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Informujemy, że   

5 stycznia 2006 r.
czwartek w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Halina ZielińskaAlina Ochman
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  KALENDARIUM
 3 stycznia

Imieniny: Arleta, Daniel, Danuta, Enoch, Genowefa, Piotr i Włościsława

 4 stycznia
Imieniny:  Angelika, Aniela, Benedykta, Benita, Dobromir, Doroteusz, Euge-
niusz, Grzegorz, Izabela, Leonia i Tytus

 5 stycznia
Imieniny:  Amata, Amat, Edward, Emilian, Emiliusz, Hanna, Szymon, Sy-
meon i Włościbor

Straż Pożarna
Święta Bożego Narodzenia i 

noc sylwestrowa były dla strażaków 
spokojnym okresem. W minionym 
tygodniu, w dniach 26 grudnia – 1 
stycznia odnotowano zaledwie dwa 
zdarzenia. 

W poniedziałek około godziny 
13.55 strażacy gasili płonący kon-
tener na śmieci znajdujący się przy 
ulicy 15 Lutego.

W czwartek około godziny 17.30 
zgłoszono, że w jednym z domów 
w Korytowie zapaliła się sadza w 
kominie. Gdy strażacy przybyli na 

miejsce ogień został już ugaszony, 
nie pozostało im nic innego jak 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia i 
pouczyć właściciela mieszkania o 
konieczności czyszczenia przewodu 
kominowego.

Początek roku to czas podsumowań 
minionych 365 dni. W okresie tym na 
terenie podlegającym nowogardzkiej 
Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej 
(gminy Nowogard i Osina oraz część 
gminy Maszewo) odnotowano 336 
zdarzeń.

Ag

Kronika policyjna
W niedzielę, w pierwszy dzień 

Świąt około godziny 1.50 spędzające 
Boże Narodzenie w naszym mieście 
małżeństwo ze Szczecina zauważyło, 
że przy ich samochodzie audi A3 
zaparkowanym przy Placu Wolno-
ści kręci się podejrzany mężczyzna. 
Gdy właściciel auta podchodził do 
swego pojazdu manipulujący przy 
lusterku mężczyzna zaczął ucie-
kać. Nie powiodło mu się to i został 
schwytany. W tym samym czasie 
powiadomiono policję. Podczas wy-
jaśniania sytuacji spod kurtki ucie-
kiniera wypadło lusterko. Sprawca 
został zatrzymany i po wykonaniu 
pozostałych czynności wyjaśniają-
cych zwolniony do domu.

W poniedziałek, w drugi dzień 

Świąt na drodze Olchowo – Wy-
szomierz znaleziono leżący w rowie 
samochód audi. Ustalono jego właś-
ciciela, który poinformował, że dał 
kluczyki swemu synowi, a jako, że 
nie miał on prawa jazdy, prowadził  
jego kolega. Policjanci wyjaśniają 
całą sytuację

Tego dnia policjanci musieli kil-
kakrotnie interweniować podczas 
rodzinnych awantur. Trzy razy pa-
trol przyjeżdżał na ulicę Bankową, 
raz na ulicę Poniatowskiego, a raz 
do miejscowości Trzechel. Policjan-
ci musieli również interweniować 
na ulicy Wojska Polskiego, gdzie w 
klatce jednego z bloków grupa mło-
dzieży zakłócała porządek. 

Ag

Sylwester raczej spokojny
Pytani o przebieg nocy sylwestrowej policjanci określają ją jako raczej 

spokojną. Nie znaczy to jednak, że funkcjonariusze mogli cieszyć się abso-
lutną bezczynnością.

Sylwester dla policjantów rozpo-
czął się o godzinie 21.30, kiedy to po 
raz pierwszy musieli uspokajać osoby 
zakłócające porządek. Tej nocy robi-
li to pięciokrotnie, m.in. w Słajsinie, 
Trzechlu, przy ulicy Poniatowskiego 
i w okolicy sklepu „Bartosz”. Tam o 
godzinie 2.10 patrol zwrócił uwagę 
zachowującej się zbyt głośno mło-
dzieży. Wezwana do spokoju grupa 
odpowiedziała wzmożoną agresją. 
Policjanci wezwali posiłki i dwóch 
najbardziej krewkich młodzieńców 
zatrzymano. Obaj byli pijani.

O godzinie 2.30 w okolicy Placu 
Wolności zatrzymano pierwszego w 
tym roku pijanego kierowcę. Jadący 
hyundaiem pony Zbigniew Z. miał 
we krwi około 1,7 promila alkoholu.

Na pierwszego pijanego rowerzy-
stę trzeba było czekać niespełna trzy 
godziny. O godzinie 5.20 zatrzyma-
no mieszkańca naszego miasta An-

drzeja P., który jechał jednośladem 
mając we krwi 1,38 promila.

O godzinie 20.06 przy ulicy Wy-
szyńskiego policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy zapomnie-
li, że spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym tolerowane jest tylko w 
noc sylwestrową około północy. Ra-
czyli się oni trunkami na powietrzu.

Dla odmiany strażacy nie odebrali 
żadnego zgłoszenia.

Pogotowie Ratunkowe tej nocy 
wyjeżdżało dziewięć razy. Obyło się 
jednak bez żadnych złamań, ude-
rzeń rzucanymi butelkami czy obra-
żeniami po wybuchu petard. Więk-
szość wyjazdów nie była związana  
z sylwestrową zabawą. Pracownicy 
pogotowia interweniowali przy spo-
tykanych na co dzień pogorszeniach 
stanu zdrowia czy zasłabnięciach.

Ag

W parafii p.w. Wniebowzięcia NMP

Program kolędy na bieżący tydzień:
Poniedziałek 2 stycznia:  ul. Zamkowa 1; Lubuszan 13; 
Wtorek 3 stycznia:  ul. Zamkowa 3, 3a;  Czarnieckiego 1(1 – 30)
Środa 4 stycznia: ul. Zamkowa 3b, 3c; Czarnieckiego 1 (31 – 40);  Plac 

Wolności 6 (1 – 20); Promenada
Czwartek 5 stycznia: ul. Zamkowa 2, 2a; Armii Krajowej 7,8, 9; Plac Wol-

ności 6 (20 – 48); Głowackiego, Racławicka, Rataja
Sobota 7 stycznia: Pl. Wolności 2, 3, 4; Dąbrowa, Olchowo – Kolonia
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00; tylko w soboty o godz. 15.00. Dzień 

wcześniej ministranci odwiedzą rodziny zapowiadając wizytę duszpasterską.     

Msze św. w ciągu tygodnia odprawiane są w naszym kościele o godz. 9.00 
i 18.00.

Biuro parafialne w czasie kolędy czynne we wtorki w godz. 15.30 – 17.30 
oraz w czwartki i piątki w godz. 8.00 – 9.00. 

Rozpoczęliśmy prace zmierzające do oczyszczenia sklepienia naszego 
kościoła. W tym tygodniu trwać one będą w poniedziałek, wtorek i środę. 
W czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 sprzątanie kościoła, by przygotować go 
do piątkowego święta i niedzieli. Prosimy o pomoc w sprzątaniu. 

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej 
dopiero od godz. 12.00 do wieczornej Mszy św. 

W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. w na-
szym kościele o godz. 9.00; 17.00 i 18.00. W to święto modlimy się w intencji 
Polskich misjonarzy a składane ofiary przeznaczone są na dzieła przez nich 
prowadzone. Do chorych z Komunią św. udajemy się po Mszy św. o godz. 
9.00. Spowiedź św. w tym dniu od godz. 16.00. Podczas każdej Mszy św. 
poświęcenie kadzidła, kredy i wody. 

W parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego 

Kolęda rozpoczęła się już wczoraj na ulicy Bohaterów Warszawy. Wierni z 
tej ulicy będą odwiedzani aż do 7 stycznia. 

W najbliższą środę 4 stycznia kapłani odwiedzą także mieszkańców ulicy 
Radosława.

W parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Ukazał się nowy Biuletyn Duszpasterski Parafii pw. Matki Bożej Fatim-
skiej w Nowogardzie. W jubileuszowym wydaniu Biuletynu (l lipca 2006 
r. Parafia będzie obchodzić 10 lecie) zamieszczono, m.in.: historię budowy 
kościoła i domu parafialnego, informacje dotyczące mszy św., prac biura pa-
rafialnego, itp. 

 Z ogłoszeń duszpasterskich
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Dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży
 telekomunikacyjnej poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista do Spraw Sprzedaży
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za za-
pewnienie standardów obsługi klienta.

Wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie minimum średnie
• mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta 
• znajomość standardów obsługi klienta
• znajomość MS Office

Wybranym kandydatom zapewniamy dobre warunki pracy w stabilnej 
firmie, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego, 
CV wraz z  nr telefonu kontaktowego pod adres: 
Ul. Warszawska 14 • 72-200 Nowogard • „Salon Partner Orange”
Zapewniamy całkowitą dyskrecję. W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z pod-
pisem:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).” Zainteresowanych 
informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Dyplomy dla nauczycieli
Nauczyciel dyplomowany jest 

najwyższym stopniem jaki mogą 
uzyskać pedagodzy pracujący 
w szkolnictwie. W minioną śro-
dę w sali widowiskowej Nowo-
gardzkiego Domu Kultury od-
była się uroczystość wręczenia 
aktów nadania tego stopnia za-
wodowego.

Z tej okazji do naszego miasta 
zjechali nauczyciele z powiatów 
gryfickiego, łobeskiego, kamień-
skiego i goleniowskiego oraz 
miasta Świnoujścia. Pojawił się 
również szereg zaproszonych 
gości, wśród których obecni byli 
przedstawiciele samorządów. 
Wszystkich przybyłych powitała 
kierująca nowogardzką Delega-
turą Kuratorium Oświaty Janina 
Mucek.

Zanim przystąpiono do głów-
nego punktu programu na sce-
nie pojawili się podopieczni kół 
działających przy Nowogradz-
kim Domu Kultury prezentując 
znane już z innych uroczystości 
widowisko.

Następnie do mikrofonu pod-
szedł kurator Jerzy Kotlęga i roz-
poczęło się wręczanie dyplomów. 
Tego dnia uzyskało je aż 91 na-
uczycieli. Z terenu gminy Nowo-
gard akt nadania stopnia nauczy-
ciela dyplomowanego otrzymało 
24 pedagogów: Jolanta Modrze-
jewska Szkoła Podstawowa nr 2, 
Renata Fusik Szkoła Podstawowa  
w Orzechowie, Eugenia Jerzy-
kowska Szkoła Podstawowa w 

Orzechowie, Ewa Kulczyk Szkoła 
Podstawowa w Długołęce, Graży-
na Potyrańska Szkoła Podstawo-
wa nr 2, Izabela Płaczek Szkoła 
Podstawowa nr 2, Jacek Andry-
siak Publiczne Gimnazjum nr 
1, Zbigniew Michalak Publiczne 
Gimnazjum nr 1, Janusz Raczyń-
ski Publiczne Gimnazjum nr 1, 

Grażyna Marcinkowska Szkoła 
Podstawowa nr 3, Dorota Gwiz-
dała-Gurgul Szkoła Podstawowa 
nr 3, Jolanta Ćmil Szkoła Podsta-
wowa w Wierzbięcinie, Danuta 
Raczyńska Szkoła Podstawowa 
w Wierzbięcinie, Beata Andry-
siak Szkoła Podstawowa nr 4, 
Ewa Zimer Szkoła Podstawowa 
nr 4, Małgorzata Drabik Szkoła 
Podstawowa nr 4, Małgorzata 
Wojtyniak Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, Jolanta Józefa 
Jackowiak Przedszkole Miejskie 
nr 1, Elżbieta Majchrzak Przed-
szkole Miejskie nr 4, Ewa Mań-
kowska Szkoła Podstawowa w 
Wierzbięcinie, Jolanta Przybyl-
ska Szkoła Podstawowa w Wierz-
bięcinie, Danuta Ziółkowska 
Szkoła Podstawowa w Długołęce, 
Anna Ratomska Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w 
Nowogardzie, Barbara Papuszka 
I Liceum Ogólnokształcące.

Wszystkim nauczycielom gra-
tulujemy i życzymy dalszej owoc-
nej pracy.

Ag

Były wybory, idą wybory
Rozpoczyna się kolejny rok. Skła-

damy sobie życzenia, aby był to rok 
dobry, lepszy, bądź przynajmniej nie 
gorszy. Oprócz innych atrakcji, któ-
rych jeszcze nie znamy, czekają nas w 
tym roku wybory samorządowe. Przy 
trzech szczeblach samorządu: gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim 
zapowiada to prawdziwe „pospolite 
ruszenie” po władzę, średnio bowiem 
w takich wyborach startuje kilkaset ty-
sięcy osób. Także naszą gminę i powiat 

czeka wybór, wśród nich ten najbardziej emocjonujący, wybór 
burmistrza Nowogardu. Dotychczasowy włodarz miasta Kazi-
mierz Ziemba, który jest burmistrzem trzecią kadencję, zapew-
ne wystartuje do rozgrywki o mandat. Jak wieść gminna niesie 
panowie Krzywania i Czapla to następni chętni do ubiegania 
się o społeczne poparcie. Więc emocji wyborczych nie braknie, 
natomiast brakuje rzeczowej dyskusji o problemach; nasza elita 
rządząca miastem w ciągu kadencji niezmiernie rzadko sięga 
po dostępne środki komunikacji społecznej, aby utrzymywać 
kontakt z wyborcami, efektem tego jest pogłębiające się zjawi-
sko, które można wyrazić porzekadłem „władza sobie (dosłow-
nie i w przenośni) ludzie sobie”. 

Ubóstwo, bezrobocie, społeczna bezradność wielu, umyka z 
pola widzenia tym, którzy powołani zostali do publicznej służby. 
Materiały, które spływają do naszej gazety ze strony rządzących 
dotyczą na ogół tego, co oni nazywają sukcesami: lato filmowe, 
jakieś imprezy okolicznościowe, medale, składanie kwiatów, 
itp. Skrzętnie unikane są prawdziwe bolączki tej społeczności. 
Chociażby rzeczywisty rozmiar emigracji za pracą, za granicę. 
Każdy z nas uświadamia to sobie właściwie najbardziej w cza-
sie Świąt Bożego Narodzenia, gdy w kościele zauważamy tak 
masowo, dawno niewidziane i zapomniane twarze osób, które 
zjechały z pracy do domów na czas świąt.

Życzyłbym sobie i Państwu w tym Nowym Roku, aby czeka-
jące nas wybory stały się w wykonaniu kandydatów do foteli, 
takim czasem rzetelnej rozmowy o naszych sprawach i żeby ta 
rozmowa napisała prawdziwy program wyborczy.

Marek Słomski
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dokończenie ze str. 1

Wyjątkowa sesja
Ostatnia w 2005 roku XXXII Se-

sja Rady Miejskiej, która odbyła się 
30 grudnia była wyjątkowa z kilku 
powodów. Jednym z najważniej-
szych punktów tego spotkania było 
mianowanie i zaprzysiężenie dwóch 
„nowych” radnych. Jak już infor-
mowaliśmy wcześniej Czytelników 
z  mandatu radnych zrezygnowali: 
Piotr Tatara i Wiesław Krukowski. 
Na ich miejsce przybyły dwie panie: 
Alina Ochman – radna w okręgu 
wyborczym nr 2 Gminy Nowogard 
z listy nr 3 KKW SLD – UP oraz 
Halina Zielińska – radna okręgu 
wyborczego nr 3 Gminy Nowogard 
z listy nr 6 KW PSL. Zarówno Ali-
na Ochman, jak i Halina Zielińska 

uzyskały największą liczbę głosów w 
podanych okręgach i listach po oso-
bach, które złożyły oświadczenie  o 
nie przyjęciu mandatu radnego.

Kolejnym jakże ważnym, a nawet 
„precedensowym” wydarzeniem 
było przyjęcie budżetu gminy No-
wogard na rok 2006. Dotychczas 
niespotykane było przyjęcie budże-
tu, jeszcze w starym roku kalen-
darzowym. Tradycyjnie już w tej 
sytuacji radni podzielili się na tych 
„przeciw” czyli osoby skupione wo-
kół radnego Marka Krzywani oraz 
na tych „za” czyli osoby w otoczeniu 
burmistrza. Po ostrej dyskusji przy-
jęto projekt uchwały budżetowej z 
której wynika, że dochody budże-

tu Gminy na rok 2006 będą w wy-
sokości  40 726 464 zł, wydatki w 
wysokości 44 739 373 zł. Natomiast 
deficyt budżetu gminy, który wyno-
si 4 062 909 zł ma zostać pokryty 
przychodami ze sprzedaży papierów 
wartościowych (3 500 000 zł) oraz 
wolnych środków jako nadwyżek 
pieniężnych na rachunku bieżącym, 
wynikających z rozliczeń kredytów, 
pożyczek i obligacji z lat ubiegłych 
(562 909 zł). Bardziej szczegółowy 
opis przyjętego budżetu na 2006 rok 
przedstawimy w kolejnych wyda-
niach Dziennika Nowogardzkiego.

XXXII Sesja była również obfita 
w interpelacje, wnioski i zapytania 
radnych. Podjęto uchwały w sprawie 
zmiany w planie Gminnego Fundu-

szu Ochrony środowiska i zmiany 
w budżecie gminy na 2005 rok. Nie 
zabrakło również humorystycz-
nych elementów na tym spotkaniu 
– mowa tutaj o małym „popisie 
przedwyborczym” radnego Marka 
Krzywani, który jedynie rozbawił 
wszystkich zgromadzonych.

Na zakończenie obrad tradycyjnie, 
wszyscy wypili lampkę szampana i 
złożyli sobie noworoczne życzenia.

iSa

PS. W kolejnych wydaniach DN 
przedstawimy bardziej wnikliwy 
opis.

Jasełka 2005 w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie



3-5.01.2006 r.  5

Najważniejsza jest praca 
z młodzieżą

Rozmowa z Kazimierzem Lembasem, prezesem Pomorzanina Nowo-
gard.

dokończenie ze str. 1

„D.N.”:Jak pan ocenia miniony 
rok?

Kazimierz Lembas: Rok minio-
ny niczym nie różnił się od lat po-
przednich. Co najważniejsze, jest 

stabilizacja finansowa, czyli klub nie 
jest klubem bogatym, ale w podsta-
wowym zakresie zapewnia wszystko 
to, co mu jest potrzebne do funk-
cjonowania. Dzieje się tak dzięki 
Urzędowi Miasta i Gminy, który jest 
głównym kasjerem klubu. To jest 
rzecz najważniejsza. Jeżeli chodzi o 
aspekty czysto sportowe, to dla pił-
karzy wiosna była bardzo dobra, a 
jesień wszyscy pamiętamy. Początek 
fatalny, seria porażek, ale końcówka 
była już dużo lepsza. Chłopaki w ja-
kiś sposób się zmobilizowali, swój 
poziom zaprezentowali.

Jeżeli chodzi o zespoły młodzie-
żowe to prezentują się w miarę swo-
ich możliwości. Są w środku tabeli. 
Grali bardzo dobre mecze, ale prze-
platali je słabymi spotkaniami, jak 

to w drużynach młodzieżowych. Są 
to chimeryczne drużyny. Niemniej 
ja uważam, że ten rok należy oce-
nić pozytywnie, dobry jako całość. 
Chciałbym, aby przyszły był co naj-
mniej taki jak końcówka tego roku. 

Wiadomo, że Pomorzanin to nie 
tylko piłka nożna. Jest jeszcze piłka 
ręczna, brydż sportowy, tenis stoło-
wy czy jeździectwo. Teraz, gdy pan 
Misztal sprzedał swego konia klasy 
mistrzowskiej i wrócił do rywaliza-
cji na terenie województwa, ranga 
nieco spadła. Piłka ręczna jest właś-
ciwie tylko na poziomie juniorów i 
zespołów młodzieżowych. Nie uda-
ło nam się odtworzyć takiego zespo-
łu seniorów jaki mieliśmy kiedyś. 
Młodzież nie garnie się już tak do 
tego sportu.

D.N.”: Wiele osób boleje nad 
tym.

K.L.: Ja też, bo jestem zapalonym 
szczypiornistą. Dużo czasu poświę-
ciłem tej dyscyplinie sportu. Ale nie-
stety, jak nie było sal gimnastycznych 
w Nowogardzie, zawodników było 
w bród. Teraz, gdy mamy luksus, 
gdy jako jedno z nielicznych miast 
mamy przy wszystkich szkołach sale 
gimnastyczne, tej młodzieży nie ma. 
Należy nad tym ubolewać, ale taka 
jest prawda.

„D.N.”: Udanym posunięciem 
było przejęcie pod skrzydła Po-
morzanina tenisistek i tenisistów z 
Wierzbięcina.

K.L.: Oczywiście. Przejęliśmy 
ich i współfinansujemy. Oni wciąż 
reprezentują swój wysoki poziom. 
Obydwa zespoły grają w drugiej li-
dze, dziewczęta zawsze aspirują do 
pierwszej ligi, więc ten poziom wciąż 
jest wysoki jak na nasze warunki.

„D.N.” Czego oczekuje pan od 
rozpoczynającego się roku?

K.L.: Finansowo będzie taki sam 
jak poprzedni. Projekt budżetu jest 
znany. Nie występowaliśmy o zwięk-
szenie budżetu, uważamy, że pienią-
dze, którymi dysponujemy są wy-
starczające. Chciałbym, i takie jest 
nasze zadanie, objąć jeszcze większą 
grupę młodzieży szkółką piłkarską. 
Chcemy obniżyć poziom wieku za-
wodników z 11 lat do 9 lat. Widzimy, 
że brakuje tego zaplecza. Młodzież w 
innych miastach zaczyna wcześniej i 
naszym zawodnikom, przynajmniej 
przez pierwsze dwa lata, trudno jest 
rywalizować. Widoczna jest różnica 
poziomów. Chcielibyśmy to zrobić 
na bazie nauczycieli, to byłoby naj-
lepsze rozwiązanie. Ale jak nie bę-
dzie takiej możliwości, zrobimy to w 
oparciu o naszych byłych zawodni-
ków. To jest nasze główne zadanie: 
jeszcze szersze objęcie młodzieży 
piłką nożną.

Jeśli chodzi o drużynę seniorów to 
powinni zakończyć rozgrywki przy-
najmniej w pierwszej piątce. Uwa-
żam, że stać ich na pierwszą trój-
kę, ale początek był tak fatalny, że 
pierwsza piątka to minimum, które 
powinno być osiągnięte.

Pozostałe zespoły powinny się 
uplasować w górnej połówce ta-
beli. Juniorzy powinni to osiągnąć 
bez problemu, bo obie drużyny na 
pewno na to stać. Najważniejsze, że 
ta młodzież się pojawia, chodzą na 
treningi, grają mecze, mają więc za-
jęcie. Połknęli tego bakcyla sportu. 
Widać ich choćby w rozgrywkach 
halowych i to cieszy. To jest właśnie 
nasze zadanie.

„D.N.”: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie

Jasełka 
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życzenia

Z okazji 
60 urodzin

Bogumiłowi 
Pustelnik

Życzę zdrowia, dużo werwy,
Radości w oczach miej bez przerwy,

Nie trać nigdy dobrej miny,
Baw i śmiej się w urodziny!

  Chrześnica

życzenia

O czym pisaliśmy w 2005 roku…
Lipiec:

- „Wakacje czas zacząć” -  W nowogardzkim I LO odbył się apel z okazji 
zakończenia roku szkolnego 2004/2005. Na uroczystości zgromadziła się cała 
społeczność uczniowska, rodzice, dyrekcja, grono pedagogiczne.

- „Godne przyjęcie” -  5 lipca św. Teresa spotkała się z resztą pielgrzymów. 
Relikwie przyjechały do miasta, na powitanie wyszedł ks. Biskup Marian 
Błażej Kruszyłowić z proboszczem parafii św. Rafała Kalinowskiego i du-
chowieństwem.

- „Muzy przybyły” – Odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Stanisława Różewicza festiwalu Lata z Muzami.

- Święto policji” – Awanse służbowe, nagrody i kwiaty dla funkcjonariuszy 
– tak wyglądały powiatowe Obchody Święta Policji.

- „Samorządowcy pokazują majątki” – Zgodnie z ustawowym obowiąz-
kiem określone grupy samorządowców składają oświadczenia majątkowe.

Sierpień:
- „Nareszcie dobrze” – lepsza strona internetowa Nowogardu – nowe forum 

dyskusyjne www.nowogard.pl
- „Jubileusz 25 – lecia Solidarności” –W całym kraju trwają przygotowania 

do obchodów 25 – lecia powstania NSZZ Solidarność. Również w Nowo-
gardzie przygotowywanych jest szereg imprez, które Dziennik Nowogardzki 
będzie współorganizował i relacjonował.

- „Więcej takich imprez” – Dzień 7 sierpnia 2005 roku pozostanie na 
długo w pamięci nowogardzian i mieszkańców okolicznych miejscowości 
– Klub Motorowy „Cisy” zgotował bowiem nie lada widowisko. Eliminacje 
do Mistrzostw Polski w klasie junior i otwartej ściągnęły na Smocze Wzgórze 
tysiące widzów.

- „Finał wakacyjnych spartakiad” – Zakończyły się spartakiady organizo-
wane przez Ludowe Zespoły Sportowe w poszczególnych sołectwach gminy 
Nowogard.

Wrzesień:
- „Nowogard pamięta…” -  w Czwartek 1 września przypada 66 rocznica 

wybuchu II wojny światowej. W tym dniu w Nowogardzie odbyły się uroczy-
stości ku czci ofiar i bohaterów wojennych.

- Początek roku szkolnego 2005/2006” – Wakacje zbliżyły się ku końcowi. 
1 września po raz kolejny zabrzmiały dzwonki oznajmiając rozpoczęcie roku 
szkolnego.  

- „Focus dla policji” – Policjanci z nowogardzkiego komisariatu, podobnie 
jak z innych jednostek na terenie naszego powiatu, otrzymali nowy samo-
chód. W piątek na goleniowskich plantach oficjalnie wręczono nowego forda 
focusa.

- „ Krzyże za heroizm” – W miniony piątek 9 września o godzinie 12.00 w 
SP nr 2 w Nowogardzie odbyła się niezwykle miła i podniosła uroczystość. 
Liczne grono Sybiraków zostało uhonorowanych ważnym odznaczeniem 
państwowym, Krzyżem Zesłańców Sybiru.

- „Dożynki w Nowogardzie 2005” – Tradycyjne święto plonów czyli Do-

żynki 2005 były szczególne. Utrwalony wieloletnią tradycją ceremoniał został 
wzbogacony o elementy wyborczej kampanii.

- Rieter na placu budowy” – Piątek 16 września 2005 roku będzie zapewne 
ważną datą w historii Nowogardu – na placu budowy przy ulicy Armi Krajowej 
dokonano pierwszego sztychu łopatą.

- „Pszczelarze z Nowogardu w Olsztynie” – Od 16 do 18 września pszcze-
larze z nowogardzkiego koła uczestniczyli w XXIII Ogólnopolskich Dniach 
Pszczelarzy w Olsztynie.

Październik:
- „ Norki w Słajsinie” – Słajsino stało się już niemal synonimem niechcianej 

przez mieszkańców inwestycji. Pomysł wybudowania tam wysypiska śmieci 
spotkał się z protestami. Sprzeciw wywołał również plan budowy fermy 
norek.

- „Nauczycielskie święto” – W tym roku przypadła setna rocznica powsta-
nia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz sześćdziesiąta rocznica polskiej 
Oświaty na Pomorzu zachodnim. W sali widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury odbyła się uroczystość upamiętnienia tej daty.

- „Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy 
Nowogard” – Strategia została przyjęta na sesji Rady Miejskiej, zawiera pro-
gramy szczegółowe polityki i pomocy społecznej przeznaczone do realizacji 
na terenie gminy.

- „Jan Paweł II patronem SP 4” – Niezwykle podniosła atmosfera, radość 
i wzruszenie – tak  wyglądała uroczystość nadania szkole Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie imienia Jana Pawła II.

-„ Delegacja z Kävlinge” – W dniach 12 – 13 października br. przebywała 
z wizytą w Nowogardzie delegacja z Kävlinge (Szwecja). Celem wizyty była 
dyskusja nad Projektem Umowy o Partnerstwie Współpracy Nowogard 
– Kävlinge.

Listopad:
- „60 lat Szkoły Podstawowej nr 1” – Szkoła Podstawowa nr 1 jest pierwszą 

szkołą powstałą w naszym mieście po zakończeniu II wojny światowej. 28 paź-
dziernika odbyły się uroczyste obchody sześćdziesięciolecia jej istnienia.

- Święto Niepodległości” – Obchody Święta Niepodległości w Nowogardzie. 
Uroczyste obchody 87 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji ojczyzny.

- „ Listopadowy koncert” – Z okazji 11 listopada w nowogardzkiej Szkole 
Muzycznej odbył się koncert „Muzyka Polska”.

- „Pijany nauczyciel ukarany” -  Zawrzało w Nowogardzie po publikacji 
w „Głosie Szczecińskim” artykułu pod tytułem „Wuefista ukarany”. Artykuł 
dotyczył jednego z nowogardzkich nauczycieli w-f Wiesława B. pracownika 
SP 4.

- „Historia nowogardzkiego sportu” – Rozpoczęliśmy publikację cyklu po-
święconego pięćdziesięcioletniej historii sportu na Ziemi Nowogardzkiej.

Grudzień:
- „ Kościół w płomieniach” – Szok. To słowo najlepiej oddaje to co czuje 

większość mieszkańców naszego miasta. W sobotni wieczór kościół  WNMP 
stanął w płomieniach.

 - Sprzątanie po pożarze” – Od 
wybuchu pożaru kościoła każdy 
dzień jest pełen prac porządkowych 
i nie tylko. Do prac zgłosiło się wielu 
mieszkańców.

- „Standardowy test kompetencji” 
– We wtorek 13 grudnia dzieci ze SP 
nr 2 pisały próbny test kompetencji.

„Matura próbna” – Tegoroczna 
próbna matura w całości przygoto-
wana była przez szkoły.

- „Dwugłos w sprawie szpitala” 
– Właściwie w sprawie pielęgniarek  
i systemu ich zatrudnienia. Dyrekcja 
szpitala chce, aby pracowały one na 
mocy mowy kontraktowej, natomiast 
część pielęgniarek nie chce się na to 
zgodzić.

iSa
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gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759Tel. kom. 500 66 70 73

reklama

Zaginął młody mężczyzna
W sobotę 10 grudnia 2005 r. wy-

szedł z domu i do tej pory nie wrócił 
17 letni mieszkaniec Błądkowa Se-
bastian Razik. 

Rysopis: wzrost 185 cm, włosy 
blond, szczupła budowa ciała, zna-
ków szczególnych brak. Ubrany był 
w czarne buty skórzane, niebieskie 
dżinsy, bluzę z kapturem z napisem 
„Boys” oraz stalową kurtkę ¾.

Ostatni raz widziany był w sobot-
nią noc w Restauracji „Przystań”.

Wszelkie informacje prosimy kie-
rować pod numer telefonu 0 505 94 
17 65 lub do komisariatu policji.

“PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  w Nowogardzie 

pilnie zatrudni 
na korzystnych warunkach pracowników do wykonywania robót bu-

dowlanych w zawodach:
1. monter instalacji sanitarnych 
2. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
3. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
4. betoniarz – zbrojarz,
5. cieśla, 

Zatrudnimy również podwykonawców 
do wykonywania następujących robót budowlanych na realizowanych 

przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
3. zbrojarsko - betoniarskich,
4. ciesielskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon  
091 57 92 630 lub 091 57 92 651  

1. Eugeniusz Niziński   - telefon  091 57 92 630 
2. Arkadiusz Prokopowicz  - telefon  091 57 92 651

• NOWY KUCHARZ •
• NOWE SMAKI •

Kuchnia wietnamsko-chińska 
w SNACK BARZE PAULA 

Plac Wolności 7 
Dowóz – tel. 091 39 26 913

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Znaleziono klucze
W miniony piątek 30 grudnia na ulicy Polnej znaleziono 
widoczne na zdjęciu klucze. Można je odebrać w redakcji 

„Dziennika”.

Z Nowym Rokiem…
Leśnicy Nadleśnictwa Nowogard po raz kolejny nie zapomnieli o dzieciach z niezamożnych rodzin, głównie 

z terenów wiejskich.   
Dzięki magii Świąt  i radości jaką niesie ze sobą dawanie, bogatsi jesteśmy o 195 dziecięcych uśmiechów!

 Wszystkiego najlepszego w 2006 roku 
życzy Nadleśniczy Nadleśnictwa No-

wogard wraz z pracownikami.
Nadleśnictwo Nowogard

Agnieszka Bącal-Kamińska
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W kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej 
w Nowogardzie w dniu 

6 stycznia 2006 r. o godz. 18.30 
rozpocznie sie Msza św., 

po której odbędzie się 

Koncert 
Bożonarodzeniowy

przygotowany przez uczniów 
Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 

i zaproszonych gości. 
W trakcie koncertu przeprowadzona zostanie 

zbiórka pieniędzy na odbudowę kościoła pw. WNMP 
w Nowogardzie

Orkiestra po raz czternasty
W najbliższą niedzielę odbędzie 

się kolejny, czternasty już fi nał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tradycyjnie już w naszym mieście 
impreza ta odbywać się będzie w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Na 
scenie w sali widowiskowej pojawi 
się Wesoła Ferajna, Nowogardcza-
nie, Nowogardzki Chór Gospel 7th 
Heaven, Th e Waffl  e Factory z No-
wogardu oraz szczeciński zespół 
N.O., który wystąpi w naszymi mie-
ście już po raz kolejny. Najciekawiej 
zapowiada się koncert Jesiennych 

Przyjaciół z Goleniowa. Zespół ten 
w swoim mieście ma sporą rzeszę 
sympatyków, dobrze więc, że w koń-
cu zagrają i u nas na otwartej dla 
wszystkich imprezie (zdarzyło im się 
już występować w naszym mieście 
na obchodach rocznicy powstania 
jednej z nowogardzkich instytucji).

O godzinie 20.00 odbędzie się 
światełko do nieba i licytacja ofi a-
rowanych przedmiotów, a przez cały 
dzień na ulicach widoczni będą wo-
lontariusze.

Ag

Jesienni Przyjaciele

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337

Granitowych płyt czerwienie

Dzieciństwa mojego niedziele
Tak inne tak święte
Środy w prochowym popiele
W mej duszy zamknięte

Granitowych płyt czerwienie
Przed portalem św. Katarzyny
Mokrego bazaltu kamienie
Przy pobliskim brzegu Iny

Krzyż misyjny drewniany
Zwykły prosty graniakowy
Od wschodniej kościoła ściany
Górował nad wiernymi głowy

Mojego domu rygory
W innym wymiarze zaklęte
Modlitwa w nieszpory
To wszystko takie święte

Dziś duszę żałość uciska
Leniwe ciało wiarę zawodzi
Wtedy droga tak bliska
Coraz dalej odchodzi…

Dzieciństwa mojego niedziele
Tak święte tak czyste
Nim będę w szarym popiele
Zawróćcie mnie z drogi mglistej

1.12.2005 r. Zbigniew Skwarczyński
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych 
Szaradzistów

kuPON NR 1

W Kąciku publikujemy zadania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać 
rozwiązanie jednego dowolnie wybranego zadania prezentowanego w styczniu wraz 
z kuponem. Nagrody losujemy raz w miesiącu – najbliższe losowanie w dniu 6 lutego 
2006 r.

Wirówka nr 1
Odgadnięte wyrazy wpisujemy prawoskrętnie – pierwsza litera w polu z cyfrą, 

druga w oznaczonym. Litery z kratek oznaczonych dodatkowo cyframi od 1 do 7 
utworzą początek rozwiązania, a litery z pól przyciemnionych jego dokończenie.

1 – sklep w żołnierskich koszarach,
2 – abecadło,
3 – najniebezpieczniejsza spośród świątecznych fajerwerków,
4 – garderoba pełna wieszaków i numerków,
5 – rodzaj andrucików,
6 – jednostka elektryczności ciała promieniotwórczego (od nazwiska uczone-

go),
7 – opłata za członkostwo w organizacji lub potocznie ściepa,
8 – nie ma brata ani siostry,
9 – rodzaj utworu muzycznego,
10 – miasto nad Muchawką, było stolicą województwa przy wschodniej granicy.
(Nie szukajcie w słownikach, bo po świętach się nie chce – 
Podpowiem to, co trudne: PRIAMEL, BEKEREL i SIEDLCE)

Elemarek 

Za rozwiązanie zadań Kącika publikowanych w grudniu upominki od redakcji 
„DN” wylosowali:

- Marlena Głąbecka z Żabowa,
- Karolina Feliksiak z Czermnicy,
- Monika Jasińska ze Strzelewa,
- Karolina Górzyńska z Nowogardu,
- Izabela Leszczyńska z Nowogardu.
Gratulujemy!
Nagrody będą do odebrania w redakcji od poniedziałku 9 stycznia.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż przy ul. Zamko-

wej. 0600 62 62 44.
• Kupię niedrogo garaż blaszany. 

0691 648 262, po 18.00.
• Kupię dom na wsi w okolicy No-

wogardu. Tel. 0511 784 339.
• Tarnów k/Krakowa – zamienię 

mieszkanie pokój z kuchnią 37 m 
kw. w Tarnowie na podobne (może 
być zadłużone) w Nowogardzie. 
091 39 26 834.

• Dom Handlowy VELES posiada do 
wynajęcia stoiska handlowe. 0501 
333 075.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 
200 m kw., działka 1 ha, cena ok. 
300.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 
0695 644 125.

• Wynajmę plac ogrodzony, do-
zorowy (np. pod garażowanie 
samochodów). Nowogard, ul. 
Nadtorowa 12, tel. 091 39 22 329.

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 
0501 258 474.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe. 
Tel. 0600 62 62 44.

• Poszukujemy mieszkania do 
wynajęcia, tel. 0697 355 685, 
0607 545 752.

• Wynajmę mieszkanie M-3, ul. Ban-
kowa – na długi okres. 0660 315 
662.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe, dwupokojowe, 
54 m kw., I piętro, ul. Boh. Warsza-
wy, za POM-em + garaż murowa-
ny. 091 39 25 636, 0695 106 611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe lub 
kawalerkę. Tel. 0665  655 399.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ford Eskort, 1992 r., w 
całości, na części – tanio! 0698 622 
454.

• Sprzedam Peugeot 205, 1.8 diesel, 
1985 r., 5-drzwiowy, stan dobry, 
cena do uzgodnienia. 091 39 21 
794.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 
1995 r., sprawny, cena 2.400 zł. 
Tel. 0501 549 818.

• Sprzedam samochód STAR – wy-
wrotka, aktualny przegląd, taho-

graf. Tel. 091 39 22 329 – do 15.30, 
091 39 20 353 – po 16.00.

• Sprzedam Polonez bez silnika, 
1994 r., bez możliwości rejestracji. 
Cena 300 zł. 0601 71 31 95.

• Kupię używane katalizatory samo-
chodowe w cenie 60 zł/1 szt. 0606 
118 102.

• Opel Astra, 1992 r., poj. 1.4i, stan 
dobry, cena 4.200 zł. 091 39 25 378, 
0500 475 311.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 69 
70 92.

• Sprzedam Uaza, 1987 r., napęd 4 x 
4, cena 3.800 zł. 091 39 784 81.

INNE
• Sprzedam Nokię 3510i z łado-

warką, dokumentacją w pudeł-
ku, etui. Cena 160 zł. Tel. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam wieżę Diora 502, 5 
elementów z pilotem, bez ko-
lumn. Cena ok. 600 zł. 0605 522 
340, 091 39 22 783.

• Sprzedam aparat cyfrowy HP, 3 
x zoom optyczny, 9 x cyfrowy, 
kamera i inne, okablowanie 
– nowy, na gwarancji w pudełku. 
Cena 470 zł. Tel. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam kojec dla dziecka – stan 
b. dobry. Tel. 0695 768 777.

• UWAGA!!! Zaginął telefon ko-
mórkowy LGC3310. „Uczciwego” 
znalazcę proszę o kontakt pod 
nr 091 39 10 771 lub pod adres 
Wierzbięcin 5. Dla znalazcy cze-
ka nagroda!!!

• Owczarki niemieckie – 3-mie-
sięczne suczki, po rodowodowych 
rodzicach. Rodzice na miejscu. 091 
39 21 828.

• Sprzedam śrutownik na kamienie 
– metalowy, cena 400 zł. Tel. 0889 
354 058.

• Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. Tel. 0889 354 058.

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0880 690 

324.
• Młody mężczyzna poszukuje pra-

cy. 0887 430 675.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 25 
969, 0695 518 581.

• Wszelkie prace remontowe, sto-
larskie, kafelkowanie, malowanie, 
hydraulika  i inne wykonam solid-
nie i fachowo, dzwonić wieczorem 
– 091 39 22 783, kom. 0660 392 
851.

• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyj-
ne ceny. 0663 724 392.

• Wykonuję montaż kominków, 
doradztwo, wykończenia wnętrz. 
0505 941 765.

• Wykonujemy profesjonalne stro-
ny internetowe na zamówienie 
– możliwość wystawienia faktury 
Vat. 0605 522 340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 

870 798.
• Transport, przeprowadzki – tel. 

0609 574 542.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 

cm, cena 7 zł/1 szt. Tel. 0604 858 
706.

• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 
943.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

 
Marek Galiński

(ur.1940 r.) –działacz LZS, były 
zawodnik i były trener piłki nożnej 
w LKS „Pomorzanin”. 

Obecnie na emeryturze. Pracował 
w nowogardzkim oddziale NBP i w 
Zakładzie Karnym w Nowogardzie. 
Żonaty, dwoje dzieci, jeden wnuk.

Jako młody zawodnik uprawiał 
piłkę nożną 

i lekkoatletykę. Pod koniec lat 50-
tych grał w piłkę nożną w  LZS „POM 
Nowogard”. 

Po powołaniu w 1963 roku Mię-
dzyzakładowego Ludowego Klubu 
Sportowego „Pomorzanin” gra w 
drużynie piłkarskiej tego klubu w 
B-klasie. Karierę piłkarza-napastnika 
zakończył w 1973 roku. Po uzyskaniu 
uprawnień trenerskich  zaczął szkolić 
drużynę seniorów piłki nożnej LKS 
„Pomorzanin”. 

Drużynę prowadził do 1978 roku. 
Największy sukces trenowanej przez 
Marka Galińskiego drużyny to  za-
jęcie II miejsca w A-klasie. Pamięta 
także mecze drużyny z zespołem z 
Tremmen w DDR-miasta zaprzyjaź-
nionego z Nowogardem.

Uhonorowany Medalem Pamiąt-
kowym za Zasługi Położone dla Roz-
woju Kultury Fizycznej i Turystyki w 
Województwie Szczecińskim.

Historia 
nowogardzkiego sportu

Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii no-
wogardzkiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. 
W kilku poprzednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie za-
wodników i działaczy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się 
ustalić. Jeśli ktoś z Państwa rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę pro-
simy o kontakt. 

Ag

Mieczysław Laskowski

ur.1948 r.- instruktor piłki nożnej, 
wieloletni opiekun drużyn juniorów, 
a przede wszystkim trampkarzy LKS 
„Pomorzanin”. Członek zarządu 
klubu. Jest najdłużej pracującym w 
klubie instruktorem (od 1978 roku).

Od 1971 roku pracował w państwo-
wych gospodarstwach rolnych jako 
starszy specjalista ds. mechanizacji, 
kierownik zakładu transportu. Pra-
cował także w restauracji „Kamena”. 
Obecnie pracuje za granicą. Stan 
cywilny: żonaty, pięcioro dzieci.

Działał w związkach zawodo-
wych- był przewodniczącym związku 
branżowego w KPGR „Nowogard”, 
wiceprzewodniczącym NSZZ „So-
lidarność”, następnie „Solidarność 
80” oraz członkiem Komisji Krajowej 
tego związku.

W trakcie nauki w szkołach grał w 
piłkę ręczną i w piłkę nożną, m.in. w 
drużynie „Piast Chociwel”. W 1977 
roku, po odejściu na emeryturę 
Czesława Sowy, zaczął prowadzić 

drużynę juniorów LKS „Pomorzanin”. 
Od 1981 roku zajął się wyłącznie 
szkoleniem trampkarzy, co robi do 
dziś.

Do setek swoich wychowanków 
zalicza m.in. Jakuba Jędzę (rocznik 
1988), należącego do drużyny ju-
niorów Stali Stocznia (gra w Lidze 
Międzywojewódzkiej) oraz do kadry 
juniorów województwa zachodnio-
pomorskiego.

Uhonorowany: Złotą Odznaką 
LZS, Gryfem Pomorskim za wkład 
w wychowanie młodzieży, tytułem 
„Najlepszy Działacz LKS „Pomorza-
nin” w 1981 roku. Laureat plebiscytu 
„Najlepszy Wychowawca Młodzieży” 
w 1978 roku, ogłoszonego przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Anegdota Mieczysława Laskow-
skiego:

Przyzwyczajenie to naprawdę dru-
ga natura człowieka. Kiedyś Mieczy-
sław Laskowski doprowadził drużynę 
trampkarzy LKS „Pomorzanin” do 
finału turnieju w Pyrzycach. Kiedy 
przyszło oficjalne zaproszenie na 
mecz finałowy, machinalnie spojrzał 
na datę i  kazał chłopcom przyjść w 
niedzielę rano pod siedzibę klubu, 
skąd mieli pojechać do Pyrzyc. 

W niedzielę rano jeden z chłopców 
przyszedł wraz z ojcem, który przy-
niósł gazetę z informacją, ze finał 
odbył się wczoraj, czyli w sobotę. 

I tak wieloletnie przyzwyczajenie, 
że ważne zawody rozgrywane są za-
wsze w niedzielę sprawiło, że tramp-
karze przegrali walkowerem. Od tej 
pory Mieczysław Laskowski bardzo 
dokładnie sprawdza daty.

Bogusław Misztal

ur.1940 - zawodnik LZS-ów w ujeż-
dżeniu w latach 1970-1992, wieloletni 
były członek władz klubów LZS, tre-
ner, 12-krotny medalista Mistrzostw 
Polski w Ujeżdżeniu, członek kadry 
olimpijskiej na igrzyskach w Moskwie 
w 1980 roku, pierwszy polski zawod-
nik uczestniczący w Mistrzostwach 
Świata w Ujeżdżeniu (w Sztokholmie 
w 1990 roku).Obecnie trener Mag-
daleny Misztal-Kaweckiej, czołowej 
zawodniczki sekcji jeździeckiej LKS 
„Pomorzanin-Nowogard”. Żonaty, 
ma córkę i wnuczkę.

Jeździectwem zainteresował się 
podczas studiów w Wyższej Szko-
le Rolniczej w Szczecinie. Studia 
ukończył w 1965 roku. Po studiach 
przez 5 lat pracował na uczelni jako 
pracownik dydaktyczno-naukowy. 
W 1970 roku został starszym specja-
listą ds. zootechnicznych w Stadzie 
Ogierów w Łobzie, a następnie z-cą 
dyrektora. Starty rozpoczął jako 
trzydziestolatek w 1970 roku w klubie 
LZS „Hubal-Łobez”. W latach 1975-
1978 był dyrektorem Stada Ogierów 
w Kwidzynie, a jednocześnie zawod-
nikiem LKS „Nadwiślanin-Kwidzyń”. 
W latach 1978-1980 roku był dy-
rektorem Stada Ogierów w Łącku i 
zawodnikiem LZS „Łąck”. W Łącku 
pełnił funkcję członka zarządu klubu. 
W latach 1980-1991 był dyrektorem 
Państwowego Ośrodka Treningu 
Koni w Sopocie oraz zawodnikiem 
JLKS, czyli Jeździeckiego Ludowego 
Klubu Sportowego. Pełnił wówczas 
funkcję wiceprezesa ds. sportu oraz 
członka zarządu Polskiego Związku 
Jeździeckiego. 

Uhonorowany: Złotą Odznaką 
LZS, Złotą Honorową Odznaką 
Polskiego Związku Jeździeckiego, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, tytułem 
Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

UWAGA WĘDKARZE!
 
Koło M-G PZW Nowogard w dniu 7.01.2006 r. (sobota) organizuje 

zawody wędkarskie spiningowe pn. TROĆ 2006 w Nowielicach.Wyjazd 
godz. 7.00 z ul. 5 Marca, wpisowe 12 zł. Zapisy w sklepie “Wędkarz” do 
dn. 3.01.2006 r. Uwaga: znaczki opłat wędkarskich na 2006 r. są do nabycia 
w sklepie “Wędkarz”. 

Zarząd
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD
TELEFONY

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla 
pacjentów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżu-
rujemy w budynku szpitala w Nowogardzie obok 
Izby Przyjęć  - 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106

Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Baby-Med”, NZOZ 
„Promed”, NZOZ „Proximus” s¹  pe³nione 
w budynku starej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. 
Koœciuszki 36 w Nowogardzie  - 0603 671242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

Nowogard - Szczecin
6.00 L1, 6.35 F1, 6.51 L1, 7.15 BL, 7.45 U1, 

8.10 A1, 8.25 Rv1, 8.40 PL1, 9.20 Nm1, 10.15 
F3, 11.00 Fm1, 11.25 up2, 12.25 L1, 14.45 S2, 
16.10 Nm1, 16.50 7L1, 16.55 ZL1, 17.45 7L1, 
17.55 7L1, 18.40 L1, 20.10 L1, 21.40 u1.

Szczecin - Nowogard
6.25 U 1a, 6.45 C 9, 7.45a 9, 7.45 F 9, 

9.05a 9, 10.10 L 4, 10.45 a 4, 11.20 A 1, 12.10 
L 4, 12.30 Up 1, 13.00 U 1a, 13.30 L 9, 14.00 
Lm, 14.45 F 1, 15.15 LB 1, 16.00 Nm 4, 16.15 
a 1a, 19.15 Ntm 1a, 19.55 H 1a, 20.40 Lh 1a, 
21.10 LH 1, 23.15 L 1.

1-kursuje w poniedziałki robocze, 2-kursuje 
we wtorki robocze, 3-kursuje w środy robocze, 
4-kursuje w czwartki robocze, 5-kursuje w piątki 
robocze, 6-kursuje w soboty robocze, 7-kursuje 
w niedziele robocze, A-nie kursuje w niedziele 
i święta, B- kursuje codziennie oprócz sobót, 
C-kursuje w soboty, niedziele i święta, F- kursuje 
w dni robocze od poniedziałku do piątku, G-kur-
suje w okresie ferii szkolnych w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, L-nie kursuje w święta: 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielkanoc, m- 
nie kursuje w wigilie i przeddzień Nowego Roku, 
N-nie kursuje w 1 dzień świąt Bożego Narodze-
nia i 1 dzień Wielkanocy, P-kurs pośpieszny, R-
-nie kursuje w święto Bożego Narodzenia, Nowy 
Rok oraz 1 dzień świąt Wielkanocy,  S- kursuje 
w dni nauki szkolnej, u- kursuje w dni nauki 
szkolnej od poniedziałku do czwartku, U-nie 
kursuje w 1 dzień świąt Bożego Narodzenia, 
Nowy Rok oraz 1 dzień świąt Wielkanocy, V-kurs 
przyśpieszony, W-kursuje w piątki i w soboty, 
X-kursuje w soboty i w poniedziałki, Z-kursuje 
w piątki robocze i niedziele, 1-7-numer stanowi-
ska odjazdowego.

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedzia³ku do pi¹tku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00. 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.55, 20.50. 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00. 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.55, 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin: 
6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11.

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Dziennik 
Nowogardzki

ukazuje się na terenie gmin: 
Nowogard, Osina 

i Dobra Nowogardzka 
w nakładzie 

2500 egzemplarzy we wtorek i 
2500 egzemplarzy w piątek.

PODSTAWOWY PRZELICZNIK RE-
KLAMOWY - 1 MODUŁ (50X33MM)
Reklamy na I stronie - w kolorze
1-2 emisje - 50,00 zł
3-5 emisji - 45,00 zł
6 i więcej emisji - 40,00 zł
Reklama na ostatniej stronie - w 
kolorze
1-2 emisje - 25,00 zł
3-5 emisji - 22,00 zł
6 i więcej - 20,00 zł
Kolorowa reklama w wydaniach 
wtorkowych - rabat 5 %
Reklamy na stronie reklamowej
1-2 emisje - 19,00 zł
3-5 emisji - 17,00 zł
6 i więcej emisji - 14,00 zł
Ogłoszenia drobne (ceny netto)
drukiem normalnym - 0,40 zł za 
słowo
drukiem pogrubionym (bold) - 
0,50 zł za słowo

Wszystkie podane ceny są cenami 
netto, do faktury doliczamy 22% VAT. 
Istnieje także możliwość wydrukowa-
nia i włożenia wkładki reklamowej do 
całego nakładu gazety w cenie 0,10 zł 
netto za szt. 
Zamówienia przyjmujemy telefonicz-
nie, fax, e-mail najpóźniej na dzień 
przed ukazaniem się gazety do godz. 
11.00. Przy ogłoszeniach na I stronie 
prosimy o wcześniejsze przesyłanie 
zleceń.
Dla stałych klientów możliwość indy-
widualnej negocjacji cen. Istnieje moż-
liwość nawiązania stałej współpracy. 
Więcej informacji udzielamy pod nr tel. 
091 392 21 65. email: poligraf@post.pl.

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
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„Optymistyczne dziecko” - Seligman Martin E.P.
M. Seligman w „Optymistycznym dziecku” dowodzi, że 
optymizm jest cechą, którą dziedziczymy tylko w jakimś 
stopniu, a której uczymy się od niemowlęcia od swoich 
rodziców, opiekunów, nauczycieli, trenerów.
Książka prezentuje test, który pomoże zbadać poziom 
optymizmu już u sześciolatka i daje konkretne wska-
zówki, jak postępować, aby uchronić dziecko przed 
depresją i pesymistycznym nastawieniem do świata i 
własnych działań.

“Kolekcjoner” - Clancy Tom
W odpowiedzi na nasilające się ataki grup terrorystycz-
nych, wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki 
wojskowej, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Sta-
nów Zjednoczonych powołała do życia trzeci wydział 
- tajną jednostkę, w ramach której działają agenci o nie-
zwykłych umiejętnościach - kolekcjonerzy.

Księgarnia „Bajka” poleca:

„Jak skutecznie negocjo-
wać” - David Oliver
Negocjowanie to proces tar-
gowania się, zmierzający do 
zawarcia porozumienia, a jeśli to niemożliwe - wyco-
fania się. Umiejętność prowadzenia skutecznych nego-
cjacji jest jednym z fundamentów biznesu i życia pry-
watnego. Pozwala osiągać możliwie największe korzyści 
i utrzymywać jednocześnie przyjazne relacje z partne-
rem. Często negocjacje są najlepszym sposobem łago-

dzenia konfliktów. Ułatwiają bowiem zrozumienie postawy drugiej strony, a 
jednocześnie nierezygnowanie ze spraw kluczowych dla każdej ze stron.
Niniejsza książka, pełna cennych porad, sprawi, że prowadzone przez Ciebie 
negocjacje zawsze będą uwieńczone powodzeniem, czyli przyniosą korzy-
ści obu stronom, co może wpłynąć na budowę długotrwałych, przyjaznych 
relacji.

„Żaba” - Małgorzata Musierowicz
1 Maja 2004 roku, w dniu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej „Żaba Schoppe”, siostra Fryderyka i Wol-
fiego, obchodziła swoje 15-ste urodziny. Wypadki tego 
dnia spowodowały, że zawsze super zorganizowana 
Żaba, spojrzała na świat przez swe okulary i zobaczyła 
go nie tylko z punktu widzenia swojej żabiej osoby, ale 
też przejęła się życiem innych, zwłaszcza Róży, Fryde-
ryka i...

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337

W obiektywie Jana Korneluka - Nowogardzkie fontanny

Matki Bożej Fa-
timskiej
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WAŻNA INFORMACJA!!!
Od dnia 01.01.2006 r. 

NZOZ „BABY-MED” zapewnia 

całodobową opiekę pediatryczną 
w swojej siedzibie, Nowogard, ul. Kościuszki 36 

(wejście od ul. Armii Krajowej). 
Dyżurowy nr tel. 0668 434 719 

(codziennie - po godz. 18.00, dni świąteczne – całą dobę)

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Oszuści zbierają 
na nasz Kościół

czytaj na str. 4

Z kolędą 
w DPS-ie

Koncerty uczniów Szkoły Muzycz-
nej w Domu Pomocy Społecznej nr 
1 są już tradycją. W minioną środę 
muzykująca młodzież po raz kolej-
ny odwiedziła mieszkańców tego 
ośrodka.

czytaj na str. 4

Udany 
2005 rok

Powiatowy Urząd Pracy zalicza 
miniony rok do pomyślnych. Zmala-
ła liczba osób bezrobotnych z 8742 ( 
w styczniu) do 7797 (w listopadzie), 
czyli 945 straciło status osób bezro-
botnych zarejestrowanych w urzę-
dzie pracy. Pieniądze, jakie Urząd 
mógł wydać na walkę z bezrobociem 
to 6 282 800,00 zł i skorzystało z nich 
1473 osoby. W gminie Nowogard 
ogólna liczba bezrobotnych wynosi 
3 318, w tym 463 z prawem do za-
siłku. W gminie Osina liczba bezro-
botnych to 378, w tym 52 z prawem 
do zasiłku.
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KALENDARIUM
6 grudnia
Imieniny: Andrzej, Baltazar, Epifania, Kacper, Manomir, Melchior, 
Miłowit i Norman
Kościół katolicki - Trzech Króli

7 grudnia
Imieniny: Chociesław, Izydor, Julian, Juliusz, Lucjan, Oriana, Rajmund 
i Walenty

8 grudnia
Imieniny: Albert, Apolinary, Arlena, Mroczysław, Mścisław, Seweryn i 
Teofil
Cerkiew prawosławna - 2. dzień Bożego Narodzenia

9 grudnia 
Imieniny: Antoni, Bracsław, Julian, Julianna, Marcelina, Marcjanna i 
Mścisława

Dla Łucji Puszcz-Pałucka 
z okazji 

70 urodzin 
Gorące życzenia, 

Wiele uśmiechu i powodzenia, 
Niech Cię nie trapią żadne zmartwienia 
I niech się spełnią wszystkie marzenia 

życzenia składa 
6 córek z mężami, 3 synów z żonami, 

26 wnuków i 16 prawnuków

Całej załodze
NZOZ „Praxis”

Pomyślnego
Nowego Roku

życzy 
Władysław Kuczyński

z rodziną

życzeniażyczenia

Gorące podziękowania 
opiekunowi koła PCK 

z Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie 

Pani 
Iwonie Gnat 

za przekazanie upominków 
mikołajkowych dla dzieci 

składają 
wychowawcy i wychowankowie 

internatu Szkoły Specjalnej 
w Nowogardzie

podziękowania

Policja on-line
Pojawiła się strona interneto-

wa Komendy Powiatowej Policji 
w Goleniowie. jedna z jej podstron 
poświęcona jest nowogardzkiemu 
Komisariatowi.

Internet przestał być zapierającą 
dech w piersiach nowością. Powoli 
wszystkie instytucje zaczynają po-
jawiać się w sieci. Niedawno przy-
szedł czas na policję. Wystukując 
na klawiaturze adres www.policja.
goleniow.net połączymy się z witry-
ną opracowaną przez goleniowskich 
stróżów prawa. 

Mimo, że strona jest w trakcie 
tworzenia można tam znaleźć wiele 
potrzebnych informacji przybliża-
jących pracę policji. Przeczytać tu 
można o wszelkich aktualnościach, 
zapoznać się z komunikatami, staty-
stykami czy przepisami prawa. Jest 

dział „download”, z którego można 
pobrać, m.in. kodeks karny. Na fo-
rum dyskusyjnym można wymie-
nić poglądy z innymi internautami 
czy zadać pytania twórcom witry-
ny. Z policjantami można również 
kontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Służy do tego 
dział „kontakt”.

Jedna z podstron poświęcona jest 
nowogardzkiemu Komisariatowi 
Policji. Jak na razie przedstawieni 
są tam tylko kierujący jego pracami 
komendant nadkom. Stanisław Sa-
niuk i jego zastępca podinsp. Walde-
mar Leszczak. Wkrótce pojawić się 
tam mają wszyscy dzielnicowi wraz 
z niezbędnymi informacjami, czyli 
bezpośrednim numerem telefonu i 
numerem pokoju, w którym przyj-
mują interesantów. Ag

100 zł za niezapięte pasy
Kierujący pojazdem oraz osoby 

przewożone pojazdem wyposażonym 
w pasy bezpieczeństwa są obowią-
zane do korzystania z nich podczas 
jazdy. Za niezapięte pasy bezpie-
czeństwa można zapłacić karę 100 
zł – zarówno kierowca jak i pasażer 
samochodu. Mandat można zapłacić 
także, gdy nie zapięto pasów podczas 
jazdy taksówką.

Zwolnione z tego obowiązku są 
osoby, np. mające orzeczenie lekar-
skie o przeciwwskazaniu do używania 
pasów, kobiety o widocznej ciąży, kie-
rowca taksówki osobowej w trakcie 
jazdy z pasażerem, policjant podczas 
przewożenia osoby zatrzymanej.

Dziecko w samochodzie wyposażo-
nym w pasy bezpieczeństwa do 12 lat, 
nie przekraczające 150 cm wzrostu 
przewozi się w foteliku ochronnym 
lub innym urządzeniu do przewoże-
nia dzieci.

Za przewożenie dziecka poza fote-
likiem ochronnym lub tyłem do kie-
runku jazdy na przednim siedzeniu 
w aucie wyposażonym w poduszkę 
powietrzną, kara wynosi 150 zł i 3 
punkty karne.

Kierowca za niezapięcie pasów 
bezpieczeństwa także otrzyma 2 
punkty karne.

iSa

Spacer nad jezioro 
i niespodzianka

Jest styczeń, środek zimy a jedna ze studzienek kanalizacyjnych na uli-
cy Osiedlowej zachowuje się jak podczas wiosennych roztopów. Fakt, śnieg 
nie leży długo, ale w połączeniu z brudną wodą zamienia się w śmierdzące 
bagno. Jak w tej sytuacji mają zachować się mieszkańcy? Sygnał o powyższej 
sytuacji wpłynął niedawno do redakcji „DN”, zbulwersowany mieszkaniec 
dostarczył nam dosyć „nieprzyjemnie zdjęcia”. Wydobywający się zapach 
oraz błoto potrafią uprzykrzyć życie zwłaszcza, że studzienka jest położo-
na w sąsiedztwie jeziora. Teren odwiedzany nie tylko przez nowogardzian 
traci swoje walory. Strach pomyśleć jak zrobi się cieplej. Z naszej informacji 
wynika, że studzienka kanalizacyjna nie podlega pod SM Gardno, w takiej 
sytuacji pozostaje tylko jedna opcja. 

(MaW)

Felerna 
studzienka
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337

Listy Czytelników

Relacja z części sesji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie 
w dniu 30.12.2005 r.

Ostatnia w 2005 roku sesja Rady 
Miejskiej rozpoczęła się niespo-
dziewaną propozycją klubu rad-
nych PSL i SLD. Szef klubu SLD 
zaproponował w imieniu klubów 
koalicyjnych zmianę porządku ob-
rad. Zmiana polegała na dodaniu 
punktu zatwierdzającego projekt 
budżetu gminy Nowogard na rok 
2006, w przeddzień końca roku. 
Wniosku tego niczym nie uzasadnił. 
Pomimo to, dysponując większością 
głosów w radzie, koalicja PSL i SLD 
zmianę tę przyjęła.

 W ciągu ostatnich 11 lat nigdy 
tak się nie spieszono. Zawsze zacho-
wana była cała procedura. Najpierw 
rozsyłano projekt budżetu radnym. 
Następnie burmistrz przedstawiał 
go na komisjach i sesji Rady Miej-
skiej, gdzie radni mogli zgłaszać 
uwagi i propozycje. Na następnej 
sesji odbywała się druga dyskusja 
nad projektem budżetu. Dopiero na 
trzeciej z kolei sesji, najwcześniej na 
początku nowego roku, odbywała 
się kolejna dyskusja nad projektem 
budżetu i padał wniosek o głosowa-
nie nad budżetem. Samo głosowanie 
poprzedzane było całą ceremonią. 
Przedstawiano opinię na temat bu-
dżetu wystawioną przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, przedstawiano 
opinię wszystkich Komisji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, odczyty-
wane były stanowiska poszczegól-
nych klubów radnych. Tym razem 
za sprawą klubu radnych PSL i SLD 
zrezygnowano z tej tradycji.

Proponowany projekt budżetu 
przygotowany był przez Pana bur-
mistrza jeszcze przed nieszczęściem, 
jakim było, niewątpliwie, spłonięcie 
wieży zabytkowego kościoła. Z tego 
powodu nie uwzględniał środków 
na odbudowę tego zabytku. Samo-
dzielnej zmiany w projekcie budżetu 
może dokonać tylko burmistrz i 
tylko do czasu przyjęcia przez Radę 
uchwały budżetowej. Przyjęcie bu-
dżetu przez Radę pozbawia burmi-
strza możliwości przekazania choć-

by symbolicznej kwoty na pomoc 
w odbudowie spalonego kościoła.

W trakcie dyskusji nad wprowa-
dzonym punktem obrad, burmistrz 
rozpoczął od usprawiedliwienia bra-
ku środków na odbudowę kościoła w 
projekcie budżetu; poinformował o 
tym, że województwo na ten cel prze-
kazało 100 tys. złotych, a powiat 10 
tys. i zastanawia się, czy jest to dużo 
czy mało. Swoje wystąpienie podsu-
mował słowami, że jego koledzy (inni 
burmistrzowie i wójtowie)  wyznają 
zasadę: na dzielenie się opłatkiem 
mamy przyjęty budżet, a na dzielenie 
się jajkiem mamy udzielone absolu-
torium za wykonanie poprzedniego 
budżetu. Z kolei radny SLD odniósł 
się z obawą do wypowiedzi burmi-
strza i wyraził nadzieję, że gmina 
nie podejmie się odbudowania koś-
cioła w całości.

Z braku innego uzasadnienia, 
obserwując przebieg dyskusji, listę 
i zaangażowanie mówiących stwier-
dziłem, że propozycja klubów PSL 
i SLD przyjęcia budżetu na bieżącej 
sesji jest żenującą próbą zabloko-
wania przekazania środków na 
odbudowę kościoła. Kościoła, który 
jest zabytkiem klasy zerowej. Zabyt-
kiem, z którego gmina jest dumna, 
czego przejawem jest umieszczanie 
go w każdym drukowanym folderze 
dotyczącym Nowogardu. Przekazanie 
środków na odbudowę z budżetu 
gminy nie jest, jak to obawiają się 
radni SLD, wspomaganiem Kościoła 
w wymiarze religijnym, a jedynie 
wyrazem naszej troski o zachowanie 
dla kolejnych pokoleń dziedzictwa 
kulturowego. Przyznałem, że jest mi 
wstyd za taki budżet i nie będę za 
nim głosował.

Niestety nie zdołałem przekonać 
radnych. Projekt budżetu został 
przyjęty większością głosów. Teraz 
decyzja o zmianie budżetu i przeka-
zanie jakichkolwiek środków zależy 
od Rady Gminy, w której większość 
posiada koalicja PSL i SLD.

Marek Krzywania

Prawda objawiona
Zebrane zostały dowody
przestępczej działalności Alfreda.
Alfred zostanie osądzony
Zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością.

Alfred może prosić o łaskę
Prezydenta, który jest otwarty
Na wszelkie argumenty Alfreda,
A postąpi zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością.

Jeśli Alfred nie uzyska łaski
Będzie odbywał karę w warunkach
należnych złoczyńcom i będzie to zgodne 
z Prawem i Sprawiedliwością.

Alfred opuści odosobnienie
po odbyciu pełnej kary
Z dotkliwym dla ducha i ciała przebiegiem,
Co będzie oznaczało koniec Prawa i Sprawiedliwości.

Alfred bowiem winien
Siedzieć póki żyje,
Bo nigdy nie zaspokoi 
Prawa i Sprawiedliwości.

O Alfredzie złoczyńco!
Co by było gdybyś nie zbłądził?
Nigdy byśmy się nie dowiedzieli
Czym jest Prawo i Sprawiedliwość.

Stanisław Marek
4.01.2006 r.
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dokończenie ze str. 1

Wszystk ich zaintereso-
wanych informujemy, że 
mieszkanie po Jadwidze  
i Henryku Michalakach 
nigdy nie było, nie jest i nie 
będzie na sprzedaż. 
Prosimy uszanować naszą 
wolę, nie wypytywać w tej 
sprawie sąsiadów i znajo-
mych. 

Nadal pogrążone w smutku 
córki z rodzinami

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 

że odeszła od nas 
przeżywszy lat 71 

mama, babcia 

Lucyna Potrzeba 
Nabożeństwo żałobne 

odbędzie się 
w kościele w Węgorzy 

dnia 7.01.2006 r., 
godz. 13.00 
pogrążona 

w smutku rodzina

zawiadomienie informacja

Oszuści zbierają 
na nasz kościół

W Stargardzie Szczecińskim prowadzona jest zbiórka pieniędzy na 
odbudowę naszego kościoła. Byłby to miły gest, gdyby ktokolwiek z parafii 
p.w. WNMP coś o tym wiedział.

O zbiórce tej poinformowała nas mieszkanka Nowogardu, która niedaw-
no odwiedziła rodzinę w Stargardzie. Według jej relacji do drzwi mieszkań 
pukają ludzie prosząc o datek na rzecz odbudowy spalonej wieży naszego 
kościoła. Zapytaliśmy księdza dziekana Grzegorza Zaklikę co sądzi o takiej 
akcji. Jak się okazało  proboszcz o niczym nie wie, nikogo nie upoważniał 
do prowadzenia zbiórki. Najprawdopodobniej na nieszczęściu naszego 
miasta żerują zwyczajni oszuści, dla których jest to niezwykle wdzięczny 
pretekst by wyłudzić pieniądze od niczego nie podejrzewających miesz-
kańców Stargardu.

Ag

Z kolędą w DPS-ie
dokończenie ze str. 1

Koncerty uczniów Szkoły Muzycz-
nej w Domu Pomocy Społecznej nr 
1 są już tradycją. W minioną środę 
muzykująca młodzież po raz kolej-
ny odwiedziła mieszkańców tego 
ośrodka.

Jak łatwo się domyśleć powodem 
tej wizyty były Święta Bożego Na-
rodzenia. Z tej okazji uczniowie 
nowogardzkiej filii Szkoły Muzycznej 
w Goleniowie przygotowali kon-
cert składający się głównie z kolęd, 

Kilkudziesięcioosobowy chór wy-
konał większość najważniejszych 
pieśni bożonarodzeniowych, a 
akompaniowało mu całkiem cie-
kawe i bogate instrumentarium. 
Poza instrumentami klawiszowymi 
licznie zebrana publiczność mogła 
wsłuchać się w brzmienie gitary 
klasycznej, skrzypiec, akordeonu 
czy klarnetu. Nie trzeba chyba do-
dawać, że młodzi artyści doczekali 
się burzy oklasków. Podziękowanie 
za ten świąteczny koncert miało 
jeszcze inny, słodki wymiar, gdyż 
mieszkańcy i pracownicy DPS-u 
przygotowali muzykującej młodzie-
ży pyszny poczęstunek.

tekst i foto: Ag

Udany 2005 rok
dokończenie ze str. 1

Zdaniem Kierownika Powiatowego 
Urzędu Pracy Roberta Czapli rok 
2005 był wyjątkowym i szczególnie 
udanym rokiem: „Odnotowaliśmy 
największy spadek bezrobocia, w 
porównaniu do lat poprzednich. Na 
aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu otrzymaliśmy 3 610 800,00 
zł, natomiast dzięki staraniom urzędu 
kwotę 2 672 000,00 zł”.

Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu w ramach finansowego 
Funduszu Pracy (3 610 800,00 zł) to 
przede wszystkim: szkolenia, staże, 
roboty publiczne, prace interwen-
cyjne, doposażenie stanowisk pracy, 
dotacje na działalność gospodarczą, 
przygotowanie zawodowe – skorzy-
stały z nich 721 osoby.

Dodatkowe środki finansowe 
pozyskane przez PUP Goleniów 
(2 672 000,00 zł) pozwoliły na reali-
zację szeregu programów, mających 
na celu oczywiście zmniejszenie 
bezrobocia. Jako jedne z pierwszych 
zostały realizowane projekty w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (1 502 000,00 zł) o nazwach: 
„Aktywizacja zawodowa młodzieży 
z terenu Powiatu Goleniowskiego” 
(przeznaczony dla osób poniżej 25 
roku życia), z którego skorzystało 
337 osób; „Aktywizacja osób trwale 
bezrobotnych z terenu Powiatu Gole-
niowskiego” (przeznaczony dla osób 
powyżej 25 roku życia). 

Gminne Kluby Pracy były re-
alizowane w ramach współpracy 
pomiędzy samorządami gminnymi 
Powiatu Goleniowskiego. Za kwotę 
300 000,00 zł zorganizowano 34 
Kluby Pracy, z których skorzystały 
353 osoby, następnie 54 osoby sko-
rzystały z kolejnego etapu, czyli: 
szkoleń, staży, robót publicznych, 
prac interwencyjnych, itp.

Program 50 + skierowany był do 
osób, które ukończyły 50 rok życia i 
skorzystało z niego 56 osób. W tym 
programie można było otrzymać 
z tytułu doposażenia stanowiska 
pracy kwotę 6 700,00 zł (skorzystało 
26 osób) a na dotację na działalność 
gospodarczą 11 200,00 zł (skorzystało 
5 osób). W ramach tego programu 
Urząd Pracy miał do rozdysponowa-
nia 290 000,00 zł.

„Pierwszy biznes” skierowany był 
do osób młodych do 25 roku życia 
oraz absolwentów szkół wyższych 
do 27 roku życia, które chciałyby 
otworzyć własną działalność. Na 
ten cel osoby zainteresowane mogły 
otrzymać bezzwrotną dotację w 
wysokości 11 500, 00 zł. Ze względu 
na małe zainteresowanie zmieniono 

kryterium wieku oraz rozszerzono 
dotychczasową ofertę o dodatkową 
dotację dla pracodawców na utworze-
nie bądź doposażenie miejsca pracy 
dla skierowanej osoby.

„Nowe kwalifikacje nowe możli-
wości” polegał na szkoleniu 16 osób 
bezrobotnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Atutem 
projektu był fakt bezpośredniego 
uczestnictwa pracodawcy od samego 
początku programu, który dekla-
rował zatrudnienie przeszkolonych 
osób w przedsiębiorstwie AGRYF 
w Szczecinie w zawodzie rozbieracz 
– wykrawacz. Środki przeznaczone 
na realizację to 100 000,00 zł.

Program „Moje miejsce pracy” 
skierowany był do bezrobotnych 
kobiet, które w związku z nieko-
rzystną sytuacją na lokalnym rynku 
pracy pozostawały bezrobotne z 
niewielkimi szansami na znalezienie 
zatrudnienia. Skorzystało z niego 35 
osób. Środki finansowe przeznaczone 
na realizację to 200 000,00 zł.

Rezerwa MGiP- Program jesienno 
– zimowy skierowany był do osób, 
które w związku z trudną sytuacją 
na lokalnym rynku pracy nie mogły 
znaleźć zatrudnienia oraz do samo-
rządów gminnych, które zatrudniały 
osoby bezrobotne w ramach prac 
interwencyjnych i robót publicznych. 
Skorzystało z niego 71 osób, w tym 
prace interwencyjne gminy 44 osoby i 
roboty publiczne powiatowe 27 osób, 
za kwotę 130 000,00 zł

W 2005 roku urząd pracy reali-
zował także partnerskie projekty 
z niemieckim partnerem. Projekt 
szkoleniowy „Wspólna Nauka Eu-
ropy” skierowany był do młodzieży 
do 25 roku życia, po stronie polskiej 
ze szkoleń skorzystało 16 osób. Pro-
gram polegał na sesji szkoleniowej w 
branży hotelarsko – gastronomicznej, 
zarówno po stronie polskiej, jak i nie-
mieckiej. W trakcie szkoleń cztero-
miesięcznych, praktyki odbywały się 
w hotelach niemieckich i polskich.

Program polsko – niemiecki „Leo-
nardo da Vinci” polegał na szkoleniu 
w zawodzie kucharz. Z programu 
skorzystały 23 osoby.

Podsumowując 2005 rok to, ze 
szkoleń skorzystało 501 bezrobot-
nych, ze staży 352 bezrobotnych, z 
robót publicznych 128 bezrobotnych, 
z prac interwencyjnych 296 bezro-
botnych, z doposażenia stanowiska 
pracy 99 osób, z dotacji na działal-
ność gospodarczą 87 bezrobotnych, z 
przygotowania zawodowego 10 bez-
robotnych, łącznie skorzystało 1473 
bezrobotnych.                                iSa 
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

Uprzejmie informuję, iż z dniem 4 stycznia 2006 r. na terenie miasta Nowogard rozpo-
częła działalność Kancelaria Prawnicza „Auxilium”:

- oferująca kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
- prowadząca sprawy z zakresu prawa:
• karnego,
• cywilnego w tym z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz postępowania egze-

kucyjne),
• gospodarczego,
• pracy,
• administracyjnego.
Filia w Nowogardzie, ul. Plac Wolności 9 (dawny hotel „Cisy), pokój 416 czynna: 

we wtorki i czwartki w godz. od 14.00 do 17.00, tel. kom. 0608 487 857, e-mail: kancelaria-
wolkiewicz@interia.pl

Nadto kancelaria informuje, iż prowadzi także biuro w Goleniowie przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 30, pokój nr 3 (II piętro) czynne: w poniedziałki od godz. 15.00 do 17.00, środy i 
piątki od 08.30 do 16.00, tel./fax 091 407 19 89, tel. kom. 0608 487 857.

Adwokat Tomasz Wółkiewicz
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gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

“PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  w Nowogardzie 

pilnie zatrudni 
na korzystnych warunkach pracowników do wykonywania robót bu-

dowlanych w zawodach:
1. monter instalacji sanitarnych 
2. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
3. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
4. betoniarz – zbrojarz,
5. cieśla, 

Zatrudnimy również podwykonawców 
do wykonywania następujących robót budowlanych na realizowanych 

przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
3. zbrojarsko - betoniarskich,
4. ciesielskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon  
091 57 92 630 lub 091 57 92 651  

1. Eugeniusz Niziński   - telefon  091 57 92 630 
2. Arkadiusz Prokopowicz  - telefon  091 57 92 651

• NOWY KUCHARZ •
• NOWE SMAKI •

 - chrupiący kurczak - 10 zł   

 - golonka po chińsku - 9,5 zł   

 - żeberka na ostro - 10,5 zł

Kuchnia wietnamsko-chińska 
w SNACK BARZE PAULA

ZAPRASZA
 Plac Wolności 7 

Dowóz – tel. 091 39 26 913

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie 
zaprasza do składania ofert na najem obiektu Restauracji 

„OKRĄGLAK” znajdującej się w Nowogardzie przy ul. Zielonej 9.
Gwarantujemy kompleksowe wyposażenie łącznie ze sprzętem grającym.

Kandydatów zapraszamy do przesyłania ofert na adres: Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard.

Oferta powinna zawierać:
- proponowaną kwotę dzierżawy miesięcznej netto,
- opis planowanej działalności.
Oczekiwana kwota minimalna dzierżawy miesięcznej netto na poziomie 
amortyzacji majątku w wysokości 3.500,00 zł. Oferty z propozycjami po-
niżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert do dnia 25.01.2006 roku.
Osoby zainteresowane przed składaniem ofert mogą dokonać wizji lokalnej obiektu. Oso-
ba do kontaktu: Kierownik Biura Organizacyjnego, tel. 091 39 20 711, wew. 29. Na ofercie 
prosimy załączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.”
Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Co należy zrobić z opróżnionymi plastikowymi opakowaniami?
Dorysuj strzałki na liniach łączących obrazki.

Kącik miłośników ekologii

Kupon   nr 2
Imię i nazwisko, wiek ........................................................................................
..........................................................................................................................

Opracowała:
Monika Olechnowicz-Krakowska

CZG R-XXI

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Magdalena Misztal-Kawecka

ur. 1972 – zawodniczka sekcji 
jeździeckiej LKS „Pomorzanin-No-
wogard” od 1995 roku. Mistrzyni 
Polski w Ujeżdżeniu w 2003 roku, 
wicemistrzyni w 2002 roku. W 2000 
roku zdobyła II miejsce w ujeżdżeniu 
w kategorii seniorów w Pucharze 
Polski. 

 Mężatka, ma córeczkę. 

Zaczęła trenować jeździectwo w 
JLKS w Sopocie i już jako junior 
zdobywała czołowe miejsca na za-
wodach. Trzykrotnie była mistrzynią 
Polski juniorów, raz wicemistrzynią w 
kategorii młodych jeźdźców. Uczest-
niczyła w Mistrzostwach Europy w 
kategorii młodych jeźdźców w 1990 
roku. Trenuje pod okiem ojca Bo-
gusława Misztala. Karierę sportową 
traktuje zawodowo.

 Uhonorowana: „Laurem Cisowym” 
przez mieszkańców Nowogardu, wy-
różniona przez LKS „Pomorzanin-
Nowogard” za zdobycie Mistrzostwa 
Polski, najpopularniejszy zawodnik 
w dziedzinie ujeżdżenia w kraju w 
plebiscycie pisma „Konie i rumaki” 
w 2003. Uhonorowana przez Zachod-
niopomorski Związek Jeździecki za 
zasługi dla sportu.
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• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

„PROFESJA” 
Nowogard, ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162 

OGŁASZA NABÓR NA KURS 
• SPAWANIE ELEKTRYCZNE GAZOWE
• OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
• ROLNIK WYKWALIFIKOWANY

Istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego 
certyfikatu spawania we wszystkich metodach 

Informacji udziela i przyjmuje zapisy sekretariat 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUDIO-VIDEO
ul. KOŚCIUSZKI 1 • tel. 091 39 26 700

72-200 NOWOGARD
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W obiektywie Jana Korneluka - Pomnik przyrody w Błotnie

Z okazji urodzin 
dla 

Moniki 
Pietrzak 
moc wszelkich 
serdeczności, 

życzenia szczęścia, 
zdrowia, 

spełnienia marzeń 
od rodziny Oleksiak

życzenia
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OG£OSZENIA drObNE

reklama

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

OFERTY PRACY
NOWOGARD 05.01.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD
1.  kierowca C+E
2.  konsultant telekomunikacyjny
3.  magazynier
4.  stolarz
5.  sprzedawca
6.  pracownik ochrony
7. sprzątaczka
8. spedytor
9. specjalista d/s rozwoju zawodowego
10. pracownik fizyczny
11. mechanik maszyn szwalniczych
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. nauczyciel geografii (Goleniów)
2. serwisant/technik AGD (Gdańsk)
3. nauczyciel j. polskiego (Błotno)
4. nauczyciel historii (Przybiernów)
5. referent (Goleniów)
6. kierowca kat. D (Gryfice)
7. autoryzowany doradca biznesowy (Gdańsk)
8. podinspektor d/s turystyki (Goleniów)
9. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
10. spawacz (Gdynia)
11. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
12. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
13. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
14. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
15. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, in-
formatyk, księgowy, pracownik magazynowy – de-
montaż statku (Gdańsk)
16. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, sto-
larz, pracownicy niewykwalifikowani {75 osób} 
(Gdańsk)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWO-
GARDZIE pok. 12.

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię niedrogo garaż blaszany. 0691 

648 262, po 18.00.
• Kupię dom na wsi w okolicy Nowogar-

du. Tel. 0511 784 339.
• Tarnów k/Krakowa – zamienię mieszkanie 

pokój z kuchnią 37 m kw. w Tarnowie na 
podobne (może być zadłużone) w Nowo-
gardzie. 091 39 26 834.

• Dom Handlowy VELES posiada do wyna-
jęcia stoiska handlowe. 0501 333 075.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 
m kw., działka 1 ha, cena ok. 300.000 
zł – Kol. Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe. Tel. 
0600 62 62 44.

• Wynajmę mieszkanie M-3, ul. Bankowa 
– na długi okres. 0660 315 662.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, dwupokojowe, 54 m kw., 
I piętro, ul. Boh. Warszawy, za POM-em + 
garaż murowany. 091 39 25 636, 0695 106 
611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-
cze, własnościowe. 0602 135 445.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe lub kawa-
lerkę. Tel. 0665  655 399.

• Wynajmę pomieszczenie usługowo-
mieszkalne 61,3 m kw. (31,2 i 30,1), ul. 
700-lecia 20c. Tel. 0601 157 822.

• Umeblowana kawalerka do wynajęcia. 091 
39 21 133.

• Nowogard – sprzedam mieszkania spół-
dzielcze, własnościowe – 46 m kw., 2 
pokoje, I piętro i garaż (A. Krajowej) 51; 54 
m kw., 4 pokoje, parter (Czarnieckiego1). 
091 453 96 11, 0663 748 233, 091 39 21 
522 (po 12.01.2006 r.)

• Lokatorskie, 2-pokojowe, 46 m kw., parter 
zamienię na mniejsze do III piętra. 091 419 
12 48, 091 39 25 879, po 16.00.

• Szukam kawalerki umeblowanej do wy-
najęcia w cenie do 320 zł/m-c, bez opłat 
licznikowych. 0513 918 875.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Eskort, 1992 r., w całości, 

na części – tanio! 0698 622 454.
• Sprzedam Peugeot 205, 1.8 diesel, 1985 r., 

5-drzwiowy, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. 091 39 21 794.

• Kupię używane katalizatory samochodo-
we w cenie 60 zł/1 szt. 0606 118 102.

• Opel Astra, 1992 r., poj. 1.4i, stan dobry, 
cena 4.200 zł. 091 39 25 378, 0500 475 
311.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 69 70 92.
• Sprzedam Uaza, 1987 r., napęd 4 x 4, cena 

3.800 zł. 091 39 784 81.
• VW Golf Cabrio, 1991 r., poj. 1.8 GT, czarny, 

zadbany lub zamiana na Corsę, Fiestę, inne 
propozycje. 0609 307 327.

• Polonez Truck Roy 1, poj. 1.6 benzyna, 
zabudowany, burty aluminiowe, bordowy 
4-drzwiowy, przegląd do IX.2006 r. Stan b. 
dobry. 0609 307 327.

• Sprzedam Opel Vectra B, 1996 r., kolor 
butelkowa zieleń, poj. 1.6i, klima, ABS, 
oryginalne radio z wyświetlaczem. 091 39 
21 617, 0663 790 849.

• Sprzedam Ford Sierra, cena 2.100 zł, stan 
dobry, przegląd do końca 2006 r., OC do 
II.2006 r. 0606 941 765.

• Sprzedam Opel Kadett Sedan, 1991 r., poj. 
1.6i + gaz, przegląd do 08.2006 r., cena do 
uzgodnienia. 0609 307 427.

INNE
• Sprzedam Nokię 3510i z ładowarką, 

dokumentacją w pudełku, etui. Cena 
160 zł. Tel. 0605 522 340, 091 39 22 
783.

• Sprzedam wieżę Diora 502, 5 elemen-
tów z pilotem, bez kolumn. Cena ok. 
600 zł. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam aparat cyfrowy HP, 3 x zoom 
optyczny, 9 x cyfrowy, kamera i inne, 
okablowanie – nowy, na gwarancji w 
pudełku. Cena 470 zł. Tel. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• UWAGA!!! Zaginął telefon komórkowy 

LGC3310. „Uczciwego” znalazcę proszę 
o kontakt pod nr 091 39 10 771 lub pod 
adres Wierzbięcin 5. Dla znalazcy czeka 
nagroda!!!

• Owczarki niemieckie – 3-miesięczne sucz-
ki, po rodowodowych rodzicach. Rodzice 
na miejscu. 091 39 21 828.

• Organizujemy kuligi konne i przejażdżki 
bryczką. 0603 852 102.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. 
Tel. 0889 354 058.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 39 268 
57 – od 9.00 – do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam pianino. 091 39 25 132.
• Samotna matka przyjmie ubrania używa-

ne. 0507 375 671.
• Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z 

odzieżą zachodnią – ul. 3 Maja 44F. 
• Gabinet Masażu – ul. Roosvelta 4/1. Tel. 

0504 703 568.
• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI: GIMNA-

ZJUM, LICEUM, STUDIA, tel. 0600924128 
lub email: iwonand1@wp.pl

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0880 690 324.
• Młody mężczyzna poszukuje pracy. 0887 

430 675.
• Zlecę tynkowanie. 091 39 20 354.
• Zatrudnię krawcową miarowaną. Praca 

akordowa, możliwość pracy chałupniczej 
na firmowej maszynie. Wynagrodzenie od 
1500 zł netto, tel. 091 487 20 63 lub Praxis 
091 392 07 87.

USŁUGI
• Wszelkie prace remontowe, stolarskie, ka-

felkowanie, malowanie, hydraulika  i inne 
wykonam solidnie i fachowo, dzwonić 
wieczorem – 091 39 22 783, kom. 0660 
392 851.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• Transport – przeprowadzki. 0604 516 
451.

• Wykonujemy profesjonalne strony in-
ternetowe na zamówienie – możliwość 
wystawienia faktury Vat. 0605 522 340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 870 
798.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• KOMINKI – montaż i budowa wkła-
dów, rozprowadzanie ciepła, wkłady 
współpracujące z instalacją centralnego 
ogrzewania, wykonanie kominków trady-
cyjnych, montaż szyb i kaset do kominków 
tradycyjnych. Wykonanie kominów (w 
koszcie zakup materiałów), długoletnie 
doświadczenie. Usługi Ogólnobudowlane, 
Michał Sołowiej – 091 39 23 652, 0507 967 
205.

• Wykonam wszelkie prace remontowe 
mieszkań. 0608 364 330.

• Wykonujemy remonty mieszkań i adapta-
cje poddaszy. 0505 941 765.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 cm, cena 

7 zł/1 szt. Tel. 0604 858 706.
• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 943.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam prosięta, tanio. 0696 659 660.
• Sprzedam kopaczkę dwurzędową i spa-

warkę transformatorową, trzyfazową. 091 
39 793 16.

• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 0600 653 124.

• Kupię ziemię pod budowę, okolice - pod 
lasem lub jeziorem. 0049 407 425 748.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10Po raz pierwszy 
w nowym roku

W najbliższą niedzielę w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ulicy Bohaterów 
Warszawy po świątecznej przerwie 
swoje rozgrywki wznowi Nowo-
gardzka Amatorska Liga Piłkarska. 
Emocji jak zwykle nie zabraknie.

Trzecią kolejkę rozpoczną mecze 
grupy A, gdzie niepokonany jak do-
tąd Parasol zmierzy się z Probudem 
Wyszomierz. Faworyci z grupy C: 
Radosław i Nauczyciele zagrają ze 
znacznie niżej notowanymi rywala-
mi, ale kto wie, może czas na wielką 
sensację. Za taką można było uznać 
zwycięstwo Czarnych Koszul z Łał 
Boysami w poprzedniej kolejce. Te-
raz połączone siły Węgorzy i Redo-
stowa zmierzą się z Tubisiami. Czy 
ich dobra postawa była przypad-
kowa, przekonamy się o godzinie 
14.40.

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.
pomorzanin.za.pl.

Nowogard.
Tabele:
1. Parasol 6 19-0,
2. Wariaty spod Wiaty 3 6-6,
3. Probud Wyszomierz 3 9-7,
4. Old Punks Never Die 3 7-9,
5. Nehuera 3 9-8,
6. Czarne Chmury 0 2-22.
Grupa B
1. Pompeluna Perejros 6 13-7,

2. Tubiesie 3    11-12,
3. Czarne Koszule 3 8-9,
4. Łał Boys 3 10-6,
5. Końcówka mocy 3 8-6,
6. Team from Jamaica 0 0-10.
Grupa C
1. Nauczyciele 6 16-2,
2. Radosław 6 14-1,
3. Czerwone Diabły 3 4-3,
4. Polska C 3 3-4,
5. Jedynka 0 2-15,
6. Egzorcyści 0 1-15.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Wariaty spod Wiaty - Neh-

uera
10.40 Parasol - Probud
11.20 Old Punks Never Die – 

Czarne Chmury
12.00 Radosław - Egzorcyści
12.40 Czerwone Diabły - Jedynka
13.20 Nauczyciele – Polska C
14.00 Pompeluna Perejros – Team 

from Jamaica
14.40 Tubisie – Czarne Koszule
15.20 Łał Boys – Końcówka Mocy
Patronem medialnym Nowogardz-

kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki. Rozgrywki 
wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespo-
lone, „Marpol – Okna” „SMJ – fir-
ma informatyczna Mariusz Serocki, 
Nadleśnictwo Nowogard oraz Urząd 
Miasta i Gminy.

Andrzej Garguliński

Wariaty spod  Wiaty. Stoją od lewej: M. Rąpała, Ł. Ninard, M. Jasiń-
ski. Poniżej od lewej: M. Dwojak, G. Golema, D. Dudziec, N. Golema, Ł. 
Ochęcki.

Oldboye na czele
Po świątecznej przerwie ruszyły rozgrywki halowej ligi piłkarskiej zorga-

nizowanej przez nowogardzki LZS. W minioną środę w hali sportowej Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano sześć kolejnych spotkań.

Kolejną porażkę zanotował dotychczasowy lider, drużyna Strzelewa. Tym 
razem ulegli Długołęce, przez co spadli na trzecią pozycję. 

Marsz Słajsina w górę tabeli zakończył się na Oldboyach, którzy pewnie 
wygrali 4:1. To zwycięstwo dało im awans na szczyt tabeli. Tuż za nimi pla-
sują się zawodnicy z Olchowa, którzy w tej kolejce pokonali Dąbrowę 2:1.

Komplet wyników:
Karsk – Jarchlino 1:0,
Olchowo – Dąbrowa 3:1,
Słajsino – Oldboye 1:4,
Wojcieszyn – Ostrzyca 1:0,
Strzelewo – Długołęka 0:1,
Wyszomierz – Nowogard 2:3.
Aktualna tabela:
1. Oldboye 5 13 17-3,
2. Olchowo 6 13 13-8,
3. Strzelewo 6 12 17-9,
4. Wojcieszyn 6 12 16-5,
5. Karsk 6 12 10-10,
6. Długołęka 6 8 10-6,
7. Słajsino 5 6 7-11,
8. Nowogard 5 6 10-16,
9. Ostrzyca 5 5 16-6,
10. Dąbrowa 5 4 6-15,
11. Jarchlino 5 3 2-23,
12. Wyszomierz 6 1 5-18.

Ag

Zawodowcy w Nowogardzie
Wydaje się, że nasze miasto ma niezwykle dobry klimat dla kolarzy. Za-

wodowa grupa DHL – Author mając do wyboru, m.in.  Dziwnów i Koło-
brzeg zdecydowała się zorganizować swoje zgrupowanie w Nowogardzie.

Mówiąc całkiem poważnie, nie bez 
znaczenia jest tu fakt, że dyrektorem 
grupy jest Zbigniew Szczepkow-
ski, były kolarz, którego w naszym 
mieście nie trzeba przedstawiać. 
Nie umniejsza to jednak w żaden 
sposób warunkom jakie czekają na 
zawodników. Od najbliższego po-
niedziałku aż do 23 stycznia treno-
wać tu będzie dziesięciu cyklistów 
jeżdżących w barwach DHL – Aut-
hor: Radosław Romanik, Krzysztof 
Ciesielski, Marcin Gębka, Kazimierz 
Stafiej, Zdzisław Żołędziowski, Da-
niel Czajkowski, Dariusz Skoczylas, 
Zygmunt Zdziebełko oraz trenujący 
jeszcze niedawno z nowogardzkimi 
„Chrabąszczami” Marek Miśkiewicz 
i Michał Urtnowski. Tę kadrę uzu-
pełniać będzie amerykański zawod-
nik polskiego pochodzenia.

***
Skoro mowa o Chrabąszczach 

to warto rozpowszechnić garść 
informacji na temat ich zawodni-
ków. Łukasz Janic rozpoczął naukę 

w świdnickiej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego. Artur Komisarek i Ma-
teusz Magierecki zostali powołani 
do juniorskiej kadry województwa 
zachodniopomorskiego, a Patryk 
Komisarek będzie reprezentował 
nasze województwo w kategorii 
młodzików.

***
Trenujący na co dzień w KTC Ko-

nin nowogardzki kolarz Wojciech 
Ziółkowski wybiera się wraz z na-
rodową kadrą torowców do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie przez trzy 
miesiące trenować będzie w warun-
kach, jakie w naszym kraju nie spo-
sób znaleźć.

Ag
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Krzyżówka nr 1kupon nr 1 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązania krzyżówki nr 
49 – NOWY ROK BIEŻY – i nr 
48 – RODZINA PRZY STOLE 
– nadesłali:

Michał Furmańczyk ze Strzelewa, 
Gertruda Nowacka z Wyszomierza, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Ed-
ward Śmieciuch z Grabina, Elzbieta 
Lewandowska ze Strzelewa, Jerzy 
Zawadzki z Orzechowa, Maria Gor-
tat z Czermnicy, Janusz Sosnowski 
z Błądkowa, Krystyna Panek ze 
Starych Wyszomierek, Anna Kar-
piuk z Zakłodzia, Agata Kochelska 

z Błotna, Krzystof Kubiak z Błotna, 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Wioletta Karaźniewicz ze Starych 
Wyszomierek oraz z Nowogar-
du: Andrzej Leszczyński, Krystyna 
Młynarska, Stanisława Pokorska, Re-
gina Orłowska, Helena Skobyranda, 
Halina Heinrich, Anna Florkowska, 
Halina Szwal, Grażyna Jurczyk, Bar-
bara Bartosik, Józef Górzyński, Alicja 
Wypych, Franciszek Palenica, Jerzy 
Siedlecki, Jerzy Wiśniewski, Ale-
ksander Śmigiel, Władysława Kubisz, 
Tamara Borkowska, Renata Madejak, 

Lidia Walaszczyk, Teresa Powalska, 
Halina Stefańska, Jan Mikłaszewicz, 
Agnieszka Łachmanowicz, Katarzyna 
Kotala i Lucyna Andrzejczak..

Bezpłatną prenumeratę „DN” na 
luty wylosowali:

- Renata Madejak z Nowogardu, 
- Krystyna Młynarska z Nowoga-

rdu,
-  Elżbieta Lewandowska ze 

Strzelewa.
Gratulujemy!

W KARNAWALE
Żyj w karnawale! Baw się i szalej!
Po słodkim życiu są gorzkie żale!

NIESYMPATYCZNA PARTNERKA
Ściskasz dziewczynę zimną i pyszną?!
Bodajże taką mróz lepiej ścisnął!

POEZJA I RZECZYWISTOŚĆ
Podziwiały zwierzęta orła na gór szczycie.
„Spójrzcie jak źrenicami utonął w błękicie!”-
Śpiewał słowik. 
Tchórz na to z miną wystraszoną:
„Wzrok podziwiam, a jakże – lecz boję się 
szponów...

JASTRZĄB I GOŁĘBICA
Jastrząb, jak strzała trącona cięciwą, 
Spadł z wysokości na turkawkę siwą.
Ta błaga: „ciało mam zwiotczałe, stare,
W domu dzieciątka i męża – niezdarę...”
Zaskrzeczał: „płaczko o naiwnej gębie!
Chcesz, żeby jastrząb serce miał gołębie?!!!

O ORŁACH
Niejeden orzeł
Z gęsią cudzołożył.

KRUK KRUKOWI
Łysy łysemu nie wyszarpie włosów,
No, bo po prawdzie, niby w jaki sposób.

POLOWANIE
Byli strzelcy, psy, nagonki,
Ustrzelono – dwa skowronki.

MARSZ INTEGRACYJNY
Aby życia poznać smaczek – 
Raz dziewczynka, raz chłopaczek...



Nr 212

 Witamy wśród nas...
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Syn Małgorzaty Praska ur. 
28.12.05 z Nowogardu

Syn Malwiny Domańskiej 
ur. 28.12.05 z Malińca

Syn Anny Domanowskiej 
ur. 28.12.05 z Błotna

Syn Anny Klar ur. 31.12.05 
z Osiny

Córka Anety Dorota ur. 
1.01.06 z Rekowa

Syn Marty Pawlak ur. 
1.01.06 z Unimia

Córka Julii  Orpel ur. 
31.12.05 z Nowogardu

Córka Edyty Kasprzyk ur. 
30.12.05 z Nowogardu

Córka Jolany Lange ur. 
30.12.05 z Radowa Małego

Córka Jadwigi Cyunel ur. 
30.12.05 z Reska

Córka Anny Ebert - Gałka 
ur. 3.01.06 z Nowogardu

Nieustraszeni bracia Grimm
Komedia fantasty Czechy/USA 2005 r., reż. Terry Gilliam, obsada: Matt 

Damon, Heath Ledger, Jonatan Pryce, czas trwania 118 min., projekcja: pią-
tek – sobota godzina 19.00.

Opowieść o braciach Grimm zrealizował jeden z legendarnych Monthy 
Pytonów, Terry Gilliam. Stąd pełno tu absurdalnego humoru. Jednak czy ten 

film dorówna w jakikolwiek 
sposób legendarnemu „La-
tającemu Cyrkowi”? Warto 
przekonać się osobiście.

Pełna przygód i akcji opo-
wieść o Jakubie i Wilhelmie 
Grimm, którzy podróżują 
od wioski do wioski prze-
konując ich mieszkańców, 
że muszą poddać się od-
prawieniu egzorcyzmów, 
gdyż w ich domach żyje 
mnóstwo zjaw i potworów 
rodem nie z tego świata. 
Problem pojawia się w mo-
mencie, gdy bohaterowie 
odkrywają, że w jednej z 
wiosek rzeczywiście miesz-
kają zjawy…

Ag
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KALENDARIUM
10 stycznia
Imieniny: Agaton, Danuta, Dobrosław, Grzegorz, Jan, Kolombina, 
Mojmir, Nikanor, Paweł i Wilhelm

11 stycznia
Imieniny: Feliks, Hilary, Honorata, Hygin, Krzesimir, Małomir, 
Matylda, Odon i Tezeusz
Dzień Wegetarian

12 stycznia
Imieniny: Antoni, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, Czasław, Czasława, 
Czesław, Czesława, Ernest, Ernestyn, Greta i Stomir

 Z ogłoszeń duszpasterskich

Nasza sonda
Zima nieco ustąpiła, czas na przyjrzenie się pracy służb drogo-

wych i miejskich zajmujących się odśnieżaniem jezdni i chodni-
ków. O ocenę poprosiliśmy spotkanych przechodniów.

Adam Sidłowski: W skali od je-
den do pięciu oceniłbym na czwór-
kę, a więc raczej pozytywnie. Fak-
tem jest, że śnieg leżał na ulicach i 
chodnikach, ale właśnie po to pa-
dał. Przecież mamy zimę, więc jest 
to sprawa naturalna. Trzeba być 
trochę wyrozumiałym.

Elżbieta Makosz – Witek: Moim 
zdaniem drogi były dobrze odśnie-
żone, nie było wielkich utrudnień 
w poruszaniu się. Służba drogowa 
dobrze spełniała swoje zadanie, 
więc ich pracę oceniam dobrze.

Jadwiga Irzemska: Teraz to ja-
koś to wygląda, natomiast boczne 
ulice są beznadziejnie utrzymane. 
Np. kawałek ulicy Dąbrowszcza-
ków wygląda strasznie. Nie dość, 
że nie zrobili nam jeszcze drogi - 
nie mają na to pieniędzy, ponieważ 
rzekomo jest to droga  powiatowa 
– to jak odśnieżą raz w roku, to jest 
dobrze. Centrum jest raczej dobrze 

odśnieżone, choć dzień przed Sylwestrem było tragicznie.

Janusz Kawecki: Dobrze oce-
niam pracę drogowców, spisali 
się nieźle, gorzej z użytkownika-
mi. Piesi ślizgali się na normal-
nym śniegu, jakby nie wiedzieli, 
że przychodzi zima. Trzeba na to 
spojrzeć w ten sposób, że ludzie 
są nieprzygotowani do zimy, nie 
wiedzą właściwie, co to jest zima i 
oczekują wygód. Śnieg w styczniu 
jest sprawą normalną, dzieci właś-
nie tego oczekują.

Grzegorz Stępniewski: Bardzo 
dobrze oceniam pracę naszych 
służb drogowych. W porównaniu 
do tego, co się dzieje w Polsce to 
odśnieżają świetnie. W Nowogar-
dzie i pod Nowogardem mamy 
najlepiej odśnieżone drogi. Jeśli 
ktoś nie wierzy niech po intensyw-
nych opadach pojedzie do Gole-
niowa. To jest tragedia. Za oknem 

mam widok na wyjazd z PRD i widzę, że tu wyjeżdża pług za pługiem. 
Na pewno przy tych środkach robią co mogą.

Ag&iSa

Zaginął pies, 

bardzo podobny 
do psa pociągowego rasy Husky. 

Jeśli ktoś go widział 
bądź wie gdzie może się znajdować 

bardzo prosimy o kontakt 

pod nr 0608 332 896 
lub 091 39 20 002.

W parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 

Program kolędy na bieżący tydzień:
Od poniedziałku 9.01.2006 r. do piątku 13.01.2006 r. ul. Poniatowskiego
Sobota 14.01.2006 r. - Konarzewo i Jarchlino

Straż Pożarna
W minionym tygodniu strażacy 

wyjeżdżali tylko dwukrotnie, lecz za 
każdym razem były to pożary.

W niedzielę o godzinie 0.55 stra-
żacy przyjęli zgłoszenie, że przy 
ulicy Warszawskiej płonie drewniana 
szopa. Pożar ugaszono szybko, a z 
wnętrza szopy udało się wyprowadzić 
trzy psy. Ogień strawił stare garnki, 
deski i opony rowerowe.

O godzinie 22.07 w jednym z 
domów przy ulicy Kochanowskiego 
zapaliła się sadza w kominie. Strażacy 
ugasili ogień przy pomocy gaśnicy 
proszkowej.

Ag

W parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Od poniedziałku rozpoczynamy stawianie rusztowania w nawie głównej 
naszego kościoła, aby można było przystąpić do oczyszczania sklepienia. 
Prace nad oczyszczeniem sklepienia w nawach bocznych też będą 
kontynuowane. 
Podajemy program kolędy na najbliższy tydzień.  Jest on poszerzony w 
stosunku do tego, który został zawarty w ostatnim Biuletynie Duszpasterskim. 
Do podanych tam ulic dochodzi kolęda przy ul. Warszawskiej. 
Poniedziałek 9 stycznia: Armii Krajowej 10 – 24; Osiedlowa 1 – 3; 
Warszawska 10, 1 - 60
Wtorek 10 stycznia: ul. Armii Krajowej 25 – 42; 700-lecia 4, 1 – 40, 
Warszawska 10, 61 – 100 oraz Warszawska 11, 1 - 20
Środa 11 stycznia: ul. Armii Krajowej 43 – 48 oraz 50;  700 – lecia 4, 40 – 
60; Lutyków 1;  Roosevelta (prawa strona od Armii Krajowej), Warszawska 
11, 21 - 70
Czwartek 12 stycznia: ul. Armii Krajowej 51; Osiedlowa 4; 700- lecia 6, 
Roosevelta (lewa strona od Armii Krajowej), Warszawska 11, 71 – 100 oraz 
13, 1 – 20 
Piątek 13 stycznia: ul. Wojska Polskiego 1 – 19; 700 – lecia 23, 24; Lipowa, 
Jodłowa, Dębowa, Warszawska 13, 21 – 50 i 14, 1 – 20
Sobota 14 stycznia: Dąbrowa; 700-lecia  25 i 7, Olchowo – kolonia; 
Warszawska 14, 21 – 60, 1, 7

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy modlitwą, ofiarami, osobistym 
zaangażowaniem wspierają dzieło odbudowy naszego kościoła. 
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Szanowni Państwo!
Nowy rok podatkowy przed nami. 

Już za miesiąc rozpoczniecie wypeł-
niać PIT-y, dokonując ulg i odliczeń 
jakie jeszcze pozostały. W podobny 
sposób możecie odliczyć 1% na or-
ganizację pożytku publicznego.

ZHP jest taką organizacją. My 
tworzymy nową historię harcerzy 
z Nowogardu. Od dwóch lat pra-
cujemy z dziećmi i młodzieżą. Jest 
nas niewielu, bo około 100 zuchów 
i harcerzy w Nowogardzie i 40 w 
Resku. Spotykamy się co tydzień na 
zbiórkach, uczestniczymy w rajdach 
i biwakach, organizujemy letni wy-
poczynek dla dzieci. W tym roku 
sprawiliśmy, że 26 dzieci ze wsi wy-
jechało na wakacje. Dla większości z 
nich były to pierwsze zorganizowane 
wakacje. 75 dzieci na feriach zimo-
wych uczestniczyło w Zlocie Har-
cerskim, a na początku wakacji tyle 
samo w „Sarnim Lesie”. Prawie od 
samego początku podjęliśmy wiel-
kie wyzwanie - Stanica w Płotkowie. 
Harcerze starsi jeździli do Płotkowa 
k. Czernicy i poświęcali każdą wolną 
chwilę, ucząc się, bawiąc i pracując 
na rzecz powstającej stanicy. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Nadleś-
niczego Piotrkowskiego i Panu Ku-
calowi w przyszłym roku powstanie 
obiekt edukacyjny dla wszystkich 
dzieci z gminy Nowogard. Dzię-
ki moim zabiegom i przychylności 
dyrekcji Szkoły nr 4 na os. Leśna 
– Bema w wydzielonej Sali powstaje 
świetlico – harcówka. Burmistrz wy-
remontował dach, dzięki środkom z 
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej wy-
łożyliśmy panele na podłodze i  za-
kupiliśmy drzwi zewnętrzne, z ubie-
głorocznych pieniędzy zebranych 
na !% zakupiliśmy 3 komputery. Od 
grudnia dzieci i młodzież z osiedla 
może przyjść do świetlicy zająć się 

czymś pożytecznym, uczyć się, od-
robić lekcje, porozmawiać o proble-
mach. Duże grono tej młodzieży nie 
łazikuje już po ulicach i nie wystaje 
na przystankach, dłubiąc słonecznik. 
Brakuje nam kadry. Ale… rozwija-
my się. W Szkole Podstawowej nr 3 
powstała nowa gromada zuchowa i 
drużyna harcerska. Myślimy także o 
dzieciach w SP nr 2. Jest to żmudna 
i ciężka praca. Liczymy, że wspomo-
żecie nasze fundusze. W ubiegłym 
roku w hufcu Goleniów harcerze ze-
brali 4 600 zł, dzięki czemu młodzież 
mogła z dofinansowaniem pojechać 
na 15 – dniowy obóz w góry.

Do tej pory 1005 Waszego po-
datku dochodowego zabierał Urząd 
Skarbowy. Od dwóch lat możesz 
mu oddać tylko 99% wpłacając 1% 
dla naszej organizacji. Wypełniając 
druk PIT znajdziecie na jego końcu 
tabelkę do wyliczenia podatku. Jest 
tam także miejsce na wyliczenie 1%. 
Przy wyliczeniu tej kwoty należy 
odrzucić grosze i pisać tylko pełne 
złotówki. 

Przykłady: Wyliczono podatek do 
zapłaty:

I przykład: 1641,60 x 1% = 16,41, 
odrzucając grosze wpłacamy 16 zł;

II przykład: 3089.40 x 1% = 30,89, 
odrzucając grosze wpłacamy 30 zł.

I taką kwotę przelewamy lub 
wpłacamy na konto ZHP (Związek 
Harcerstwa Polskiego 101020481200
00060200446476 tytułem dla Związ-
ku Drużyn Nowogard zgodnie z art. 
27 ustawy). Liczy się każda złotów-
ka, bo młodzież ma duże potrzeby. 
Inwestujmy w nią i piękną tradycją 
harcerstwa.

Z harcerskim pozdrowieniem!
Komendant Związku 

Drużyn Nowogard
Andrzej Wasiak

Sygnały Czytelników

Wyszomierz nieodśnieżony
Niejako w opozycji do słów pochwalnych zawartych dla służb drogowych 

w „Naszej sondzie” teraz pojawi się ich krytyka. 
Do redakcji „Dziennika” zgłosił się mocno wzburzony mieszkaniec Wy-

szomierza z prośbą o interwencję. Otóż z jego relacji wynika, że służby od-
śnieżające tę miejscowość często skracają sobie trasę i zamiast do przejazdu 
kolejowego dojeżdżają do skrzyżowania w centrum wioski.

Tym tematem zajmiemy się w jednym z najbliższych wydań „DN”.
tekst i foto: Ag

PS. Przyjęliśmy także wiele zgłoszeń mieszkańców Nowogardu na temat 
nieposypanych piaskiem chodników w mieście. Na dzień dzisiejszy, kiedy 
temperatura spadła poniżej 00C przejście przez miasto graniczy z cudem. 
Wiele starszych osób ma problemy z poruszaniem się po oblodzonych 
chodnikach. Jedną z niewielu instytucji, która zauważya problem jest PKP, a 
przecież obowiązkiem właścicieli posesji jest dbanie o należyty stan chodnika 
przed nią się znajdującego.

Zagrała Orkiestra
Miniona niedziela w całej Polsce upłynęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w Nowogardzie. Większość atrakcji 
przygotowanych przez organizatorów odbywała się w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Na tamtejszej scenie zaprezentowali się Jesienni Przyjaciele, The 
Waffle Factory, N.O, Wesoła Ferajna, Nowogardczanie i Chór Gospel 7-th 
Heaven. W tym czasie po ulicach naszego miasta spacerowało 50 wolonta-
riuszy zbierających do swych puszek pieniądze. Do czasu zamknięcia tego 
wydania naszej gazety nie była jeszcze znana suma, jaką udało się zebrać 
podczas tegorocznego finału WOŚP. Liczenie wciąż trwało.

Ag

Ulice w Nowogardzie były odśnieżone przyzwoicie.
Mieszkańcy Wyszomierza nie mieli tego szczęścia.
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Nauka języków obcych
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w dal-

szym ciągu prowadzi nabór do kolejnej edycji programu „Edukacja bez 
granic”.

W ramach tego programu wspólnie z fundacją Bachalski i szkołami po-
nadgimnazjalnymi z powiatu Goleniowskiego organizujemy bezpłatne kur-
sy językowe: język angielski od podstaw i język niemiecki od podstaw.

Zajęcia będą prowadzić wybrani uczniowie szkół. Cały program trwa 72 
godz. i może objąć ok. 400 osób ( z języka angielskiego i niemieckiego).

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w programie proszone są 
o kontakt z doradcą zawodowym: 

w Goleniowie – p. Barbara Skrzypiec pok. nr 8 
w Nowogardzie – p. Zbigniew Florkowski pok. nr 8

Kulturysta gangsterem
Narkotyki, sterydy i dużą ilość pieniędzy znalazła nowogardzka policja 

przy dwóch mieszkańcach naszego miasta. Sąd Rejonowy w Goleniowie 
zastosował wobec nich trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Zatrzymani mężczyźni to 57-let-
ni Bernard S. i jego syn 30-letni 
Krzysztof S. Przedstawiono im za-
rzuty popełnienia kilku przestępstw. 
Na tej liście są: posiadanie i sprzedaż 
narkotyków, uszkodzenie ciała (po-
szkodowani mieli złamane żuchwy, 
kości nosa czy stłuczenia głowy) i 
rozbój, w czasie którego wywieźli 
samochodem młodego mężczyznę 
do lasu, tam przystawili mu nóż do 
gardła grożąc, że pozbawią go życia, 
zadając mu nożem cios w nogę zmu-
sili go do wydania narkotyków.

Obaj nigdzie nie pracują i byli już 
wcześniej karani za przestępstwa 
kryminalne. Nowogardzcy policjan-
ci obserwowali ich już od dłuższego 
czasu, a w zatrzymaniu brali udział, 

m.in. funkcjonariusze z Wydziału 
ds. Zwalczania Przestępczości Nar-
kotykowej szczecińskiego Zarządu 
Centralnego Biura Śledczego.

Podczas trwającego ponad dziesięć 
godzin przeszukiwania pomieszczeń 
mieszkalnych, gospodarczych i sa-
mochodu podejrzanych mężczyzn 
policjanci znaleźli, m.in 200 sztuk 
tabletek ekstazy, 100 listków LSD, 
niewielkie ilości marihuany i am-
fetaminy, przechowywane w rekla-
mówce ponad 75 tys. zł, 3 tys. euro, 
funty brytyjskie i korony szwedzkie, 
20 telefonów komórkowych, części 
samochodowe, elektronarzędzia i 
dokumenty potwierdzające tożsa-
mość. Znaleziono też sporą ilość ste-
rydów do wzrostu masy mięśniowej 

Część pokaźnej kolekcji sterydów. 

Podczas przeszukania znaleziono, m.in. pieniądze, dokumenty a nawet 
spirytus. 

(jeden z mężczyzn w przeszłości z 
sukcesami uprawiał kulturystykę).

Jak powiedział nam oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie nadkomisarz Wiesław 
Ziemba dowody są mocne, a sprawa 
jest rozwojowa. Nie wyklucza się ko-
lejnych aresztowań. 

Sąd Rejonowy w Goleniowie za-
stosował wobec nich areszt tymcza-
sowy na okres 3 miesięcy. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat 
dziesięciu.

Ag

Bezpłatne szkolenie 
dla bezrobotnych kobiet

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż wraz z Pol-
ską Fundacją Przedsiębiorczości, TVP Szczecin oraz Powiatowym Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne szkolenie dla bezro-
botnych kobiet z terenu Powiatu Goleniowskiego pn.: „Kobiety na zachod-
niopomorskim rynku pracy”. 

Celem szkolenia jest stworzenie uczestniczkom możliwości podjęcia 
pracy lub założenia własnej firmy. 

Szkolenie obejmować będzie m.in.: warsztaty psychologiczne, naukę sku-
tecznego poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej 
(sporządzanie biznes planu, podstawy rachunkowości i prawa związanego z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa, itp.). Dla autorek najlepszych biznes pla-
nów dla swoich przedsięwzięć, organizatorzy oferują niskooprocentowane 
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 50 tys. zł, 
na preferencyjnych warunkach.

Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbywać się będzie w Goleniowie, w 
dniach 21-23.02.2006r.

Uczestniczki szkolenia będą miały zapewnione:
• opiekę nad osobami zależnymi (dzieci do lat 7 lub osoby, które ze wzglę-

du na wiek wymagają stałej opieki);
• dojazd na szkolenie wraz z powrotem do domu;
• poczęstunek i obiad.
Szkolenie organizowane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyj-

nego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I - Aktywna Polityka Rynku Pra-
cy, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 

Szczegółowe informacje uzyskać można w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie – Jarosław Soborski, tel. 418-

53-67, 418-34-95, 418-25-77 wew. 22;
• Filii PUP w Nowogardzie – Zbigniew Florkowski, tel. 39-21-813, 39-21-

376, 577-78-07.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu 

Robert Czapla
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

dokończenie ze str. 1
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Modernizacja budynku szpitala w Nowogardzie 

Remont kuchni
Zakończony został remont  kuchni głównej  w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W kuchni i pomieszczeniach towa-
rzyszących wymieniona została instalacja elektryczna, częściowo instalacja 
wodociągowa i kanalizacyjna. Wykonano nowe tynki (175 m2), ściany w 
kuchni, zmywalni i pomieszczeniu do przygotowywania posiłków zostały 
wykończone glazurą (110 m2), na podłogach ułożono terrakotę (80 m2). 
Pozostałe pomieszczenia zostały pomalowane. Wymienione zostały drzwi 
zewnętrzne (1 szt.) i wewnętrzne (9 szt.). 

Wykonawca został wyłoniony w  wyniku przetargu nieograniczonego o 
wartości zamówienia do 60 tys. euro, do którego przystąpiły trzy firmy.  Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma „DEMGRAD” S.C. z Nowogardu za wy-
nagrodzeniem  53 954,74 zł.  Termin wykonania robót 30 dni, prace zostały 
zakończone 20 grudnia 2005 r.

iSa 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszej kochanej żony, mamy i babci 

Lucyny Potrzeba 
serdeczne podziękowanie 

składa rodzina

podziękowania

Wystawa lalek
Do końca stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej można obejrzeć wy-

stawę lalek p. Aliny Wierzbickiej. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

iSa

W kuchni wymieniona została instalacja elektryczna, częściowo instala-
cja wodociągowa i kanalizacyjna.

Koszt modernizacji wyniósł 53 954,74 zł. 

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337

dokończenie ze str. 1
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Z okazji 
1� rocznicy ślubu 

Stefanowi 
i Renacie 
Dębickim 

Moc najserdeczniejszych 
życzeń, 

Dużo zdrowia, radości, 
miłości i pociechy z dzieci 

życzą rodzice

życzenia

Podziękowanie
Sołtys oraz Rada Sołecka wraz z 

mieszkańcami i dziećmi miejsco-
wości Miętno nad wyraz dziękują 
zacnym ofiarodawcom za pomoc w 
organizacji choinki dla dzieci.

Dziękujemy Burmistrzowi No-
wogardu, Dyrekcji Poldanor SA w 
Przechlewie, Dyrekcji Nadleśnictwa 
Radosław, Sławomirowi Kucal i Da-
riuszowi Skorupa za opał na ognisko, 
Irenie Pacer za wysoką aktywność 
społeczną i bezinteresowną pomoc.

Dziękujemy

Budżet gminy
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 grudnia 2005 r., 

uchwalony został budżet Gminy Nowogard na 2006 r. W dzisiejszym wy-
daniu DN przedstawiamy Państwu jak  wyglądać mają przyjęte dochody 
gminy na 2006 r. W piątkowym numerze DN pokażemy wydatki.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWOGARD NA ROK 2006 – OGÓ-
ŁEM

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
Leśnictwo – 7 500
z tego: 1) wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 7 500
Transport i łączność – 105 355
z tego: 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe 

– 4 000
2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne – 3 000
3) dotacja na utrzymanie dróg powiatowych  - 98 355
Gospodarka mieszkaniowa – 1 352 000
 z tego: 1) wieczyste użytkowanie gruntów – 220 000
2) dzierżawa gruntów i budynków – 200 000
3) dzierżawa majątku ruchomego – 2 000
4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

– 60 000
5) nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego – 20 000
6) sprzedaż gruntów – 550 000
7) sprzedaż budynków i mieszkań  - 300 000
Działalność usługowa – 130 000
z tego: 1) wpływy z opłaty cmentarnej – 130 000
Administracja publiczna – 226 500
z tego: 1) dotacja na zadania zlecone – 223 000
2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 3 500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa – 4 080
z tego: 1) dotacja na zadania zlecone - aktualizacja spisu wyborców – 4 

080
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-
borem – 13 106 313

 z tego: 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 812 
604

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 120 000
3) podatek od nieruchomości – 4 850 000
4) podatek rolny – 950 000
5) podatek leśny – 140 000
6) podatek od środków transportowych – 260 000
7) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 50 000
8) podatek od spadków i darowizn – 20 000
9) podatek od posiadania psów – 20 000
10) wpływy z opłaty skarbowej – 160 000
11) wpływy z opłaty targowej – 1 000
12) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1 500
13) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 000
14) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 320 209
15) opłata adiacencka – 10 000
16) podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 000
17) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5 000
18) wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – 26 000
19) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  - 90 000
Różne rozliczenia – 16 863 716
z tego: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 150 000
2) subwencja oświatowa – 10 524 791
3) subwencja wyrównawcza – 5 529 037
4) subwencja równoważąca  - 659 888
Oświata i wychowanie – 130 000
z tego: 1) najem i dzierżawa majątku JST - szkoły podstawowe – 100 000

2) najem i dzierżawa majątku JST - gimnazja – 30 000
Pomoc społeczna – 8 342 000
z tego: 1) wpływy z usług opiekuńczych – 20 000
2) dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 606 000
3) dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 78 

000
4) dotacje na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze – 596 000
5) dotacje na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze – 484 000
6) dotacje na zadania własne - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 

– 435 000
7) dotacje na zadania własne - dożywianie uczniów – 123 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 459 000
z tego: 1) wpływy z opłaty produktowej – 4 000
2) czynsz dzierżawny od zgk - PUWIS - wodociągi, kanalizacja, wysypisko 

– 400 000
3) czynsz dzierżawny od zgk - PUWIS - elektrownia wiatrowa – 55 000

Razem – 40 726 464
iSa

dokończenie ze str. 1

Koncert noworoczny
W dniu 13. 01.2006 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Nowogardzie 
odbędzie się „Koncert Noworoczny” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzyki 
Edwarda Steca. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Zofia Pilarz
foto archiwum
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reklama

reklama

reklama

“PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  w Nowogardzie 

pilnie zatrudni 
na korzystnych warunkach pracowników do wykonywania robót bu-

dowlanych w zawodach:
1. monter instalacji sanitarnych 
2. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
3. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
4. betoniarz – zbrojarz,
5. cieśla, 

Zatrudnimy również podwykonawców 
do wykonywania następujących robót budowlanych na realizowanych 

przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
3. zbrojarsko - betoniarskich,
4. ciesielskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon  
091 57 92 630 lub 091 57 92 651  

1. Eugeniusz Niziński   - telefon  091 57 92 630 
2. Arkadiusz Prokopowicz  - telefon  091 57 92 651

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Informujemy, że   

1� stycznia 2006 r.
piątek w godz. 9.�0 - 10.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Historia 
nowogardzkiego sportu

Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-
kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

 
Franciszek Palenica

ur. w 1931 r. - działa społecznie w 
LKS „Pomorzanin”. Jest członkiem 
Rady Gminnej klubu. Od 1952 do 
1982 roku etatowy sekretarz rady 
powiatowej LZS w Nowogardzie. 
Ma uprawnienia sędziowskie w 
zakresie piłki nożnej, siatkówki, lek-

kiej atletyki, podnoszenia ciężarów. 
Żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków 
i prawnuczek.

Działalność sportową rozpoczynał 
w 1948 roku w LZS Błotno. Uprawiał 
biegi i grał w siatkówkę. W 1951 roku 
pracował w Powiatowym Zarządzie 
Związku Samopomocy Chłopskiej 
w Nowogardzie, sprawującym ów-
cześnie patronat nad LZS-ami. Wtedy 
został oddelegowany na kurs instruk-
torów wychowania fizycznego. W 
tym samym roku patronat nad LZS 
przejęła „Służba Polsce”. W 1952 roku 
przeszedł do pracy w Komendzie 
Powiatowej S.P. i został sekretarzem 
Rady Powiatowej LZS. Organizował 
na wsiach imprezy sportowe, wyszu-
kiwał sportowe talenty. Obecnie na 
emeryturze, uhonorowany: Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką 
LZS, tytułami „Zasłużony działacz 
LZS” i „Zasłużony działacz kultury 
fizycznej”.

Nauczyciele na czele
W minioną sobotę w hali stargardzkiej Spójni rozegrany został VIII Ha-

lowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Siedem drużyn rywalizowało o pu-
char ufundowany przez Wiesława Wragę, grającego niegdyś w Stargardzie 
byłego piłkarza Widzewa Łódź, który w ramach odpowiednika dzisiejszej 
Ligi Mistrzów strzelił gola Liverpoolowi przyczyniając się do awansu łódz-
kiej drużyny do kolejnej rundy rozgrywek.

W turnieju tym już po raz czwar-
ty wystartowała drużyna Nauczy-
cieli Nowogard, grając w tym roku 
w składzie: Jan Szczęsny, Zbigniew 
Ceranka, Krzysztof Dobrowolski, 
Grzegorz Olechowski, Tomasz Sur-
ma, Bogdan Sobolewski, Marek 
Piątkowski, Andrzej Skórniewski.

 Trenerami zespołu są Przemy-
sław Pawlak 
i Norbert 
Dworak.

W fazie 
g r u p o w e j 
nowogardz-
cy zawodni-
cy pokonali 
Pogoń 0:4 
Szczecin 3:0 
i Piccolo 
Stargard 2:0. 
W półfinale 
Nauczycie-
le trafili na 
Światowid 
Łobez wy-
g r y w a j ą c 
pewnie 4:1. 
Jeszcze łatwiej nasi zawodnicy po-
radzili sobie w finale gromiąc Belfra 
Dębno Lubuskie 8:1. Indywidualny 
sukces zaliczył Jan Szczęsny, który 
został uznany za najlepszego bram-
karza turnieju.

„W tym turnieju startowaliśmy już 

po raz czwarty z rzędu, za każdym 
razem zajmując lepsze pozycje. W 
zeszłym roku dotarliśmy do półfinału 
zajmując ostatecznie czwartą pozycję. 
W tym roku przyszedł czas na wygra-
ną” – powiedział odbierający okaza-
ły puchar Andrzej Skórniewski.

Andrzej Garguliński
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

OŚRODEK EGZAMINACYJNY W ZSP
W dniu 04.01.2006 przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Poznaniu przeprowadzili weryfikację, której celem było ustalenie czy 
szkoła spełnia wymogi określone w standardach wymagań określonych przez 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla danego zawodu. Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica pozytywnie przeszedł weryfikację 
i  otrzymał upoważnienie do organizowania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe na etapie praktycznym w zawodach: technik eko-
nomista, technik handlowiec, technik mechanik oraz technik żywienia i 
gospodarstwa domowego.

MŁ

TRWA KARNAWAŁ
Święto Trzech Króli rozpoczyna karnawał, który trwa do wielkiego postu. 

W tym roku czas balów, towarzyskich spotkań w domu kolegów jest wyjąt-
kowo długi. Dzisiaj również organizujemy bale, jednak mniej okazałe niż 
kiedyś. Sympatyczne może się okazać spotkanie w kręgu rodziny i przyjaciół 
zorganizowane w domu. Wystarczy dobre towarzystwo, porywająca muzyka, 
odpowiedni nastrój i smakowite menu. Oto nasze propozycje:

Truskawkowy uśmiech 

2 – 3 mrożone truskawki
1/3 szklanki soki pomarańczowego
Szampan
Mrożone truskawki opłukać, przekroić, zalać sokiem pomarańczowym i 

wstawić na godzinę do lodówki. Osączyć, włożyć do kieliszka i zalać szam-
panem.

Tartinki (kęs elegancji)

Z szynką konserwową
Trójkątne kromki żytniego chleba posmarować masłem, obłożyć plaster-

kami szynki konserwowej, zielonymi winogronami, słupkami papryki.

Chińskie sakiewki

Opakowanie ciasta francuskiego (40 dag)
Opakowanie mrożonki warzywnej
3 łyżki stopionego masła
2 łyżki oleju sezamowego
Sos sojowy
Łyżeczka imbiru w proszku
Pieprz
Mrożonkę bez rozmrażania smażyć na rozgrzanym oleju około 8 minut 

przyprawić sosem sojowym. Imbirem i pieprzem, lekko przestudzić.
Ciasto pokroić na 9 kwadratów, posmarować połową stopionego masła. 

Na każdym kwadracie ciasta ułożyć po progi podsmażonych warzyw.
Zebrać boki ciasta, tworząc sakiewkę, połączyć jego krawędzie i mocno 

ścisnąć, aby się zlepiły.
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, włożyć sakiewki, posmarować je 

pozostałym masłem piec 15 – 20 minut  w temperaturze 220oC
Upieczone sakiewki wyjąć na półmisek, podawać z sosem sojowym i 

chrzanem.

Sałatka z kalafiora i ananasów

Opakowanie mrożonki kalafiora
Puszka ananasa
15 dag żółtego sera
10 dag łuskanych orzechów włoskich
6 łyżek śmietany
Łyżka majonezu
Sól, pieprz
Mrożonkę ( bez rozmrażania ) gotować około 8 – 10 minut w osolonym 

wrzątku z odrobiną cukru. Odcedzić.
Ananasy osączyć, pokroić w nieduże kawałki, ser pokroić w kostkę. Orze-

chy podzielić na ćwiartki. 
Składniki połączyć, śmietanę wymieszać z majonezem, polać sałatkę.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!!!

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
* W dniach 20 – 21 XII 2005 w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

W rozgrywkach wzięły udział drużyny z I LO w Nowogardzie, ZSO w 
Nowogardzie i reprezentacja naszej szkoły. Atmosferę rozgrywek podgrze-
wały czirliderki z naszej szkoły. Pomimo niezwykle wysokiego poziomu, jaki 
reprezentowali nasi przeciwnicy, chłopcy i dziewczęta z naszej szkoły byli 
bezkonkurencyjni i zwyciężyli rozgrywki.

Wyniki są następujące:
Miejsca:
1. ZSP Nowogard
2. LO Nowogard 1
3. ZSO Nowogard
Zespoły dziewcząt i chłopców zakwalifikowały się do rozgrywek rejono-

wych w piłce ręcznej, które odbędą się 10 stycznia (dziewczęta) i 11 stycznia 
(chłopcy). Spotkania będzie sędziować Bogdan Dziura.

* 22 XII 2005r. Tradycyjnie w naszej szkole odbywają się  klasowe spotka-
nia wigilijne. W tym roku jasełka przygotowali uczniowie klasy II TH wraz 
z opiekunem Michałem Dacą. 

FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
IM.STANISŁAWA STASZICA

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone są dwa przedsię-
wzięcia: „Moje finanse z klasy do kasy” organizowane przez Gazetę Wyborczą  
oraz „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”, któremu patronuje Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W konkursie „Moje finanse z klasy do kasy” 
biorą udział uczniowie klas I i II Technikum Ekonomicznego oraz Technikum 
Handlowego. W drugim przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klas II,III i IV 
Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego, którzy przygotowali 
kartki świąteczne i witraże. Działania młodzieży koordynują Sylwia Antczak 
i Ewa Balov oraz Jerzy Ostasz.   

MŁ
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 2
W Kąciku publikujemy zadania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać 
rozwiązanie jednego dowolnie wybranego zadania prezentowanego w styczniu wraz 
z kuponem. Nagrody losujemy raz w miesiącu – najbliższe losowanie w dniu 6 lutego 
2006 r.

Krzyżóweczka
Rozwiązanie utworzą litery 
w przyciemnionych kratkach 
czytane dookrężnie.
1 – kompres leczniczy,
2 – szata liturgiczna,
3 – cenne znalezisko, 
najczęściej wykopane,
4 – żart, dowcip, psikus.

WIZYTÓWKA
Litery imienia i nazwiska znanej 
postaci zastąpiono cyframi. Te same 
litery występują w haśle, które określa 
właściciela wizytówki – wyjątkowego 
dyrygenta. O kim mowa?

Elemarkowie

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 16.00, 
ul. Boh. Warszawy �a. 

A4 jednostronnie - 0,1� zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię niedrogo garaż blaszany. 0691 64� 

262, po 1�.00.
• Kupię dom na wsi w okolicy Nowogardu. 

Tel. 0�11 ��4 ��9.
• Tarnów k/Krakowa – zamienię mieszkanie 

pokój z kuchnią 37 m kw. w Tarnowie na po-
dobne (może być zadłużone) w Nowogardzie. 
091 39 26 834.

• Dom Handlowy VELES posiada do wynajęcia 
stoiska handlowe. 0501 333 075.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m 
kw., działka 1 ha, cena ok. �00.000 zł – Kol. 
Wierzbięcin. 069� 644 12�.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe. Tel. 0600 
62 62 44.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, włas-
nościowe, dwupokojowe, 54 m kw., I piętro, 
ul. Boh. Warszawy, za POM-em + garaż 
murowany. 091 39 25 636, 0695 106 611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, 
własnościowe. 0602 135 445.

• Umeblowana kawalerka do wynajęcia. 091 
39 21 133.

• Nowogard – sprzedam mieszkania spółdziel-
cze, własnościowe – 46 m kw., 2 pokoje, I pię-
tro i garaż (A. Krajowej) 51; 54 m kw., 4 pokoje, 
parter (Czarnieckiego1). 091 453 96 11, 0663 
748 233, 091 39 21 522 (po 12.01.2006 r.)

• Szukam kawalerki umeblowanej do wy-
najęcia w cenie do 320 zł/m-c, bez opłat 
licznikowych. 0513 918 875.

• Emeryt poszukuje pokoju w Nowogardzie u 
uczciwej, niezależnej i biednej pani. Dobrze 
zapłaci i pokryje inne koszty – w przyszłości 
możliwość renty. Skr. poczt. 112, 89-600 
Chojnice.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 70 m kw. 
w Słajsinie, bezczynszowe – do remontu. 
Cena do uzgodnienia. 091 39 27 277.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe 49 m kw. 
w Nowogardzie na podobne w Goleniowie. 
091 39 20 543.

• Wynajmę 4-pokojowe mieszkanie umeb-
lowane plus garaż w domu dwurodzinnym 
w Nowogardzie. 091 39 22 988 – rano i 
wieczorem.

• Kawalerka do wynajęcia – ul. Gen. Bema. Tel. 
091 39 119 39, 091 39 108 05.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ford Eskort, 1992 r., w całości, na 
części – tanio! 0698 622 454.

• Kupię używane katalizatory samochodowe 
w cenie 60 zł/1 szt. 0606 118 102.

• Sprzedam Uaza, 1987 r., napęd 4 x 4, cena 
3.800 zł. 091 39 784 81.

• Sprzedam Ford Sierra, cena 2.100 zł, stan 
dobry, przegląd do końca 2006 r., OC do 
II.2006 r. 0�0� 941 �6�.

• Sprzedam Ford Eskort , 1994 r., tanio. 0698 
714 650.

• Sprzedam Seat Cordoba, 1994 r., 1.6 benzyna, 
ABS, elektr. szyby, wspomaganie, elektr. 
światła, zielony, stan dobry, cena 8.300 zł 
– do uzgodnienia. 0506 073 149.

• Kupię części do Syreny 10�. 0�0� ��9 
���.

• Sprzedam VW Jetta II, 1.6 D, cena do uzgod-
nienia. 0608 697 092.

INNE
• Sprzedam wieżę Diora �02, � elementów z 

pilotem, bez kolumn. Cena ok. 600 zł. 060� 
�22 �40, 091 �9 22 ���.

• Sprzedam aparat cyfrowy HP, � x zoom 
optyczny, 9 x cyfrowy, kamera i inne, okab-
lowanie – nowy, na gwarancji w pudełku. 
Cena 4�0 zł. Tel. 060� �22 �40, 091 �9 22 
���.

• Owczarki niemieckie – 3-miesięczne suczki, 
po rodowodowych rodzicach. Rodzice na 
miejscu. 091 39 21 828.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. Tel. 
0889 354 058.

• Gabinet Masażu – ul. Roosvelta 4/1. Tel. 0504 
703 568.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI: GIMNAZJUM, 
LICEUM, STUDIA

tel. 0600924128 lub email: iwonand1@wp.pl
• Kupię książkę do chemii I – III Gimnazjum nr 

3; korepetycje z chemii. 0512 843 798, 0507 
719 835.

• Sprzedam zbiorniki 1000 litrów. Tel. 0696 351 
157.

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0��0 690 �24.
• Zlecę tynkowanie. 091 �9 20 ��4.
• Zatrudnię krawcową miarowaną. Praca 

akordowa, możliwość pracy chałupniczej na 
firmowej maszynie. Wynagrodzenie od 1500 
zł netto, tel. 091 487 20 63 lub Praxis 091 392 
07 87.

• Praca w OFE – wykształcenie średnie, 
dobre zarobki. 091 �9 2� 26�, 0661 �16 
��2.

• ZATRUDNIE LAKIERNIKA I BLACHARZA W 
RESKU (ZAKLAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 
WACKONI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234.

• Tanie OC – płatne nawet w 4 ratach! Przed-
stawicielstwo kilku banków 2 jednym 
miejscu, w tym Eurokredyt. Zapraszamy!!! 
Ul. �00-lecia 6A, Nowogard, Tel. 091 �9 2� 
26�.

USŁUGI
• Wszelkie prace remontowe, stolarskie, 

kafelkowanie, malowanie, hydraulika  i 
inne wykonam solidnie i fachowo, dzwonić 
wieczorem – 091 39 22 783, kom. 0660 392 
851.

• Komputerowe przepisywanie prac. Szyb-

kie terminy i atrakcyjne ceny. 066� �24 
�92.

• Transport – przeprowadzki. 0604 �16 
4�1.

• Wykonujemy profesjonalne strony interneto-
we na zamówienie – możliwość wystawienia 
faktury Vat. 0605 522 340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 ��0 �9�.
• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 ��4 

�42.
• Wykonam wszelkie prace remontowe miesz-

kań. 0608 364 330.
• Wykonujemy remonty mieszkań i adaptacje 

poddaszy. 0505 941 765.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 cm, cena � 

zł/1 szt. Tel. 0604 ��� �06.
• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 943.
• Sprzedam kopaczkę dwurzędową i spawarkę 

transformatorową, trzyfazową. 091 39 793 
16.

• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0600 653 124.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10

Pierwsza w tym roku kolejka No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-
karskiej już za nami. W minioną 
niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących już po raz trzeci w 
tym sezonie spotkali się zawodnicy 
i kibice.

W grupie A bardzo zacięty prze-
bieg miał pojedynek Parasola z Pro-
budem, zakończony rzadko spot-
kanym w rozgrywkach halowych 
wynikiem 1:0. Sporą niespodzian-
kę sprawiła Nehuera remisując ze 
znacznie wyżej notowanymi Waria-
tami spod Wiaty. Warto dodać, że 
decydujący gol dla Nehuery padł w 
ostatnich sekundach spotkania.

W ostatnich sekundach padła 
również wyrównująca bramka dla 
Tubisiów w meczu z Czarnymi Ko-
szulami. Poza  tym w grupie B Pom-
peluna Perejros urządziła sobie ostre 
strzelanie w meczu z Team from Ja-

maica, a Łał 
Boys nie 
bez proble-
mów poko-
nali Koń-
cówkę Mocy.

W grupie C bez większych nie-
spodzianek. Radosław i Nauczyciele 
pewnie wygrali swoje mecze. Zaska-
kiwać może jedynie wysoka porażka 
Jedynki z  Czerwonymi Diabłami.

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.
pomorzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardz-
kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki. Rozgrywki 
wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespo-
lone, „Marpol – Okna” „SMJ – fir-
ma informatyczna Mariusz Serocki, 
Nadleśnictwo Nowogard oraz Urząd 
Miasta i Gminy.

Wyniki i tabele:
Grupa A
Wariaty spod Wiaty – Nehuera 3:3 (0:1),
Parasol – Probud Wyszomierz 1:0 (1:0),
Old Punks Never Die – Czarne Chmury 9:0 (2:0)
1. Parasol 9 20-0,
2. Old Punks Never Die 6 15-6,
3. Nehuera 4 12-11,
4. Wariaty spod Wiaty 4 9-9,
5. Probud Wyszomierz 3 9-8,
6. Czarne Chmury 0 2-31.
Grupa B
Pompeluna Perejros – Team from Jamaica 17:4 (5:2),
Tubisie – Czarne Koszule 4:4 (2:1),
Łał Boys – Końcówka mocy 3:0 (6:3),
1. Pompeluna Perejros 9 30-11,
2. Łał Boys 6 14-12,
3. Tubisie 4 15-16,
4. Czarne Koszule 4 12-13,
5. Końcówka mocy 3 11-12,
6. Team from Jamaica 0 4-27.
Grupa C
Radosław – Egzorcyści 10:3 (7:1),
Czerwone Diabły – Jedynka 4:1 (1:0),
Nauczyciele – Polska C 6:2 (4:1),
1. Radosław 9 24-4,
2. Nauczyciela 9 22-4,
3. Czerwone Diabły 9 8-4,
4. Polska C 3 5-10,
5. Jedynka 0 3-19,
6. Egzorcyści 0 4-23.
Klasyfikacja strzelców:
M. Piątkowski – 9 bramek (Nauczyciele).

Andrzej Garguliński

Nehuera. Stoją od lewej: Marszał, Emet, Kukocz, Lipek, Jerzy Dobrzański 
(menadżer), Faco. Poniżej od lewej: Dziubek, Ślimac, Kret, Szakal, Judi.

Po trzeciej kolejce

Egzorcyści strzelili drużynie Radosławia tylko trzy bramki, w tym jedną z 
rzutu karnego. 

Znaleziono 
klucze

Wczoraj na skrzyżowaniu ulic Że-
romskiego i Poniatowskiego znalezio-
no widoczne na zdjęciu klucze. Można 
je odebrać w redakcji „Dziennika”.

red.

Jak zwykle nikt nie odpuszczał. 
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD
TELEFONY

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 
79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla 
pacjentów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dy-
żurujemy w budynku szpitala w Nowogardzie obok 
Izby Przyjęć  - 091 392 18 00, 091 392 13 56

 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36 w 
Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

Nowogard - Szczecin
6.00 L1, 6.35 F1, 6.51 L1, 7.15 BL, 7.45 U1, 

8.10 A1, 8.25 Rv1, 8.40 PL1, 9.20 Nm1, 10.15 
F3, 11.00 Fm1, 11.25 up2, 12.25 L1, 14.45 S2, 
16.10 Nm1, 16.50 7L1, 16.55 ZL1, 17.45 7L1, 
17.55 7L1, 18.40 L1, 20.10 L1, 21.40 u1.

Szczecin - Nowogard
6.25 U 1a, 6.45 C 9, 7.45a 9, 7.45 F 9, 9.05a 

9, 10.10 L 4, 10.45 a 4, 11.20 A 1, 12.10 L 4, 
12.30 Up 1, 13.00 U 1a, 13.30 L 9, 14.00 Lm, 
14.45 F 1, 15.15 LB 1, 16.00 Nm 4, 16.15 a 
1a, 19.15 Ntm 1a, 19.55 H 1a, 20.40 Lh 1a, 
21.10 LH 1, 23.15 L 1.

1-kursuje w poniedziałki robocze, 2-kursuje 
we wtorki robocze, 3-kursuje w środy robocze, 
4-kursuje w czwartki robocze, 5-kursuje w 
piątki robocze, 6-kursuje w soboty robocze, 
7-kursuje w niedziele robocze, A-nie kursuje w 
niedziele i święta, B- kursuje codziennie oprócz 
sobót, C-kursuje w soboty, niedziele i święta, 
F- kursuje w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, G-kursuje w okresie ferii szkolnych w 
dni robocze od poniedziałku do piątku, L-nie 
kursuje w święta: Bożego Narodzenia, Nowy 
Rok, Wielkanoc, m- nie kursuje w wigilie i przed-
dzień Nowego Roku, N-nie kursuje w 1 dzień 
świąt Bożego Narodzenia i 1 dzień Wielkanocy, 
P-kurs pośpieszny, R-nie kursuje w święto Bo-
żego Narodzenia, Nowy Rok oraz 1 dzień świąt 
Wielkanocy,  S- kursuje w dni nauki szkolnej, 
u- kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku 
do czwartku, U-nie kursuje w 1 dzień świąt Bo-
żego Narodzenia, Nowy Rok oraz 1 dzień świąt 
Wielkanocy, V-kurs przyśpieszony, W-kursuje w 
piątki i w soboty, X-kursuje w soboty i w ponie-
działki, Z-kursuje w piątki robocze i niedziele, 
1-7-numer stanowiska odjazdowego.

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedzia³ku do pi¹tku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00. 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.55, 20.50. 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00. 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.55, 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin: 
6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11.

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Dziennik 
Nowogardzki

ukazuje się na terenie gmin: 
Nowogard, Osina 

i Dobra Nowogardzka 
w nakładzie 

2500 egzemplarzy we wtorek i 
2500 egzemplarzy w piątek.

PODSTAWOWY PRZELICZNIK RE-
KLAMOWY - 1 MODUŁ (50X33MM)
Reklamy na I stronie - w kolorze
1-2 emisje - 50,00 zł
3-5 emisji - 45,00 zł
6 i więcej emisji - 40,00 zł
Reklama na ostatniej stronie - w 
kolorze
1-2 emisje - 25,00 zł
3-5 emisji - 22,00 zł
6 i więcej - 20,00 zł
Kolorowa reklama w wydaniach 
wtorkowych - rabat 5 %
Reklamy na stronie reklamowej
1-2 emisje - 19,00 zł
3-5 emisji - 17,00 zł
6 i więcej emisji - 14,00 zł
Ogłoszenia drobne (ceny netto)
drukiem normalnym - 0,40 zł za 
słowo
drukiem pogrubionym (bold) - 
0,50 zł za słowo

Wszystkie podane ceny są cenami 
netto, do faktury doliczamy 22% VAT. 
Istnieje także możliwość wydrukowa-
nia i włożenia wkładki reklamowej do 
całego nakładu gazety w cenie 0,10 zł 
netto za szt. 
Zamówienia przyjmujemy telefonicz-
nie, fax, e-mail najpóźniej na dzień 
przed ukazaniem się gazety do godz. 
11.00. Przy ogłoszeniach na I stronie 
prosimy o wcześniejsze przesyłanie 
zleceń.
Dla stałych klientów możliwość indy-
widualnej negocjacji cen. Istnieje moż-
liwość nawiązania stałej współpracy. 
Więcej informacji udzielamy pod nr tel. 
091 392 21 65. email: poligraf@post.pl.

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 �6
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Księgarnia „Bajka” poleca:

„Dziecko. Poradnik dla 
rodziców” - Stanway Pen-
ny  

Poradnik ten to wspa-
niale ilustrowana książka, która powinna znaleźć się w 
biblioteczce wszystkich rodziców. Jest to niezastąpiony 
przewodnik po pierwszych tygodniach życia niemow-
lęcia, nowoczesny poradnik opieki prenatalnej, ilustro-
wany poradnik opieki nad dzieckiem.

„Słowa grzeczne i serdeczne” - Jędrzejko Ewa, Kita Małgorzata
Jak zyskać opinię człowieka grzecznego? Wskazujemy tu różne sytuacje, 

którym w polskiej kulturze przypisano rytualne zachowania językowe: po-
witania i pożegnania, prośby, podziękowania i przeprosiny, komplementy, 
toasty, kondolencje. Czytelnik znajdzie też rozmaite ciekawostki na temat 
historii i współczesności „słów grzecznych i serdecznych”, które osadzamy w 
kontekście naszej narodowej tradycji i literatury. Wszak grzeczność nie jest 
nauką łatwą ani małą.

„Słownik poezji” - Wydawnictwo: GREG
Przed Tobą książka jedyna w swoim rodzaju, pierw-

szy na rynku szkolny SŁOWNIK POEZJI naprawdę 
przeznaczony dla ucznia. Zostały tu omówione wszyst-
kie wiersze z najpopularniejszych podręczników do 
gimnazjum.  

„Neptun. Poznajemy Układ Słoneczny” – wyd. Mo-
zaika

Książka przedstawia barwne fotografie Neptuna i jego księżyców oraz opi-
suje planetę.

Księgarnia “Atlas książki na zimowe 
wieczory

Uwierzyć w siebie. Do przerwy 0:3 
- Jerzy Dudek 

Jerzy Dudek, najsłynniejszy bram-
karz w historii polskiego futbolu, postanowił napisać książkę. W maju był 
bohaterem finału Pucharu Mistrzów w Stambule. Dzięki jego fantastycznym 
interwencjom FC Liverpool zdobył ten najcenniejszy z europejskich pucha-
rów. A on, dla kibiców swojego klubu, stał się żywą legendą. Jego biografia 
fragmentami przypomina książkę przygodową, czy nawet scenariusz… filmu 
akcji. Jedno jest pewne – w towarzystwie Dudka nawet przez chwilę czytelnik 
nie będzie się nudził!

Skibą w mur - Krzysztof Skiba 
Od pewnego czasu wielu czytelników Wprost zaczyna lekturę tygodnika 

od felietonu Skiby. Zdaniem fachowców to niezła rozgrzewka umysłu. Jest 
też inna szkoła, która nakazuje czytanie Skiby na końcu, niejako na deser. 
Zwykle czyta się Skibę od początku do końca z zapartym tchem, ale można 
też z zapchanym nosem. Stwierdzono już pierwsze przypadki uzależnienia 
od tekstów Skiby. Nałóg czytania Skiby podobnie jak wiele innych nałogów 
jest niezwykle przyjemny i wciągający.

Operacja Talos - Bogusław Wołoszański
Najnowsza książka Bogusława Wołoszańskiego jest niezwykłą powieścią 

opartą o realia drugiej wojny światowej. Informator polskiego wywiadu, 
esesman ze straży najtajniejszego bloku obozu w Dachau, ginie pod kołami 
ciężarówki. Szefowie wywiadu w Warszawie nie mają wątpliwości, że byli na 
tropie czegoś wielkiego, i przypisują zbadanie sprawy jednemu ze swoich 
najlepszych agentów, ekscentrycznemu milionerowi Michałowi Sosnowitzo-
wi. Odkrywając wierzchołek góry lodowej, polski agent zostaje wciągnięty w 
niebezpieczną grę wywiadów.

W obiektywie Jana Korneluka - Bagna
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Szczecińska firma 

zatrudni 
Panią do działu 

sprzedaży 

w Nowogardzie. 

Tel. 091 39 22 915

STUDIO REKLAMY 
WIZUALNEJ

  • reklama na obiektach
  • reklama na samochodach
  • reklama na koszulkach i czapeczkach
  • reklama na torbach i plecakach

Nowogard, tel. 091 39 22 029
kom. 0601 300 776

Kto nowym 
kuratorem?     

Upadek czy 
rozwój?
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KALENDARIUM
13 stycznia
Imieniny: Bogumił, Bogumiła, Bogusąd, Bogusław, Falisław, Gotfryd, 
Leoncjusz, Melania i Weronika

14 stycznia
Imieniny: Feliks, Hilary, Mściwoj, Nina, Odo, Radogost i Rajner

15 stycznia
Imieniny: Aleksander, Dalemir, Dąbrówka, Dobrawa, Domosław, Izydor, 
Makary, Maur, Micheasz i Paweł

16 stycznia
Imieniny:  Marceli, Trzebowit, Waldemar, Waleriusz, Włodzimierz, 
Włodzimir i Włodzimira

Wycinka legalna
„W Olchowie chyba nielegalnie wycinają drzewa” zaalarmował nas je-

den z czytelników. Według jego relacji nad jeziorem w tej miejscowości od 
kilku dni robotnicy wycinają zdrowe drzewa. Postanowiliśmy sprawdzić 
ten sygnał.

Wyszomierz nieodśnieżony

Czasami tak być musi...
W poprzednim wydaniu naszej gazety opublikowaliśmy sygnał czytelnika, 

który informował, że w Wyszomierzu odśnieżające pługopiaskarki służby 
drogowej skracają sobie swoją trasę i zamiast do przejazdu kolejowego 
dojeżdżają tylko do skrzyżowania w centrum wioski.

Zjazd powiatowej 
Samoobrony

7 stycznia 2006 r. odbył się zjazd 
Powiatowej Rady Programowej Sa-
moobrony RP. W spotkaniu uczest-
niczyły władze wojewódzkie partii 
poseł Jan Łączny – przewodniczą-
cy oraz Zygmunt Heland i Andrzej 
Adamczewski, zastępcy. Podsumo-
wano działania starego zarządu oraz 
wybrano nowe władze Powiatowej 
Rady Programowej Samoobrony.

W czasie spotkania poruszano tak-
że tematy, które stanowią największe 
problemy mieszkańców powiatu: 
wysokie bezrobocie, rolnictwo, służ-
ba zdrowia.

Na przewodniczącego Samoobro-
ny w powiecie goleniowskim jedno-
głośnie wybrano dotychczasowego 
lidera Andrzeja Mucka. Wybrano 
także zastępców w osobach Mieczy-
sław Ceranka (Goleniów), Zbigniew 

Szkołuda (Nowogard) oraz pozo-
stałych członków Rady: Tomasz 
Ambroziak (sekretarz), Roman Za-
borowski (skarbnik), obaj z Gole-
niowa. Członkami Rady Programo-
wej zostali także Henryk Jastrzębski 
– Maszewo i Zygmunt Wołyński 
– Przybiernów.

Uczestnicy spotkania wybrali tak-
że 20 delegatów na zjazd wojewódz-
ki Samoobrony.

Uprzejmie informuję, iż powyższe 
osoby reprezentują partię Samo-
obrona RP w powiecie goleniow-
skim.

Z wyrazami szacunku
Poseł Jan Łączny

Przewodniczący Samoobrony RP
województwa 

zachodniopomorskiego

Gdy dojechaliśmy do Olchowa na 
miejscu rzeczywiście spotkaliśmy 
ekipę spokojnie wycinającą drzewa 
nad tamtejszym jeziorem. Spotka-
liśmy również właściciela działki, 
na której prowadzone były roboty. 
Włodzimierz Nowak – bo o nim 
mowa – wyjaśnił nam, że wszyst-
ko odbywa się legalnie, zgodnie z 
pozwoleniem usuwane są drzewa 
wcześniej wyznaczone przez fa-
chowców. Wycinane egzemplarze 
były z reguły naruszone przez wiatr 
i przez to zagrażały bezpieczeństwu 
ludzi, jak i utrudniały egzystencję 
innych drzew. Dlatego właściciel 
działki zwrócił się do Urzędu Miej-

skiego ze stosownym wnioskiem i 
wniosek ten został zaaprobowany.

Potwierdza to Artur Bajerski z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska. Kierując się względami pielęg-
nacyjnymi wydano zezwolenie na 
wycięcie 21 drzew: 16 olch, 4 wierzb 
i 1 dęba. W ten sposób nie zlikwi-
dowano, lecz jedynie przerzedzono 
tamto skupisko drzew.

Niemniej warto pochwalić czuj-
ność naszego czytelnika i cieszyć się, 
że tym razem był to tylko fałszywy 
alarm.

Ag

Następnego dnia z wyjaśnieniami 
zadzwonił do naszej redakcji odpo-
wiedzialny za tę drogę kierownik 
nowogardzkiego Obwodu Drogo-
wego Zarządu Dróg Powiatowych 
w Goleniowie Stanisław Marciniak. 
Otóż takie działanie, o jakim mówił 
nasz czytelnik, jest uzasadnione 
wówczas gdy panuje ciągła zawieja, a 
tak właśnie było pod koniec grudnia 
ubiegłego roku. By „nie dać się zasy-
pać” kierowcy pługopiaskarek muszą 
wybierać do odśnieżania częściej 
uczęszczane drogi rezygnując z mniej 
newralgicznych punktów. Po ustaniu 

zawiei jadą oni do tych opuszczonych 
wcześniej punktów. Tak właśnie było 
w tym przypadku.

Mając do odśnieżenia ponad 180 
kilometrów drogi i tylko trzy płu-
gopiaskarki do dyspozycji trudno 
postępować inaczej. I właśnie dlatego 
czasami zdarzają się utrudnienia. 
Dlatego warto wydobyć z siebie 
odrobinę wyrozumiałości i mieć 
świadomość, że śnieg w Polsce jest 
rzeczą jak najbardziej naturalną, a 
zimy nie da się odwołać czy całko-
wicie zlikwidować jej skutki.

Ag

Złota Odznaka 
Honorowa Gryfa 
Zachodniopomorskiego

Dnia 8 grudnia br., w Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie 
podczas spotkania z okazji 10-lecia 
utworzenia Euroregionu Pomera-
nia, odbyła się uroczystość nadania 
Miastu i Gminie Nowogard złotej 
Odznaki Honorowej Gryfa Zachod-
niopomorskiego. Odznakę odebrał 
burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba z rąk wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
- Kazimierza Nowickiego. Odznaka 
Honorowa Gryfa Zachodniopomor-
skiego przyznawana jest osobom 
i instytucjom, które całokształtem 
działalności zawodowej, społecznej 
i publicznej oraz realizacją swo-
ich zadań na rzecz Województwa 

Zachodniopomorskiego wybitnie 
przyczyniły się do gospodarczego, 
kulturalnego i społecznego rozwoju 
Pomorza Zachodniego, a także do 
promocji województwa w kraju i 
za granicą. Na 114 gmin z naszego 
województwa, gmina Nowogard była 
jedną z 14 wyróżnionych.

iSa

Lasek został nieco przerzedzony
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama

reklama

Upadek czy rozwój?
Co nam da planowana przez władze miasta obwodnica drogi krajowej 

numer 6?

miejsca pracy w strefie. Do tego 
czyste powietrze i w pełni ekolo-
giczna trasa. Zlikwidowany został-
by również nieszczęsny przejazd 
kolejowy w Żabocie, na którym 
często dochodzi do wypadków. To 
projekt, który może przynieść wiele 
pożytku. Pomysł ten może również 
zmniejszyć fale masowych wyjaz-
dów młodych mieszkańców naszej  
gminy. Pozytywów jest dużo więcej, 
wymieniłem tylko te podstawowe.  

Przykłady podobnych rozwiązań 
nie trzeba szukać daleko. Goleniów 
wykorzystał swoje plusy i na bazie 
dobrze zaplanowanej obwodnicy 
powstaje park przemysłowy.  Jeżeli 
władze miasta przeoczyły ten frag-
ment, to musimy im o tym przypo-
mnieć. My też mamy taką szansę, ta 
szansa to obwodnica południe.        

Więc postawmy sobie tytułowe 
pytanie?

Paweł Słomski

dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, głosowanie w 
sprawie obwodnicy odbyło się w 
1992 roku. Włodarze brali wtedy 
pod uwagę trzy projekty. Jeden 
projekt zakładał poprowadzenie 
trasy od południowej ściany na-
szego miasta, zaś dwa kolejne, te 
budzące moje kontrowersje i wielu 
mieszkańców od strony zachodniej 
tzn. między jeziorem Nowogardno 
a jeziorem Olchowo. Oczywiście 
jak wszyscy wiemy wygrał zachodni 
projekt. Podczas tamtej sesji głoso-
wanie odbyło się właściwie jedno-
głośnie poza radnymi Filipczakiem 
i Słomskim, jak widać były wyjątki, 
które w przeciwieństwie do rządzą-
cych myślały przyszłościowo.  

Ale od 1992 roku potrzeby Nowo-
gardu się zmieniły, większość miast 
na świecie decydując się na budowę 
tego typu drogi bierze pod uwagę 
jaki wpływ na rozwój ośrodka 
będzie miało takie przedsięwzię-
cie. Czy nasze miasto naprawdę 
przemyślało to, na co się decyduje? 
Postawmy znak zapytania.

Czy zachodnia część miasta na-
prawdę się na to nadaje? 

Jak wiemy w tym rejonie poło-
żone jest piękne jezioro, które wraz 
z kompleksem „Sarniego Lasu” 
tworzy jedyny niezanieczyszczony 
obszar naszej miejscowości. Tam 
też znajdują się studnie głębinowe, 
które dostarczają wodę mieszkań-
com  gminy, nie muszę dodawać 
co by się stało, gdyby w pobliżu 
doszło do wypadku ciężarówki ze 
szkodliwą substancją. Podążając 
ku północy napotykamy na obszar, 
który z pewnością za dziesięć, może 
piętnaście, lat stanie się osiedlową 
częścią miasta. Jest to teren dzi-
siejszego sołectwa Warnkowo. Do 

tego dochodzą jeszcze wiejące przez 
przeważającą część roku wiatry 
zachodnie, które to, jakby ktoś nie 
wiedział, zanieczyszczą różnego 
rodzaju spalinami najpierw „Sarni 
Las”, a przy silniejszym wietrze 
także i Nowogard. Wracając do 
tematu ekonomii i rozwoju. W tym 
projekcie nie zauważam dogodnego 
miejsca na strefę tak zwanego roz-
woju. Miejsca, w którym mogłoby 
się rozwinąć centrum logistyczno 
- przemysłowe. To pytanie kolejne 
czy władza myśli takimi kategoria-
mi? Następna sprawa czy miasto 
konsultowało projekt z ekspertami 
w dziedzinie rozwoju? 

Czy była prowadzona publiczna 
debata na temat budowy obwod-
nicy? Pomysł zachodniego rozwią-
zania jest równie banalny jak i zły, 
nie dający szans na rozwój.

Pytań jest wiele, ale zajmijmy się 
alternatywą, która dała by to, czego 
oczekujemy od tej inwestycji.  

Szansę taką daje powstanie drogi 
z południowej strony Nowogardu. 
Miałaby ona zaczynać się w Ol-
chowie, a kończyć za przejazdem 
kolejowym w Żabowie. Umożliwia 
ona połączenie najważniejszych 
tras dojazdowych do naszego mia-
sta, zwłaszcza ze Stargardu Szcz. i 
Dobrej stworzyłoby to doskonałe 
miejsce na lokalizację szeroko 
pojętego centrum logistyczno - 
przemysłowego. Teren ten  stałby 
się  łakomym kąskiem dla wielu 
firm różnych branż z powodu 
świetnego położenia. Poza tym, już 
dziś, ta część miasta posiada więcej 
przedsiębiorstw niż zachodnia. Po-
wstałyby co najmniej cztery wjazdy 
do miasta, to również dodatkowy 
plus. Nowogard bez korków. Nowe 

NOWOGARD

Trasa obwodnicy planowana do wykonania

Trasa obwodnicy przedstawiona w artykule

Ewentualna obszar strefy rozwoju.
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dokończenie ze str. 1dokończenie ze str. 1

Z okazji 
urodzin 

kochanej żonie i mamie 

Grażynie 
Salwa 

dużo zdrowia, radości, 
spełnienia marzeń 

i pociechy z wnuczka 
życzy mąż i dzieci

życzenia

Serdeczne podziękowania 
Osobie, 

która odnalazła klucze 
(inf. W „DN” z 10 stycznia) 

składa 
wdzięczny właściciel

Kto nowym kuratorem?     Problemy z odśnieżaniem 
Zima nieco odpuściła, z ulic i chodników znika śnieg, znikają też resztki 

lodu. Byłoby jednak wielką naiwnością twierdzić w połowie stycznia, że 
zima nie wróci. Przed kolejnym jej atakiem warto zająć się problemami 
związanymi z odśnieżaniem.

Kilka tygodni temu, gdy ziemia 
pokryta była warstwą śniegu jeden z 
czytelników zwrócił się do nas z pew-
ną sprawą. „Jak to jest, – pytał – że od 
kilku lat jadąc ze Stargardu do Masze-
wa droga jest dobrze odśnieżona, do 
Jenikowa również, a później zaczyna 
się katastrofa.”

„Droga do Golczewa jest w równie 
kiepskim stanie. – relacjonował na-
stępnego dnia inny kierowca – Za-
legający śnieg i lód znika dopiero za 
krzyżówką w Golczewie. Ciekawe dla-
czego tak się dzieje.”

Trudno tłumaczyć to zróżnicowa-
niem klimatu na naszej szerokości 
geograficznej. Postanowiliśmy więc 
poszukać innej odpowiedzi na to py-
tanie. 

Odcinkiem drogi nr 106 Jenikowo 
– Golczewo zajmuje się nowogardzkie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 
W ich gestii leży również odśnieżanie 
drogi nr 147 Wierzbięcin – Strzmie-
le, drogi nr 144 Nowogard – Dobra i 
drogi nr 146 Dobra – Strzmiele.

Z wyjaśnień, które uzyskaliśmy 
od pracowników PRD wynika, że 
ich pługopiaskarki ruszają do pracy 
wówczas, gdy takie polecenie otrzy-
mają od zarządzających tymi droga-
mi. Przed laty odpowiedzialni za to 
byli pracownicy poprzednika PRD, 
ówczesnego Rejonu Dróg Publicz-
nych. Dziś to się zmieniło. Organem 
zarządzającym drogami w opisywa-
nym przez nas przypadku jest Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Stargardzie 
Obwód Nowogard.

Nie pozostało nam nic innego jak 
skierować nasze pytanie pod ten 
adres. Niestety, nasz rozmówca od-
mówił udzielenia jakiejkolwiek infor-
macji kierując nas dwa szczeble wy-
żej. W ten sposób, aby rozstrzygnąć 
kwestię kto jest winny słabej jakości 
odśnieżania odcinka drogi Jarchlino 
– Golczewo musieliśmy zadzwonić 
do Koszalina, do Wydziału Dróg i 
Mostów przy Zachodniopomorskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Pracujący tam Sławomir Roguski 
szczerze się zdziwił całą sprawą stwier-
dzając, że nie powinno być żadnych 
różnic. Przyznał, że kiedyś pojawiały 
się już skargi na jakość odśnieżania 
dróg wojewódzkich w okolicy nasze-
go miasta. Przeprowadzono wówczas 
rozmowę z przedstawicielem PRD, 

grożąc nawet zerwaniem kontraktu 
jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. 4 
stycznia skontrolowano ten odcinek 
drogi nie notując wówczas większych 
uchybień. Tyle, że wówczas nie było 
już tak intensywnych opadów jak to 
miało miejsce pod koniec minionego 
roku, a właśnie o tamtej sytuacji mó-
wili nasi czytelnicy.

Niemniej, z odległego Koszali-
na z pewnością gorzej widać oma-
wianą drogę, dlatego skierowano 
nas szczebel niżej, czyli do Rejonu 
Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. 
Kierująca tą placówką Anna Józwa 
już na początku chciała nas skiero-
wać... z powrotem do Koszalina, lecz 
po krótkich wyjaśnieniach, że my 
już rozmawialiśmy z pracownika-
mi tamtej instytucji i to właśnie oni 
poradzili nam byśmy zadzwonili do 
Stargardu poprosiła o przesłanie tego 
pytania na piśmie. Wysłaliśmy więc 
e-maila. Niestety, do chwili oddania 
tego numeru gazety nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi. Wielka szkoda.

Skoro jednak, po raz kolejny, do tab-
licy zostało przywołane nowogardzkie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
zadzwoniliśmy tam ponawiając nasze 
pytanie. I po raz kolejny usłyszeliśmy, 
że wszystko zalezy od właściciela dro-
gi czyli Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Stargardzie. PRD wykonuje jedynie 
ściśle jego polecenia.

Na drodze Stargard-Nowogard 
panuje trzeci standard zimowego 
utrzymania dróg. Zgodnie z jego wy-
tycznymi droga nim objęta powinna 
być odśnieżona na całej długości, a 
posypywana solą tylko w miejscach 
niebezpiecznych czyli skrzyżowaniach, 
wzniesieniach powyżej 4 %, przystan-
kach autobusowych i innych miejscach 
ustalonych przez zarządcę. Wszystko, 
co zostanie zrobione ponad te wytycz-
ne, zależy tylko i wyłącznie, od woli za-
rządcy, który – trzeba to uczciwie przy-
znać – często jest ograniczony przez 
zasoby pieniężne.

Dlaczego jednak jadąc z Nowogar-
du do Stargardu w Jenikowie wjeż-
dżamy na gorzej odśnieżoną dro-
gę? Na te pytanie niestety nie udało 
nam się znaleźć odpowiedzi. Gdy 
nadejdzie kolejny atak zimy zapew-
ne wszystko pozostanie bez zmian. 
Chyba, że...

Ag

Wojewoda Zachodniopomorski 
żąda dymisji Kuratora Oświaty 
Jerzego Kotlęgi.

Jak dowiedzieliśmy się w ostatnich 
dniach doszło do spotkania nowego  
Wojewody Roberta Krupowicza z 
urzędującym Kuratorem Oświaty 
Jerzym Kotlegą. 

W trakcie spotkania Wojewoda 
zapytał Kuratora czyją politykę 
chce realizować - SLD czy nowego 
ministra?

Wojewoda nie kryje, że nie widzi 
możliwości współpracy z obecnym 
Kuratorem i żąda jego dymisji. 
Aby odwołać Kuratora J.Kotlęgę 
potrzebna jest zgoda Sejmiku Wo-
jewództwa.

Wojewoda R.Krupowicz powie-
dział, o czym donosi również „Głos 
Szczeciński”, że pisze właśnie wniosek 
do Sejmiku, w którym nie zawarł 
żadnych motywów politycznych ale 
argumenty merytoryczne. Ocena 
Kuratora w oczach Wojewody jest 
zdecydowanie negatywna.

Wśród kandydatów na nowego 
Kuratora Oświaty największe szanse 
ma były  wicekurator i doradca wi-
cepremiera Longina Komołowskiego 
obecny wicedyrektor Prywatnego 
Liceum w Nowogardzie Artur Gałę-
ski. Pytany przez nas o swoje plany 
A.Gałęski uchylił się od udzielenia 
odpowiedzi.

red.

Ferie w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza dzieci na cykl im-

prez pod hasłem „Od Nowego Roku bez książki ani kroku”. Proponujemy 
głośne czytanie literatury dziecięcej, konkursy literackie, zagadki, zajęcia 
plastyczne, oglądanie bajek i filmów przygodowych.

Zajęcia trwać będą od 16 stycznia do 27 stycznia, w godz. od 11.00 do 
15.00.

Program ferii:
I tydzień

16 stycznia (poniedziałek) – „Pomysłu czerpię z Wisły” – świat wierszy 
Wandy Chotomskiej – zajęcia czytelnicze

17 stycznia (wtorek) – Ilustracje do książek Wandy Chotomskiej – kon-
kurs rysunkowy (technika dowolna).

18 stycznia (środa) – Przyroda wokół nas – gawędy pana leśnika Marka 
Heisera

19 stycznia (czwartek) – Film niespodzianka dla dzieci i młodzieży
20 stycznia (piątek) – Głośne czytanie: „Bajka o szczęściu” Izabeli Degór-

skiej – pogadanka z zabawą literacką.

II tydzień
23 stycznia (poniedziałek) – Kuferek braci Grimm – zajęcia czytelnicze
24 stycznia (wtorek) – Morski świat – konkurs rysunkowy (technika do-

wolna)
25 stycznia (środa) – „Nasi ulu-

bieńcy” – spotkanie z panią wetery-
narz A. Berezowską

26 stycznia (czwartek) – Film vi-
deo dla dzieci i młodzieży

27 stycznia (piątek) – Bibliola-
da – konkursy literackie dla dzieci 
młodszych i starszych

podziękowania
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

reklamaUsługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 16.00, 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Nowogardzki Dom Kultury 
w dniach od 23.01.-27.01.2006 r. 

przy współpracy z Nadleśnictwem Nowogard 

organizuje 
Artystyczne Ferie Zimowe 

Odpłatność za cały tydzień od 1 dziecka wynosi 40 zł (codzi-
ennie gwarantujemy 1 ciepły posiłek – obiad). 

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmuje Pani Barbara Źróbek do 
dnia 20.01.2006 r. w Nowogardzkim Domu Kultury, sala nr 
20, w godz. od 11.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy
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„Cudze chwalicie…”
Na wstępie pragniemy gorąco 

podziękować za kartki świąteczne 
z życzeniami, które otrzymaliśmy 
od Państwa pod adresem naszego 
szpitala i przychodni rodzinnej 
przyszpitalnej. Tym samym chcemy 
za pośrednictwem tej gazety złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne

„Pieniążków ile udźwigniecie
A zdrówka ile tylko sobie życzy-

cie.” 
Nawiązując do tytułu zadajecie 

sobie pewnie Państwo pytanie o co 
w nim chodzi?

My pokrótce chcielibyśmy przed-
stawić państwu dobrą stronę naszego 
szpitala. Marzymy o tym, aby coraz 
więcej pacjentów mogło powiedzieć 
coś dobrego na temat naszej pla-
cówki. 

Oddział Dziecięco - Noworod-
kowy  

Ordynator oddziału - lek. Andrzej 
Buragas – specjalista pediatra

Lekarz – J. Kaliczyńska – specja-
lista pediatra

Lekarz - B. Kruczek- Kalinowska  
– specjalista neonatolog 

Oddział dziecięcy zapewnia opiekę 
medyczną nad chorymi dziećmi i 
młodzieżą do lat 18. Doświadczony 
zespół lekarzy pediatrów z dodatko-
wymi specjalnościami (alergologia, 
neontologia, pulmonologia) gwa-
rantuje wszechstronną opiekę nad 
małymi pacjentami. W diagnostyce 
korzystamy z przyszpitalnego labo-
ratorium, pracowni rentgenowskiej, 
ultrasonograficznej i pracowni endo-
skopowej. Możliwa jest diagnostyka 
alergologiczna. Wyposażeni jesteśmy 
w nowoczesny sprzęt wspomagający 
leczenie: monitor pacjenta, EKG, 
pulsometr, pikflometry, inhalator, 
cieplarki. 

Oddział jest zlokalizowany poza 
głównym budynkiem szpitala. Re-
alizujemy ideę - szpital przyjazny 
dziecku. Rodzice mogą przez cała 
dobę opiekować się swoimi, chorymi 
dziećmi. Uczestniczymy w akcjach 
„Telefon do mamy”, „Cała Polska 
czyta dzieciom” i „Szpital z sercem”. 
Cześć świetlicowa, wyposażona w TV 
sat. i DVD. Przyjazny, kompetentny 
personel i „domowa” atmosfera 
zapewniają dzieciom szybki powrót 
do zdrowia. 

W części noworodkowej sprawuje-
my opiekę nad zdrowymi noworod-
kami. Odbywa się ona w systemie 
rooming-in. Mamy ładne kolorowe 
sale, stanowiska do pielęgnacji no-
worodków z promiennikowymi 

podgrzewaczami, wygodny laktator.  
Zapewniamy diagnostykę chorych 
noworodków z wykorzystaniem peł-
nego zakresu badań laboratoryjnych 
(biochemicznych, mikrobiologicz-
nych i serologicznych). Wykonujemy 
badania przesiewowe słuchu, testy w 
kierunku ch. tarczycy i fenyloketonu-
rii. W leczeniu chorych noworodków 
dysponujmy odpowiednim sprzętem 
(nowoczesne cieplarki, pulsoksyme-
ry, kardiomonitor, CPAP). Życzliwy, 
profesjonalny personel ułatwia mat-
kom pierwsze kroki w karmieniu 
piersią i opiece nad noworodkiem. 

Oddział Ginekologiczno - Po-
łożniczy 

Ordynator oddziału - lek. Zbi-
gniew Szychowski – specjalista 
ginekolog położnik 

Lekarz - dr n. med. Andrzej 
Kwiatkowski – specjalista ginekolog 
położnik

Lekarz - Danuta Więcek 
W oddziale położniczym sprawuje 

się stacjonarną opiekę nad ciężarnymi 
z ciążą niepowikłaną oraz chorobami 

przewlekłymi. W oddziale położ-
niczym istnieje możliwość odbycia 
porodów rodzinnych na życzenie 
rodzącej, jak również odwiedzenie 
oddziału w celu wybrania placówki 
do odbycia porodu. W oddziale 
ginekologicznym wykonujemy za-
biegi operacyjne i zabiegi nowotworu 
łagodnego narządu rodnego oraz 
zabiegi w zakresie nietrzymania mo-
czu. Istnieje możliwość wykonywania 
operacji laparoskopowych. 

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator oddziału - lek Tomasz 

Rokicki - specjalista chorób we-
wnętrznych 

Lekarz - Teresa Buragas – specja-
lista chorób wewnętrznych

Lekarz - dr n. med. Lesław Bąk 
– specjalista chorób wewnętrznych 
i nefrolog 

Na oddziale leczy się rocznie 
około 1500 pacjentów najczęściej z 
chorobami układu krążenia i moczo-
wego. W oddziale pracuje 3 lekarzy 
internistów oraz lekarze specjaliści 

z Nowogardu i Szczecina. Oddział 
korzysta ze szpitalnej pracowni endo-
skopowej i kardiologicznej (bieżnia 
do prób wysiłkowych, USG, HOL-
TER – badanie serca) radiologicznej 
(RTG i USG) oraz całodobowego 
laboratorium. Oddział współpracuje 
z konsultantem neurologiem i kar-
diologiem. 

Oddział Chirurgiczny 
Ordynator - lek Andrzej Miczko 

– specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz - dr n. med. Marek Kowal-

czyk – specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz - Ryszard Cieślak – specja-

lista chirurgii ogólnej
Lekarz - Michał Branecki – w 

trakcie specjalizacji 
Lekarz -  Rida Yahfouf - w trakcie 

specjalizacji 
Oddział świadczy pełen wachlarz 

zabiegów w zakresie chirurgii ogól-
nej, onkologicznej oraz małoinwa-
zyjnej, a także przypadków ostrych i 
urazowych. Blok operacyjny wyposa-
żony jest w nowe lampy operacyjne, 
nowoczesne noże elektryczne, w 
tym pracujące w osłonie argonowej. 
Najnowszej generacji kamerę laparo-
skopową oraz najlepszy osprzęt lapa-
roskopowy do wykonania zabiegów 

małoinwazyjnych.
Pracownia endoskopowa, dys-

ponująca bardzo dobrym sprzę-
tem do wziernikowania górnego 
i dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego.

Wykonujemy przede wszystkim 
poniższe zabiegi operacyjne:

- usunięcie woreczka żółcio-
wego metodą laparoskopową z 
wykorzystaniem najwyższej klasy   
kamery cyfrowej,

- skutecznie leczymy przepukliny 
z wszyciem siatki zabezpieczającej 
przed nawrotem,

- skutecznie operujemy żylaki oraz 
żylaki odbytu (hemoroidy),

- usuwamy wszelkiego rodzaju 
guzki i znamiona w tym guzki piersi 
z badaniem histopatologicznym, 

- operacyjne leczenie tarczycy
- leczenie przykurczów palców 

dłoni.
W naszej poradni endoskopowej 

wykonujemy badanie endoskopowe 
i kolonoskopowe metodą wzierni-
kowania za pomocą kolonoskopu i 
endoskopu. Diagnozujemy cały prze-
wód pokarmowy, a także  w trakcie 
badania usuwamy wszelkiego rodzaju 
guzki i polipy. Na życzenie pacjentów 
badania kolonoskopowe wykonuje-
my w znieczuleniu ogólnym. Pobyt 
pacjenta w szpitalu po tym badaniu 
nie przekracza kilku godzin. 

Tak więc osądźcie państwo sami 
czy warto szukać? To wszystko jest 
do państwa dyspozycji. Wystarczy 

tylko skierowanie od swojego lekarza 
rodzinnego.

W tym celu uruchomiliśmy dla 
Państwa Bezpłatną Rodzinną Przy-
chodnię Przyszpitalną, aby skrócić 
Państwa drogę od lekarza rodzinnego 
do wyników, badań specjalistycznych 
i szpitalnych. Nasza Przychodnia 
Rodzinna powstała, aby dotrzeć do 
jak największej liczby mieszkańców 
naszego miasta i gminy. Pacjenci tej 
przychodni maja nieograniczony 
dostęp do wszystkich usług świad-
czonych w szpitalu, w tym też usług 
laboratoryjnych. 

Z przychodnią współpracują za-
trudnieni w szpitalu lekarze oraz 
lekarze konsultanci. Aby ułatwić 
Państwu załatwienie wszelkich po-
trzebnych formalności związanych 
z zapisem do naszej przychodni 
udzielamy niezbędnej pomocy w 
wypełnianiu deklaracji. Przychodnia 
mieści się w budynku Pogotowia Ra-
tunkowego w Nowogardzie. 

Lekarze Przyszpitalnej Przychod-
ni Rodzinnej:

Grażyna Danek - pediatra, specja-
lista chorób płuc 

Izabela Niedbał - Yahfouf - lekarz 
medycyny 

Patrycja Szurlej-Kosmalska - lekarz 
medycyny

Przychodnia czynna: 
Od poniedziałku do piątku: 8:00 

do 18:00, telefon 091-39-21-356 
wew. 102. 

W soboty, niedziele i święta - DY-
ŻURY w ambulatorium przy szpitalu 
(przejście przez izbę przyjęć)   telefon 
091-39-21-356, wew. 106.

W pogoni za wykonaniem jakie-
gokolwiek badania jeździmy szuka-
jąc ratunku w innych placówkach 
zdrowotnych w innych miastach, a 
wszystko to mamy pod nosem. Wy-
starczy trochę otworzyć dla nas serca 
a my na pewno odpłacimy państwu 
tym samym. Ubolewamy nad tym, że 
stało się już normalnością mówienie 
i pisanie o naszym szpitalu źle, ale 
podziękowania i mnóstwo kartek 
z życzeniami świadczą o tym, że 
dzieje się w naszej placówce bardzo 
dużo dobrego. Pragniemy  Państwa 
zapewnić, że zadowolenie i uśmiech  
pacjentów z jakości naszych usług 
medycznych jest dla nas najważniej-
sze. Dokładamy wszelkich starań, aby 
spełnić Państwa oczekiwania. 

Życząc Państwu wszystkiego naj-
lepszego w nowym 2006 roku.

Z wyrazami szacunku:
Dyrekcja, Lekarze i pracownicy 

SPSR w Nowogardzie oraz 
lekarze i pracownicy 

Przyszpitalnej Przychodni 
Rodzinnej
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Spór o drzwi
Zgłosili się do redakcji mieszkańcy 

ul. 3 Maja 4, którzy czują się oszuka-
ni. Sprawa dotyczy „nowych drzwi” 
wejściowych, które zostały wymie-
nione na klatce schodowej w bloku, 
w którym mieszkają. 

Wszystko zaczęło się od „podpisu” 
na podaniu, które zbierało dwóch 
mieszkańców tego samego bloku - 
na wymianę wspomnianych drzwi. 
Wcześniej były to drewniane drzwi, 
które zdaniem większości - ze zwy-
czajnej starości - należałoby wymienić. 
Okazało się, że mieszkańcy podpisując 
ten dokument, dali pełnomocnictwo 
(szeroko rozumiane) we własnym 
imieniu, dwóm mieszkańcom, którzy 
mieli się tą sprawą zająć. Niemniej jed-
nak czekali na jakąkolwiek dyskusję na 
temat wyboru tych drzwi -  ustalenie 
ceny, rodzaju, itp. Tak się jednak nie 
stało. Prośba o wymianę drzwi wej-
ściowych została złożona do Zarządu 
Budynków Komunalnych, który drzwi 
zamówił i zamontował.

 Po pewnym czasie (dokładnie w 
listopadzie 2005 r.) mieszkańcy, czyli 
siedem rodzin z tego bloku otrzyma-
ło fakturę do zapłaty w kwocie 422,05 
zł z terminem 7 dni: „Podpisaliśmy, że 
chcemy nowe drzwi, ale nikt nam nie 
powiedział jakie one będą, jaki będzie 
ich koszt, z czego będą, itp. Myśleliśmy, 
że zamówione drzwi będą takie jak w 
innych blokach, tzn. normalne drzwi 
za ludzką cenę – bez żadnych fanaberii. 
My tworzymy tutaj wspólnotę mieszka-
niową i oni, czyli tych dwóch panów bez 
naszej wiedzy i bez porozumienia się z 
nami zamówili drzwi. Nam powiedzia-
no, że są to najtańsze drzwi. Dowie-
dzieliśmy się jednak, że oni osobiście 
zamówili najdroższe”  - mówi jedna z 
mieszkanek.

Jeden z panów, który podjął się za-
łatwienia sprawy wymiany drzwi, na 
oskarżenia niezadowolonych lokato-
rów odpowiada następująco: „ Zgłosi-
liśmy to do Zarządu Budynków Komu-
nalnych bo wszyscy narzekali, że wiatr 
wieje i trzeba wymienić drzwi. Wszyscy 

lokatorzy podpisali, że wyrażają zgodę 
na wymianę drzwi. Ja nie wiedziałem 
jaka będzie cena, wszyscy wiedzieli-
śmy, że trzeba wymienić drzwi, a nie 
znaliśmy ceny. Wszyscy mamy wyku-
pione mieszkania, a wspólnotę prowa-
dzi  ZBK i to oni złożyli zamówienie 
do firmy, rozliczyli się z nią i kazali 
nam zapłacić. Jeżeli chce się mieć dobre 
drzwi, to trzeba za nie zapłacić. Dobre 
jest zawsze droższe” .

W dniu 30 listopada 2005 r.  cztery 
rodziny napisały podanie do ZBK: cyt. 
„[…] nadmieniamy iż osoby reprezen-
tujące zarząd – wspólnotę nie poinfor-
mowały nas o wyborze towaru, cenie i 
terminie dokonania usługi. W związ-
ku z powyższym nie wyrażamy zgody 
na obciążenie nas kosztami, o których 
wcześniej nikt nas nie poinformował, 
ani też z nami nie uzgadniał”.

Osiem dni później kierownik Za-
rządu Budynków Komunalnych Wie-
sław Kaliszewski odpisał mieszkań-
com: cyt. „[…] wyraziliście zgodę na 
wymianę drzwi wejściowych do tego 
budynku. Dowodem na to jest podjęcie 
i podpisanie odpowiedniej uchwały w 
tej sprawie. Wybór, a co za tym idzie 
cena usługi była jak najtańsza. […] 
Chcemy poinformować, że kwota, którą 
Państwo zobowiązani jesteście zapłacić 
może ulec istotnemu zmniejszeniu po-
nieważ spora jej część zostanie potrąco-
na z płaconych przez właścicieli kosz-
tów konserwacji. Należy jednak dodać, 
że dotyczy to tylko tych osób, które w 
sposób regularny płacą należne opłaty i 
nie mają żadnych zaległości w tym za-
kresie […]”.

Na powyższe pismo jedna z lokato-
rek odpowiada z oburzeniem „Kazali 
nam konsultować się bezpośrednio z 
księgową w tej sprawie – czyli kosz-
tów konserwacji, więc poszłam do niej. 
Okazało się, że ona o niczym nie wie, 
że takie zwroty mają być robione. Jak-
by tego było mało, wyjaśniła nam, że 
wymiana drzwi wejściowych nie zali-
cza się w koszty konserwacji. Wynika z 
tego, że musimy zapłacić z własnej kie-

szeni całą kwotę. Dodatkowo, jednej z 
lokatorek, która nie ma mieszkania na 
własność wymianę drzwi – jakże dro-
gich - zasponsorował urząd. Naprawdę 
rozrzutny i bogaty ten nasz urząd.”

Kropką nad „i” całego konfliktu oka-
zał się pomysł wspominanych dwóch 
panów, na dorobienie kluczy do drzwi 
wejściowych dla każdej z rodzin, w 
celu zamykania ich po godzinie 22.00. 
Spowodowało to niemałe oburzenie ze 
strony części lokatorów „mieszkamy w 
bloku i jeśli ktoś przyjdzie do mnie po 
22.00 to ma prawo do mnie wejść. Gdy-

by był domofon to czemu nie…ale w 
takiej sytuacji to jest niemądre”.

Mogłoby się wydawać, że wymiana 
drzwi wejściowych, gdy wszyscy tego 
chcą, jest prostą do załatwienia spra-
wą. Tymczasem może okazać się nie 
lada problemem. Jedno jest pewne i 
chyba warto to zapamiętać, że należy 
się zawsze wiele razy zastanowić, za-
nim coś się podpisze. Przede wszyst-
kim należy kierować się w życiu zasa-
dą ograniczonego zaufania… nawet 
do własnego sąsiada.

iSa

Nowe drzwi             Stare drzwi

Koncert noworoczny
W dniu 13.01.2006 roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Nowogardzie odbędzie się „Koncert Noworoczny” w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzyki Edwarda Steca. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkanie u Sybiraków
W czwartek 12.01.2006 roku w restauracji „Kamena” odbyło się nowo-

roczne spotkanie Sybiraków. Dodatkową atrakcją tego spotkania był występ 
jasełkowy dzieci. W następnym wydaniu DN przedstawimy pełną relację.

iSa

„FERIE ARTYSTYCZNE” 
w  Nowogardzkim Domu Kultury odbywające się 

w dniach 23.01. – 27.01.2006 r.
Data Godziny zajęć Temat zajęć

23.01.06

9.00-10.00 Zajęcia integracyjne. Zapoznanie z grupą i programem ferii

10.00-12.00 Pokaz fotografii ze slajdów

12.00-13.00 Obiad

12.30-14.30 Taniec współczesny

24.01.06

9.00-10.00 Zabawy teatralne, gry dramatyczne

10.00-11.00 Myślistwo, gospodarka –tradycje łowieckie

11.00-12.00 Tańce świata

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.30 Stworki leśne – abstrakcja

25.01.06

9.00-11.00 Zabawa z piosenką

11.00-12.00 Dokarmianie ptaków

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.00 Utrwalenie tańca współczesnego

26.01.06 11.00-16.00 Wycieczka do lasu, ognisko,dokarmianie zwierząt

27.01.06

9.00- 10.30
Przygotowanie do prezentacji, ćwiczenia z mikrofonem, 

dobór repertuaru.

10.30-12.00 Zabawy ruchowe i zabawy taneczne

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.30 Bal- Zakończenie ferii.
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1   
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego realizacji zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach sporto-
wych: piłka ręczna, nożna, szachy, tenis stołowy, jeździectwo i brydż sportowy.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 91.280 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzo-
ru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawo-
zdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje skła-
dają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski 
w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
zakresie piłki ręcznej i nożnej”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard  • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na   realizację   zadania   publicznego   Gminy   Nowogard   dotyczącego   organizacji   
zawodów motocrossowych p.n. „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 2 
lipca 2006 roku.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 70.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie popu-
laryzacji sportu motorowego.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z 
napisem „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 2 lipca 2006 roku.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia dzia-
łalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 50.204 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w 
sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organiza-
cją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, spo-
rządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub-
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na 
adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w za-
mkniętych kopertach z napisem: “Prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 17.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pracy wychowawczej z 
młodzieżą szkolną. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji za-
dań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szcze-
gółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowa-
niu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru określonego  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty pub-
likacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72 
– 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem “Organizacja zajęć poza-
lekcyjnych w szkołach” 

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza 
Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria wyboru;
1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia dzia-
łalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 10.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzoro-
wane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji za-
dań publicznych
 poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w No-
wogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napi-
sem “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności huma-
nitarnej i charytatywnej, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz pro-
mocji zdrowia i walki z uzależnieniami.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z 
napisem „Działalność humanitarna charytatywna, propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa oraz promocja zdrowia i walki z uzależnieniami”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego łagodzenia skut-
ków ubóstwa.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Łagodzenie skutków ubóstwa”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji imprez 
z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiejskim.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 6.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-
ne, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu, turystyki 
i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiej-
skim”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba



Nr 410

“PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  w Nowogardzie 

pilnie zatrudni 
na korzystnych warunkach pracowników do wykonywania robót bu-

dowlanych w zawodach:
1. monter instalacji sanitarnych 
2. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
3. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
4. betoniarz – zbrojarz,
5. cieśla, 

Zatrudnimy również podwykonawców 
do wykonywania następujących robót budowlanych na realizowanych 

przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych,
3. zbrojarsko - betoniarskich,
4. ciesielskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon  
091 57 92 630 lub 091 57 92 651  

1. Eugeniusz Niziński   - telefon  091 57 92 630 
2. Arkadiusz Prokopowicz  - telefon  091 57 92 651

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

informacje

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 3926200

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji imprez 
z zakresu sportu i rekreacji.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 5.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) 
oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w 
zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje 
składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez 
Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Szokujące wyniki...

Piwo dla małolata
Często podczas codziennych zakupów w okolicznym sklepie czy markecie 

mamy do czynienia z kontrowersyjną sytuacją. Niestety, choć sprzedaż al-
koholu nieletnim jest zagrożona karą grzywny i odebraniem koncesji, na-
stolatki, a nawet dzieci bez przeszkód mogą się w niego zaopatrzyć.

 W tym celu „Dziennik No-
wogardzki” przeprowadził ba-
danie na zasadzie prowokacji. 
Wraz z szesnastoletnim Patry-
kiem, uczniem pierwszej kla-
sy liceum ogólnokształcącego 
postanowiliśmy sprawdzić jak 
w rzeczywistości wygląda po-
wyższa sytuacja. We wszyst-
kich odwiedzonych punktach 
doszło do zakupu. Sprzedawcy 
odebrali pieniądze i bez żena-
dy podali alkohol. Pomimo, że 
młody wygląd wzbudzał po-
dejrzenia dwóch ekspedien-
tów, po krótkiej rozmowie z 
naszym wolontariuszem uda-
jącym zaskoczenie, wręczyli 
mu piwo i paragon finalizują-
cy transakcję.

Można wiele stracić
Co grozi sklepom za sprzedaż 

alkoholu nieletnim? Znowelizowa-
na w kwietniu 2001 roku ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi jeszcze 
bardziej zaostrzyła przepisy w tym 
zakresie. Sprzedaż alkoholu nielet-
nim stała się przestępstwem. Sądy 
karne orzekające w takich spra-
wach mogą nie tylko ukarać wysoką 
grzywną, ale także orzec przepadek 
napojów alkoholowych, chociaż-
by nie były własnością sprawcy. 
Sąd może również (jako dodatko-
wą karę) orzec zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej polega-
jącej na sprzedaży lub podawaniu 
napojów alkoholowych. Sprzedając 
jedną butelkę piwa niepełnoletniej 
dziewczynie lub chłopcu naprawdę 
można wiele stracić. Aby przekonać 
się i mieć pewność, iż nie istnieje 

możliwość popełnienia przestęp-
stwa sprzedawca ma prawo zażądać 
dokumentu potwierdzającego wiek 
klienta. To prawo daje art. 15 ust.2 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
który mówi: „W przypadku wątpli-
wości, co do pełnoletności nabywcy 
sprzedający lub podający napoje al-
koholowe uprawniony jest do żąda-
nia okazania dokumentu stwierdza-
jącego wiek nabywcy.” Wysoka kara 
przewidziana w ustawie powinna 
skutecznie zniechęcić. Niestety ani 
kar ani praw z ustawy nie stosuje się. 
W sytuacji Nowogardu ukarane zo-
stałyby zarówno markety, jak i małe 
placówki.

Skrucha i postanowienie popra-
wy

Nasza prowokacja powinna 
uwrażliwić sprzedawców, jak i za-
równo potencjalnych „klientów”. 
Rozumowanie wielu z nich nadal 
opiera się na fałszywych przesłan-
kach: „od jednego piwa nic mu nie 
będzie”, „to nie moje dziecko”, „jakby 
co, nie kupowałeś u mnie”. Takie po-
glądy, niestety dość powszechne, sto-
ją w rażącej sprzeczności z faktami, 
których niejednokrotnie jesteśmy 
świadkami, o których często słyszy-
my nie tylko w mediach, ale mamy 
z nimi do czynienia w najbliższym 
otoczeniu. Wkrótce ukażemy na ła-
mach „DN” kulisy prowokacji...

(MaW)

W środę 11 stycznia około godzi-
ny 12.45 nieznany sprawca uszko-
dził samochodem nowo zamonto-
waną główną bramę wjazdową do 
nowogardzkiej Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej. Świadkowie zdarzenia 
proszeni są o kontakt z numerem 
telefonu 091 39 20 118 lub 998.

Punkt Obsługi Podatników w 
Nowogardzie (pok. 201) czynny 
będzie w dniach 16 i 17 stycznia 
oraz 16 i 17 lutego w godzinach 
8.00 – 14.00.
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• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

„PROFESJA” 
Nowogard, ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162 

OGŁASZA NABÓR NA KURS 
• SPAWANIE ELEKTRYCZNE GAZOWE
• OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
• ROLNIK WYKWALIFIKOWANY

Istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego 
certyfikatu spawania we wszystkich metodach 

Informacji udziela i przyjmuje zapisy sekretariat 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUDIO-VIDEO
ul. KOŚCIUSZKI 1 • tel. 091 39 26 700

72-200 NOWOGARD

Likwidator 
Spółdzielni Pracy 
“POHAZAROL” 
w Nowogardzie 

sprzeda wierzytelności 
potwierdzone 

prawomocnymi 
wyrokami sądowymi. 
Telefony kontaktowe: 

091 39 23 136, 
0691 801 273
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W obiektywie Jana Korneluka - Nasze drogi

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU NR 4

„Żyj babciuniu moja miła 100 lat albo dłużej, bądź wesoła i szczęśliwa 
zdrowie niech Ci służy”

zabawy, która odbywała się na sali 
gimnastycznej z muzyką na żywo w 
wykonaniu przyjaciela przedszkola 
Leszka Szpona. Babcie i dziadko-
wie z wielką radością bawili się ze 
swoimi wnukami. Podczas trwania 
uroczystości w każdej sali babcie i 
dziadkowie mogli poczęstować się 
gorącą kawą i herbatą oraz zjeść ka-
wałek pysznego ciasta. Nie zabrakło 
również łakoci w postaci słodyczy, 
owoców i soków. Tak bogate stoły to 
zasługa rodziców.

Na zakończenie tej miłej uroczy-
stości dzieci wręczyły wcześniej przy-
gotowane upominki w postaci kwia-
tów, zakładek do książek, serduszek, 
laurek, breloczków i portretów.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do uatrakcyjnienia święta Babci i 
Dziadka w naszym Przedszkolu skła-
dam serdeczne podziękowania.

Dyrektor Przedszkola nr 4    
Elżbieta Majchrzak

Tak pięknymi słowami już 9 stycz-
nia dzieci z Przedszkola nr 4 witały 
swoje babcie i dziadków. Uroczystość 
tę przygotowano wcześniej ze wzglę-

du na ferie zimowe, gdzie część dzieci 
w tym czasie wyjeżdża z rodzicami. 
Przygotowania do uroczystości trwa-
ły kilka dni. Każda grupa miała przy-

gotowany własny program 
artystyczny składający się z 
wierszy, inscenizacji, piosenek 
i tańca. Grupa dzieci najmłod-
szych oprócz programu oko-
licznościowego przedstawiła 
inscenizację „Zimo baw się 
z nami”, Grupa II popisywała 
się piosenkami tańcami i wier-
szami. Grupa IV „Jasełkami”, 
natomiast dzieci z oddziału IV 
„A” inscenizacją pt. „Jak pani 
Zima bałwanka w lesie zosta-
wiła”. Niejednej babci i dziad-
kowi zakręciła się łezka w oku 
w trakcie oglądania swoich 
wnuków w tak znakomitych 
rolach. Po przedstawieniu 
programu artystycznego każ-
da grupa zapraszała swoje 
babcie i dziadków do wspólnej 
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OG£OSZENIA drObNE

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

OFERTY PRACY
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1.  kierowca C+E
2.  konsultant telekomunikacyjny
3.  magazynier
4.  stolarz
5.  sprzedawca
6.  pracownik ochrony
7. sprzątaczka
8. spedytor
9. specjalista d/s rozwoju zawodowego
10. mechanik maszyn szwalniczych
11. operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, 

walca drogowego, rozściełacza
12. operator ładowarki
13. pracownik administracyjno-biurowy
14. pracownik produkcji
15. pomocnik budowlany
16. operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnosprawności)
17. mechanik samochodowy

OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. nauczyciel geografii (Goleniów)
2. serwisant/technik AGD (Gdańsk)
3. nauczyciel j. polskiego (Błotno)
4. nauczyciel historii (Przybiernów)
5. referent (Goleniów)
6. kierowca kat. D (Gryfice)
7. autoryzowany doradca biznesowy (Gdańsk)
8. podinspektor d/s turystyki (Goleniów)
9. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
10. spawacz (Gdynia)
11. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
12. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
13. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
14. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
15. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, informa-

tyk, księgowy, pracownik magazynowy – demontaż 
statku (Gdańsk)

16. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pracow-
nicy niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

17. kierowca – chłodnia (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGAR-
DZIE pok. 12.

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię niedrogo garaż blaszany. 0691 648 262, po 

18.00.
• Kupię dom na wsi w okolicy Nowogardu. Tel. 0511 

784 339.
• Dom Handlowy VELES posiada do wynajęcia stoiska 

handlowe. 0501 333 075.
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., dział-

ka 1 ha, cena ok. 300.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 
0695 644 125.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe. Tel. 0600 62 62 
44.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Boh. Warszawy 
za dawnym POM-em. 091 39 25 636, 0695 106 611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, włas-
nościowe. 0602 135 445.

• Nowogard – sprzedam mieszkania spółdzielcze, 
własnościowe – 46 m kw., 2 pokoje, I piętro i garaż 
(A. Krajowej) 51; 54 m kw., 4 pokoje, parter (Czarnie-
ckiego1). 091 453 96 11, 0663 748 233, 091 39 21 522 
(po 12.01.2006 r.)

• Szukam kawalerki umeblowanej do wynajęcia w 
cenie do 320 zł/m-c, bez opłat licznikowych. 0513 
918 875.

• Emeryt poszukuje pokoju w Nowogardzie u uczciwej, 
niezależnej i biednej pani. Dobrze zapłaci i pokryje 
inne koszty – w przyszłości możliwość renty. Skr. 
poczt. 112, 89-600 Chojnice.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 70 m kw. w 
Słajsinie, bezczynszowe – do remontu. Cena do 
uzgodnienia. 091 39 27 277.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe 49 m kw. w Nowo-
gardzie na podobne w Goleniowie. 091 39 20 543.

• Wynajmę 4-pokojowe mieszkanie umeblowane plus 
garaż w domu dwurodzinnym w Nowogardzie. 091 
39 22 988 – rano i wieczorem.

• Kawalerka do wynajęcia – ul. Gen. Bema. Tel. 091 39 
119 39, 091 39 108 05.

• Wynajmę pomieszczenie usługowo-mieszkalne 61,3 
m kw. (31,2 i 30,1), ul. 700-lecia 20c. Tel. 0601 157 
822.

• Sprzedam dom jednorodzinny na działce 1000 m, w 
Nowogardzie przy ul. Kosynierów. 0601 576 156.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie 69 m 

kw. – ul. Gryfitów, I p., w bardzo dobrym stanie. 0697 
612 830, 091 39 26 119 – do 18.00.

• Do wynajęcia 2-pokojowe, 600 zł. 0605 401 911.
• Dom na wsi + zabudowania sprzedam. 0660 010 

540.

• Sprzedam działkę o powierzchni 1 ha, w granicach 
miasta Nowogardu nadającą się np. pod budowę 
zakładu produkcyjnego. Wiadomość 091 39 22 329 
o 091 39 21 353.

• Kawalerka na ul. Leśnej do wynajęcia. Tel. 0606 
62 77 88.

• Wynajmę plac ogrodzony dozorowany, nadający 
się na działalność gospodarczą lub garażowanie 
pojazdów. Wiadomość 091 39 22 329.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, własnościowe, 49 
m kw., IV piętro przy ul. 5 Marca 5, tel. kontaktowy. 
091 39 20 823, kom. 0608 199 489.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Eskort, 1992 r., w całości, na części 

– tanio! 0698 622 454.
• Kupię używane katalizatory samochodowe w cenie 

60 zł/1 szt. 0606 118 102.
• Sprzedam Ford Sierra, cena 2.100 zł, stan dobry, 

przegląd do końca 2006 r., OC do II.2006 r. 0505 941 
765.

• Sprzedam Ford Eskort , 1994 r., tanio. 0698 714 650.
• Sprzedam Seat Cordoba, 1994 r., 1.6 benzyna, ABS, 

elektr. szyby, wspomaganie, elektr. światła, zielony, 
stan dobry, cena 8.300 zł – do uzgodnienia. 0506 073 
149.

• Sprzedam VW Jetta II, 1.6 D, cena do uzgodnienia. 
0608 697 092.

• Sprzedam alufelgi do Audi 80 piętnastki oraz kom-
pletne koła piętnastki z nowymi oponami zimowymi 
do Mercedesa 124. Wiadomość 091 39 22 329.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 1.2. Tel. 0888 676 
614.

• VW Golf Cabrio, 1991 r., poj. 1.8 GT, czarny, zadbany 
lub zamiana na Corsę, Fiestę, inne propozycje. 0609 
307 327.

• Polonez Truck Roy 1, poj. 1.6 benzyna, zabudowany, 
burty aluminiowe, bordowy, 4-drzwiowy, przegląd 
do IX 2006 r., stan b. dobry. 0609 307 327.

• Sprzedam Opel Vectra B, 1996 r., kolor butelkowa 
zieleń, poj. 1.6i, klima, ABS, oryginalne radio z wy-
świetlaczem. 091 39 21 617, 0663 790 849.

• Opel Astra, 1992 r., poj. 1.4i, stan dobry, biały, 5-
drzwiowy, cena 4.200 zł. 091 39 25 378, 0604 105 
033.

• Sprzedam Stara 1142 – chłodnia, 1990 r., stan b. 
dobry, cena 12.500 zł, możliwość negocjacji. Tel. 
0604 582 797.

INNE
• Sprzedam wieżę Diora 502, 5 elementów z pilo-

tem, bez kolumn. Cena ok. 600 zł. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam aparat cyfrowy HP, 3 x zoom optyczny, 
9 x cyfrowy, kamera i inne, okablowanie – nowy, 
na gwarancji w pudełku. Cena 470 zł. Tel. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. Tel. 0889 
354 058.

• Gabinet Masażu – ul. Roosvelta 4/1. Tel. 0504 703 
568.

• Kupię książkę do chemii I – III Gimnazjum nr 3; 
korepetycje z chemii. 0512 843 798, 0507 719 835.

• Sprzedam zbiorniki 1000 litrów. Tel. 0696 351 157.
• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Zapraszamy do nowo otwartego sklepu „Alex” z 
odzieżą zachodnią, ul. 3 Maja 44F.

• Organizujemy kuligi konne i przejażdżki bryczką. 
0603 852 102.

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0880 690 324.
• Zlecę tynkowanie. 091 39 20 354.
• Kredyty gotówkowe – oferta kilku banków w 

jednym miejscu – w tym super oferta Euro Kredyt. 
Zapraszamy. Biuro Kredytowe, ul. 700-lecia 6A, 
Nowogard. 091 39 272 68.

• ZATRUDNIE LAKIERNIKA I BLACHARZA W RESKU 
(ZAKLAD MECHANIKI POJAZDOWEJ WACKONI), TEL. 
091 395 23 04, 0506 011 234.

• Tanie OC – płatne nawet w 4 ratach! Tel. 091 39 
272 68.

• Zatrudnię panią w wieku 24 – 30 lat ze znajomością j. 
angielskiego z umiejętnością jazdy konnej do pracy 
w stadninie koni za granicą. Tel. 0600 345 068.

USŁUGI
• Wszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, 

malowanie, hydraulika  i inne wykonam solidnie i 
fachowo, dzwonić wieczorem – 091 39 22 783, kom. 
0660 392 851.

• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 
terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.

• Transport – przeprowadzki. 0604 516 451.
• Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na 

zamówienie – możliwość wystawienia faktury Vat. 
0605 522 340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 870 798.
• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 574 542.
• Wykonam wszelkie prace remontowe mieszkań. 0608 

364 330.
• Wykonujemy remonty mieszkań i adaptacje podda-

szy. 0505 941 765.
• KOMINKI – montaż i obudowa wkładów rozprowa-

dzanie ciepła, wkłady współpracujące z instalacją 
centralnego ogrzewania, wykonanie kominków 
tradycyjnych, montaż szyb i kaset do kominków 
tradycyjnych. Wykonanie kominów - w koszcie zakup 
materiałów. Długoletnie doświadczenie, Usługi 
Ogólnobudowlane Michał Sołowiej – 091 39 23 652, 
0507 967 205.

• Busem – Ystad – Malmö – Göeteberg. 0605 401 
911.

• J. holenderski – tłumaczenia – nauka. 0693 035 199, 
091 577 82 17.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 cm, cena 7 zł/1 szt. 

Tel. 0604 858 706.
• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 943.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnienia. Tel. 0600 

653 124.
• Sprzedam zboże. 0696 207 166.

• Sprzedam prosiaki. 091 419 10 76, 0888 240 753.
• Sprzedam mieszankę, pszenżyto, pszenicę, tunel 

foliowy 30 m, barakowóz, 10 ha ziemi – Długołęka 
5. 0663 212 981.

• Sprzedam facelię, kupię byczki 100 – 200 kg. 0668 
316 103.

• Sprzedam 1,8 ha łąki oraz 0,3 ha lasu z możliwością 
zagospodarowania na działki rekreacyjne. Tel. 091 39 
170 12.



Nr 414

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, Karina Chróścicka 
sekretarz redakcji, Izabela Saja, Andrzej Garguliński. Redaktor 
techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: Stanisław 
Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk. 
Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel.  
091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: redakcjaDN@ga-
zeta.pl. Wydawca, skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega 
sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Nr 6str. 14

Ukazuje siê we wtorki i pi¹tki na terenie gmin: Nowogard,  
Osina. Redakcja: Les³aw M. Marek - p.o. redaktora naczel-
nego; Izabela Saja, Andrzej Garguliñski.  Wspó³pracuj¹: 
Stanis³aw Marek, Henryk Szczupak, sport  Damian Simiñski. 
Adres redakcji. 72-200 Nowogard ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 
392 21 65, fax 392 50 87. e-mail: poligraf@post.pl Wy-
dawca, sk³ad i druk “POLIGRAF”,adres jak wy¿ej. Redakcja 
nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, zastrzega sobie 
prawo adiustacji tekstów.

Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10
Przed  
IV kolejką

Bardzo ciekawie zapowiada się 
czwarta kolejka tegorocznych roz-
grywek Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej. Bez wątpienia hitem 
spotkań rozgrywanych w najbliższą 
niedzielę będzie pojedynek na szczy-
cie grupy C, w którym zmierzą się 
Nauczyciele i Radosław. Obie ekipy 
nie straciły jeszcze żadnego punktu, 
więc stawka meczu będzie wysoka. 
Kolejny mecz na szczycie rozegrany 
zostanie w grupie B. Tam niepokona-
na Pompeluna Perejros zmierzy się 
z zawsze groźnymi Łał Boys. Warto 
wspomnieć jeszcze o pojedynku, w 
którym spotkają się przedstawiciele 
dwóch stron Mocy. Czy Egzorcyści 
wypędzą Czerwonych Diabłów bę-
dzie można przekonać się w najbliż-
szą niedzielę o godzinie 12.00.

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.

pomorzanin.za.pl.
Patronem me-

dialnym Nowo-
gardzkiej Ama-
torskiej Ligi 
Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Rozgryw-
ki wsparli: „Nowo-glas” – Szyby 
zespolone, „Marpol – Okna” „SMJ 
– firma informatyczna Mariusz Se-
rocki, Nadleśnictwo Nowogard oraz 
Urząd Miasta i Gminy.

W najbliższą niedzielę zagrają: 
10.00 Tubisie – Team from Jama-

ica
10.40 Czarne Koszule – Końców-

ka mocy
11.20 Pompeluna Perejros – Łał 

Boys
12.00 Czerwone Diabły - Egzor-

cyści
12.40 Jedynka – Polska C
13.20 Nauczyciele - Radosław
14.00 Parasol - Nehuera
14.40 Probud – Czarne Chmury
15.20 Wariaty spod Wiaty – Old 

Punks Never Die.
Andrzej Garguliński

Powrót lidera

UKS Trójka – Niebieska Team Nowogard – Salos Szczecin 58:52

Wygrana na szczycie

Tenis stołowy

Czarne Koszule: Stoją od lewej: M. Kazan, A. Błaszczyk, K. Młynarczyk, 
P. Domański. Poniżej od lewej: P. Laszkiewicz, K. Siemaszko, E. Błaszczyk, 
R. Grzesiak.

Rozegrano siódmą kolejkę rozgrywek 
halowej ligi piłkarskiej zorganizowanej 
przez nowogardzki LZS. Rozstrzygnię-
cia jakie padły w środowy wieczór w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych po raz kolejny przetasowały 
tabelę.

Na fotel lidera powróciło Strzelewo, 
które w meczu na szczycie pokonało 
Oldboyów 1:0. Na drugiej pozycji plasu-

je się Wojcieszyn, który wygrał spotka-
nie ze słabo spisującą się Dąbrową. Na 
dole tabeli bez zmian. Ostatnie miejsce 
zajmuje Wyszomierz, który od dłuższe-
go już czasu traci dwa punkty do Jarchli-
na.

Komplet wyników: Słajsino – Jarchlino 
2:0, Wojcieszyn – Dąbrowa 2:0, Strzelewo 
– Oldboye 1:0, Wyszomierz – Ostrzyca 
0:2, Nowogard – Długołęka 0:3.

Aktualna tabela:
1. Strzelewo 7 15 18-9,
2. Wojcieszyn 7 15 18-5,
3. Oldboye 6 13 17-4,
4. Olchowo 6 13 13-8,
5. Karsk 6 12 10-10,
6. Długołęka 7 11 13-6,
7. Słajsino 6 9 9-11,
8. Ostrzyca 6 8 18-6,
9. Nowogard 6 6 10-19,
10. Dąbrowa 6 4 6-17,
11. Jarchlino 6 3 2-25,
12. Wyszomierz 6 1 5-20.                    Ag

W sobotę, 7.01.2006 r. męska dru-
żyna Pomorzanina Nowogard Luks 
– Top Wierzbięcin w tenisie stoło-
wym rozegrała mecz stołowy przyj-
mując SMTS Szczecinek.

Goście przyjechali w składzie 
wzmocnionym o nabytych dwóch 
1-ligowych zawodników (K. Larek  i 
S. Rowłuszewicz) wystawiając ich na 
1 stole.

Trener Szczecinka nie ukrywał, że 
przyjechał po zwycięstwo i nawet, 
jak to się wyraził, „stawiam swój sa-
mochód za orzeszek”, iż wyjedziemy 
z kompletem punktów.

Taka postawa zmobilizował tyl-
ko naszych zawodników, którzy 
zademonstrowali koncert gry. W 
pierwszym pojedynku Lewańczuk 
rozgromił Rawłuszewicza 3:0, poko-
nał także o wiele wyżej notowanego 
w rankingach Larka 3:2. Na 2 stole 

bardzo dobrze zagrał młody Owcza-
rek zdobywając komplet punktów. 
W pozostałych pojedynkach walka 
toczyła się o każdy punkt z prze-
wagą dla gospodarzy. Ostatecznie 
Pomorzanin Nowogard Luks – Top 
Wierzbięcin wygrał mecz 7:3.

Nasz zespół zagrał w składzie:
Lewańczuk Artur, Owczarek Łu-

kasz, Smoliński Rafał, Korkosz Jó-
zef, Kubas Rafał.

W sobotę (14.01.2006 r.) o godz. 
11.00 odbędą się w sali Szkoły Pod-
stawowej w Wierzbięcinie jedno-
cześnie dwa drugoligowe pojedynki 
w tenisie stołowym. Panie będą po-
dejmowały o godz. 11.00 drużynę 
Salosu Szczecin, a panowie o godz. 
11.00 i 16.00 drużyny Salosu Szcze-
cin i Nasiennika Gryfice.

Serdecznie zapraszamy na me-
cze.

UKS Trójka – Niebieska Team: 
Michalak, Miziorko, Krystkiewicz, 
Konieczna, Głębocka, Goc.

W meczu na szczycie Zachodnio-
pomorskiej Ligi Koszykówki Kade-
tek UKS Trójka – Niebieska Team 
Nowogard pokonała Salos Szczecin 
58:52 (17:10, 11:23, 18:8, 12:11). 
Mecz najlepszych w rozgrywkach 
zespołów był bardzo zacięty i mógł 
się podobać. Nasze koszykarki 
mimo wcześniejszych porażek z Sa-
losem podeszły do rywalek bez re-
spektu i to zaprocentowało. Już po 
7 minutach dzięki szybkim i skład-
nym akcjom zespołowym prowa-
dziły 15:4. Druga odsłona należała 
do szczecinianek, które na przerwę 
zeszły z pięciopunktowym prowa-
dzeniem. Jednak nasze zawodniczki 
nie zamierzały się poddawać, za-
grały znakomicie w trzeciej kwarcie 
i przed ostatnią częścią spotkania 
na tablicy świetlnej widniał wynik 
44:37 dla Trójki. Ostatnia kwarta 
to zażarta walka o każdy punkt. W 

35 minucie było 48:47, dwie minuty 
później 50:49, jednak końcówka na-
leżała zdecydowanie do nas i mecz 
zakończył się wynikiem 58:52.

„Zwycięstwo to jest dużym sukce-
sem i bardzo cieszy. – powiedział tre-
ner naszych koszykarek Rafał Rożek 
– Dziewczęta zagrały bardzo zespoło-
wą koszykówkę – pomysłowo w ataku 
i nieźle w obronie. Do końca rozgry-
wek pozostały trzy mecze wyjazdowe, 
z Kołobrzegiem, Koszalinem i Kusym 
Szczecin i powinniśmy utrzymać dru-
gie miejsce w tabeli.”

Ag

Tabela                                    m zw.por. pkt
1. Salos Szczecin 9 8 1 17,
2. Trójka Nowogard 9 8 1 17,
3. UKS 16 Koszalin 9 6 3 15,
4. Błękitni 6 Kołobrzeg 7 4 3 11,
5. Kotwica 50 Kołobrzeg 9 2 7 11,
6. Kuszy Szczecin 9 1 8 10,
7. Olimpijczyk Drawsko 8 1 7 9
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Krzyżówka nr 2kupon nr 2 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązania krzyżówki nr 1 
– BAL NA STO PAR – nadesła-
li: Franciszek Bezulski – Czarno-
głowy, Iwona Kochelska – Błotno, 
Wiesław Szałaj – Orzesze, Maria 
Gortat – Czermnica, Krystyna Tre-
tiak – Maszkowo, Cecylia Furmań-
czyk – Strzelewo, Jerzy Zawadzki 
– Orzechowo, Wioletta Karpiuk 
– Zakłodzie, Wioletta Karaźniewicz 
– Stare Wyszomierki, Jan Nikicin 
– Włodzisław, Bogumiła Urtnowska 
– Kulice  oraz z Nowogardu: Włady-
sława Kubisz, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Katarzy-

na Saja, Danuta Warcholak, Aniela 
Zdun, Beata Szcześniak, Andrzej 
Leszczyński, Halina Jasek, Gertru-
da Wasyluk, Teresa Powalska, Anna 
Florkowska, Bogdana Walewska, 
Aleksander Śmigiel, Jerzy Siedlecki, 
Jan Mikłaszewicz, Agnieszka Łach-
manowicz, Lidia Walaszczyk, Janina 
Jarczewska, Regina Orłowska, Ma-
ria Wawreńczuk, Katarzyna Kotala, 
Maryla Piątek, Alicja Wypych, Jan 
Burzyński, Grażyna Jurczyk, Halina 
Heinrich, Michał Rosa, Franciszek 
Palenica, Lucyna Andrzejczak.

W losowaniu brały też udział roz-

wiązania krzyżówki nr 49 które na-
desłali: Maria Piątek, Bogdana Wa-
lewska, Franciszek Bezulski, Gertru-
da Wasyluk. 

Prenumeraty „DN” na luty wy-
losowali:

- Aniela Zdun,
- Teresa Powalska,
- Janina Jarczewska.

Gratulujemy!           

UWAGA!
 Świąteczny Dodatek Szaradziar-

ski – listę nagrodzonych podamy we 
wtorkowym wydaniu „DN”.

Morski naród
Obyczaj morski szerzy się obficie – 
Wielu przy barkach  spędza całe życie.

Restauracja
Było to w kraju… Mniejsza z tym…
W popularnej restauracji,
Był tłok i gwar i żar i dym,
Bo pora to kolacji.
Wtem jakiś facet cicho wszedł,
I usiadł sobie skromnie.
Chrząknąwszy, rzekł do siebie: „Wnet
Podejdzie kelner do mnie”.
A kelner właśnie obok był – 
Już z tacą swą podpłynął.
Już pyta: „Co pan będzie pił?
Wódeczkę, koniak, wino?”
Najmilsi moi! Jakże żal,
Szarego nam człowieka.
Odpłynął kelner w siną dal,
A gość spokojnie czeka.
Mija godzinka, potem dwie,
I myśli gość, czekając:
„Każdy tu wkoło coś tam je,
Wódeczką popijając.
A mnie nie zauważa nikt,
Zastukam zatem z cicha…”
Nikt nie podchodzi, tylko krzyk,
Kelnera z dala słychać:
„Czyż można takie chamstwo znieść?!
Cóż to za irytacja?!!!
Dziwak, czy wariat? Przyszedł zjeść!
Tu przecież restauracja!”

Wróg alkoholu
Znam przeciwnika wódki,
Wręcz zagorzałego.
Walczy z alkoholem,
Aż do upadłego.

Przy barze
- Różnica między nami wielka!
Do głowy rzekła pusta butelka.
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 Witamy wśród nas...

Syn Andżeliki Pustelnik ur. 
3.01.06 z Nowogardu

Córka Edyty Wencel ur. 
4.01.06 z Nowogardu

foto Janusz Roguski

Córka Małgorzaty Woźniak 
ur. 5.01.06 z Węgorzyc

Córka Katarzyny Bortnik 
ur. 7.01.06 z Nowogardu

Syn Moniki i Jarosława 
Sokołowskich ur. 6.01.06 z 
Nowogardu

Syn Małgorzaty Domagały 
ur. 6.01.06 z Miłogoszczyc

Córka Agnieszki Kraw-
czyk ur. 7.01.06 z Kamienia 
Pomorskiego

Córka Alicji Sobczak ur. 
7.01.06 z Brzozowa

Córka Aleksandry Sobiak 
ur. 10.01.06 z Korytowa

Córka Anny Maruszyńskiej 
i Wojciecha Zacharewicza ur. 
11.01.06 z Nowogardu

Córka Wioletty Razik ur. 
10.12.05 z Jarchlina

reklama

Kącik ekologiczny
Odpowiedzi na pytanie konkursowe nr 1 nadesłali:
Ewa Nizio
Marta Poźniak
Dawid Orłowski
Karolina Górzyńska
Izabela Leszczyńska
Poprawna odpowiedź brzmiała: bateria należy do odpadów 
niebezpiecznych
Główną nagrodę wylosowała Marta Poźniak. Gratulujemy. 
Nagroda jest do odebrania w redakcji DN.

Weekend w Kinie „Orzeł”

Revolver
Sensacyjny Wielka Brytania 2005 r., reż. Guy Ritchie, obasada: Ray Liotta, Andrew Howard, 

Andre Benjamin, czas trwania 115 min., projekcja: piątek – niedziela godz. 19.00.
Guy Ritchie już nie raz udowodnił, że wie jak się robi dobre rozrywkowe kino. Czy i tym ra-

zem mu się to udało, możemy przekonać się w najbliższy weekend w naszym kinie.
Jake Green jest zapalonym hazardzistą znanym z wielkiej zuchwałości i niezbyt wiel-

kiego rozumu. Ponieważ często wygrywa, ma zakaz wstępu do większości kasyn. 
Pewnego dnia Jake i jego dwaj bracia, Billy i Joe, zostają zaproszeni na prywatną grę. Organizatorzy spo-
dziewają się, iż Green, jak wszyscy jego poprzednicy, przegra na korzyść Machy - szefa lokalnej mafii.  
Jednak Jake chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z kim ma do czynienia i nie tylko wygrywa z 
mafiosem, ale także wykorzystuje każdą okazję, by go znieważyć.

Ag
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Informujemy, że   

18 stycznia 2006 r.
środa w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

W  czwartek 11.01.2006 r. w re-
stauracji „Kamena” odbyło się 
opłatkowo – noworoczne spotkanie 
Sybiraków.

Spotkanie 
Sybiraków

We wtorkowym wydaniu z 10 
stycznia 2006 r. przedstawiliśmy 
Czytelnikom dochody przyjętego 
budżetu gminy na 2006 rok. W dzi-
siejszym numerze DN drukujemy 
wydatki.

Wydatki budżetu gminy 
na rok 2006 – ogółem

Budżet gminy

Kolizja na skrzyżowaniu

czytaj na str. 2

Młodzież 
pamięta...

W miniony czwartek mieszkańcy 
internatu przy ul. Poniatowskiego 
uczcili chwilą ciszy pamięć 
tragiczne zmarłych rok temu 18 
– latek.

czytaj na str. 11

Od dzisiaj uruchamiamy 
całodobowy telefoniczny dyżur 

redakcyjny. 
Jeśli nurtuje Państwa jakaś sprawa, 
jeśli byliście Państwo świadkami 

ważnego wydarzenia prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu

0 667 889 031
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KALENDARIUM
17 stycznia
Imieniny: Antoni, Jan, Przemił, Rosław, Rosława i Rościsław

18 stycznia
Imieniny: Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr i 
Sędziwoj

19 stycznia
Imieniny: Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, 
Mariusz, Marta, Matylda, Pia i Racimir

W minioną niedzielę około go-
dziny 15.30 na skrzyżowaniu ulic 
Poniatowskiego i Bohaterów War-
szawy doszło do kolizji dwóch 
samochodów osobowych. Jadący 
oplem corsa od strony Stargardu 
Szczecińskiego 50-letni mieszka-
niec powiatu gryfickiego Jan K. nie 
zastosował się do obowiązującego 
oznakowania i uderzył w prawy bok 
prawidłowo poruszającego się ulicą 

Kolizja na skrzyżowaniu

Bohaterów Warszawy samochodu 
marki kia shuma. W wyniku kolizji 
ranę ciętą głowy opatrzono kierowcy  
kii, zaś pasażerka opla doznała urazu 
głowy.

Przybyli na miejsce zdarzenia 
strażacy usunęli plamę oleju, która 
rozlała się na jezdni.

Jak widać ulica Poniatowskiego, 
mimo złych doświadczeń, nadal jest 
ulicą niebezpieczną.

Ag

Strażacy usuwają plamę oleju.

W miniony piątek o godzinie 
18.00 na ulicy 3 Maja przechodzą-
ca prawidłowo przez przejście dla 
pieszych mieszkanka naszego mia-
sta została potrącona przez jadący 
w kierunku Szczecina samochód. 
Kobieta doznała licznych obrażeń 
i została przewieziona do szpita-
la. Nieco ponad godzinę później 
również na przejściu dla pieszych 
oddalonym 300 metrów od miejsca 
poprzedniego wypadku potrącono 
kolejną prawidłowo przechodzącą 
kobietę. W obu przypadkach zawi-
niła nieostrożność kierowców.

Z aktualnie remontowanej ulicy 
3 Maja zdemontowano wysepki, 
które mają wymosić na kierowcach 
zdjęcie nogi z pedału gazu. Faktem 
jest, że sprawcy piątkowych potrą-
ceń pieszych nie jechali z nadmier-
ną prędkością, niemniej inni użyt-
kownicy drogi często nie stosują się 
do ograniczenia prędkości, przez co 
trzeba uciekać się do takich metod 

Wypadki i co dalej?
jak wspomniane wysepki. Teraz, 
gdy te znikły niebezpieczeństwo 
wzrasta. Co na to miasto?

„Miasto nie może nic tu zrobić. – 
powiedział nam kierownik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej Tade-
usz Fiejdasz – Jest to droga krajowa. 
Zarządza nią Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, z którą 
jesteśmy w ciągłym kontakcie. Może-
my najwyżej poprosić o przyspiesze-
nie remontu.”

Z kolei zastępca nowogardzkiego 
rejonu GDDKiA Leszek Maik wy-
jaśnił nam, że remont został prze-
rwany z powodu niesprzyjających 
warunków atmosferycznych. Gdy 
pogoda umożliwi dalsze prace na 
jezdni pojawią się pasy (w tej chwi-
li są tam pasy tymczasowe) i wrócą 
wysepki.

Miejmy nadzieję, że do tego cza-
su nie dojdzie do kolejnych wypad-
ków.

Ag

W minionym tygodniu, w dniach 
9-15 stycznia strażacy odnotowali 
siedem zgłoszeń, w tym jeden pożar. 
Zdarzyło się, m.in.:

W poniedziałek o godzinie 8.05 
strażacy ratowali przymarzniętego 
łabędzia. Informacje o przymar-
zniętych ptakach wpływały również 
następnego dnia o godzinie 9.28 
oraz w niedzielę o godzinie 18.55.

W środę OSP Błotno przy po-
mocy drabiny zdejmowało z wieży 
kościoła w Trzechlu wystraszonego 
kota.

W piątek o godzinie 1.46 strażacy 
zostali wezwani do Olchowa, gdzie 
do rowu wjechał samochód osobo-
wy honda civic. Odłączono akumu-
latory, oświetlono teren i wydobyto 
samochód z powrotem na jezdnię. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Straż Pożarna

W poniedziałek około godziny 
17.15 mieszkanka Słajsina powiado-
miła policję, że po jej wsi biega bez-
pański rotweiler. Przybyli na miejsce 
policjanci szybko ustalili właściciela 
zwierzęcia. Stanie on przed Sądem 
Grodzkim za niezachowanie należy-
tej ostrożności przy trzymaniu psa.

We wtorek około godziny 9.15 w 
„Netto” nieznany mężczyzna ukradł 
model do sklejania wartości 25 zł po 
czym uciekł ze sklepu.

W środę mieszkanka naszego 
miasta zgłosiła, że 26 listopada ubie-
głego roku w Dyskotece „Galaxy” 
skradli jej telefon komórkowy nokia 
3310 wartości 140 zł.

W piątek około godziny 12.40 
mieszkaniec ulicy Kazimierza Wiel-
kiego zgłosił kradzież ze swojego 
mieszkania 80 zł i biżuterii warto-
ści 3 tys. zł. Według ustaleń policji 
dzień wcześniej odbywała się tam 
impreza i właśnie wówczas dokona-
no kradzieży.

W sobotę właściciele Restauracji 
„Przystań” powiadomili policję, że 
do ich lokalu wdarł się pijany męż-
czyzna i zakłóca odbywającą się tam 
studniówkę. Policjanci wyprowadzi-
li awanturującego się mężczyznę.

O godzinie 13.10 zgłoszono wła-

manie do jednej z piwnic w bloku 
przy Placu Wolności. Złodziej prze-
ciął kłódkę i skradł sprzęt rtv.

O godzinie 13.20 w Nowogardzie 
przy ulicy Bohaterów Warszawy do-
szło do kolizji. Ford transit nie zacho-
wał odpowiedniej odległości i uderzył 
w hamującego volkswagena golfa.

O godzinie 19.50 w sklepie „Po-
ziomka” przy ulicy Wojska Polskiego 
pewien młodzieniec usiłował ukraść 
pieniądze z kasy. Został jednak spło-
szony przez sprzedawczynię.

W niedzielę o godzinie 0.05 dys-
pozytor pogotowia poprosił poli-
cjantów o pomoc w obezwładnieniu 
mieszkańca Wierzbięcina, który 
groził samobójstwem. Mężczyzna 
został przewieziony do szczecińskiej 
izby wytrzeźwień gdyż we krwi miał 
1,35 promila alkoholu.

O godzinie 4.30 na ulicy 700-le-
cia policjanci zatrzymali do kontroli 
volkswagena golfa. Jego kierowca, 
mieszkaniec powiatu łobeskiego Ry-
szard K. miał we krwi 2,69 promila.

O godzinie 10.10 na ulicy Rze-
szowskiego zauważono leżącego 
mężczyznę. Miał on rozbitą głowę, 
więc potrzebna była pomoc lekar-
ska.

Ag

Kronika policyjna

O godzinie 13.03 w budynku przy   
ulicy 5 marca zapaliła się sadza 
w kominie. Przybyli na miejsce 
strażacy ugasili ogień w piecu, prze-
wietrzyli zadymione pomieszczenia 
i pouczyli właścicieli mieszkania 
o konieczności wezwania komi-
niarza.

Ag

Z okazji urodzin 
i 30 rocznicy ślubu 

Elwirze i Edwardowi 
Gibkim 

dużo zdrowia, szczęścia 
i pociechy z dzieci oraz wnuków 

życzy 
rodzina Molasych i syn Albert

życzenia
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reklama

W poprzednim wydaniu „Dzien-
nika” próbowaliśmy ustalić dlaczego 
jadąc ze Stargardu do Nowogardu od-
cinek drogi do Jenikowa jest znacznie 
lepiej utrzymany niż dalsza część  tej 
trasy oraz kto jest odpowiedzialny za 
ten stan rzeczy? Jednym z adresatów 
naszego pytania był stargardzki Rejon 
Dróg Wojewódzkich, który zarządza 
tą drogą. Do chwili oddania poprzed-
niego numeru naszej gazety do druku 
nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Przyszła 
ona wczoraj więc dopiero dziś ją 
publikujemy.

„Droga wojewódzka nr 106 utrzy-
mywana jest w trzecim standardzie. 
Oznacza to, że jezdnia odśnieżona jest 
na całej szerokości, a śliskość zimowa 
zlikwidowana na: skrzyżowaniach 
z drogami i koleją, na odcinkach o 
pochyleniu ponad 4%, przystankach 
autobusowych i innych miejscach 
ustalonych przez zarząd drogi.

Po ustaniu opadów śniegu może 
występować śnieg zajeżdżony o gru-
bości utrudniającej ruch samochodów 
osobowych. 

Proponuję przeanalizowanie przed-
miotowego odcinka drogi woj. nr 
106.

Od Nowogardu do skrzyżowania na 
Ostrzycę przebieg drogi kształtuje się 
następująco:

od 41+300 do 43+700 - odcinek 

Nadeszła odpowiedź
leśny – posypywanie;

od 43+700 do 45+100 - odcinek 
prosty bez skrzyżowań i miejscowości 
–długości 1,4 km, nie posypywany;

od 45+100 do 45+950 - m. Sąpolni-
ca i łuki – posypywanie;

od 45+950 do 46+200 – odcinek 
prosty, długości 0,25 km, nie posy-
pywany;

od 46+200 do 46+900 – skrzyż. na 
Ostrzycę + łuki, posypywanie.

Prawdopodobnie, ww. odcinek drogi 
o długości 1,4 km, przysparza najwię-
cej problemów kierowcom. 

Odcinek ten  (jadąc od  strony No-
wogardu) jest poprzedzony odcinkiem 
leśnym. Zazwyczaj na odcinkach 
leśnych nawet przy użyciu środków 
przeciwgołoledziowych, przy znikomej 
operacji promieni słonecznych i nie-
zbyt dużym ruchu, stan nawierzchni 
nie będzie satysfakcjonował uczestni-
ków ruchu. 

Należy również wspomnieć o tym, 
że pomimo niezbyt dużej odległości 
pomiędzy miejscowościami granicz-
nymi omawianego odcinka tzn. No-
wogardem i Stargardem, występują 
często różne warunki pogodowe, 
czego świadkami byliśmy już w tym 
sezonie zimowym (duży opad śniegu 
w obrębie miejscowości Nowogard, 
całkowity brak opadu w miejscowości 
Stargard).

Opisując dalej drogę sądzę, że od-
cinek od skrzyżowania na Ostrzycę 
do msc. Jenikowo nie jest kłopotliwy, 
ponieważ z wyjątkiem krótkich frag-
mentów drogi (od 0,2 do 0,5 km) jest 
posypywany w całości.

Kolejny odcinek od miejscowości 
Jenikowo do Stargardu przebiega w 

odmiennych warunkach otaczających 
drogę. Droga nie przebiega przez 
tereny leśne (jeden krótki odcinek z 
oddalonym zadrzewieniem od  osi 
drogi – możliwość operacji promieni 
słonecznych nawet podczas najkrót-
szych dni w roku), na wskazanym 
odcinku znajduje się pięć miejsco-
wości i sześć skrzyżowań.  Posypanie 
w tych miejscach nawet na krótkich 
odcinkach powoduje inny odbiór stanu 
nawierzchni. 

Opisane wyżej sytuacje mają zde-
cydowany wpływ na odbiór stanu 
nawierzchni drogi przez uczestników 
ruchu.

Należy podkreślić fakt, że ruch lo-
kalny w okolicy Maszewa i Stargardu 
jest znacznie większy, co również ma 

wpływ na stan nawierzchni. 
Analizując opisany powyżej stan 

rzeczy otrzymujemy odpowiedzi na 
zadane przez Pana pytania.

Reasumując: nawierzchnia drogi 
wojewódzkiej nr 106, na całej swojej 
długości jest utrzymywana w trzecim 
standardzie zimowego utrzymania 
dróg, zgodnie ze swoim naturalnym 
przebiegiem (opisany wyżej III stan-
dard zimowego utrzymania dróg). 

Wrażenie gorzej utrzymanego frag-
mentu drogi powstaje ze względu na 
naturalny jej przebieg na odcinku: No-
wogard – skrzyż. do msc. Ostrzyca. 

Warto przypominać kierowcom, że 
zima jest porą roku występującą w 
naszym klimacie, a akcja zimowa ma 
na celu łagodzenie skutków zimy, a nie 
ich całkowite usuwanie.”

Jak mówi porzekadło punkt wi-
dzenia zależy od punktu siedzenia. 
Tak jest i w tym przypadku. Służby 
drogowe odśnieżają zgodnie z wy-
mogami stawianymi przez standardy 
odśnieżania jakie obowiązują na tej 
drodze. Kierowcy z efektów tych prac 
nie są zadowoleni. I nie zanosi się na 
to, by sytuacja ta uległa zmianie.

Ag

Problemy z odśnieżaniem dróg rozwiąże... wiosna

Parafia pw. WNMP 
Rusztowanie stojące w naszym 

kościele świadczy, że w najbliższym 
tygodniu przystępujemy do oczyszcza-
nia sklepienia nawy głównej. Prace nad 
oczyszczaniem trwać będą od ponie-
działku do piątku włącznie. W związku 
z tym Msze św. w tygodniu odprawiane 
są w kaplicy Matki Bożej.  W sobotę 
po Mszy św. o godz. 9.00 sprzątanie 
kościoła i przygotowywanie go do 
niedzielnej liturgii. Prosimy o pomoc 
w sobotnim sprzątaniu kościoła. 

Od poniedziałku do piątku Msze św. 
ranne będą odprawiane o godz. 8.00 a 
nie jak dotychczas o godz. 9.00. Msza 
św. o godz. 9.00 tylko w soboty. 

Program kolędy na najbliższy ty-
dzień:

Poniedziałek 16 stycznia: Wojska 
Polskiego 20 – 42; 700-lecia 11 – 19, 
26; Kowalska 1 a,b,c; 

Wtorek 17 stycznia: Wojska Pol-
skiego 43 – 60; 700-lecia 8, 27; Ko-
walska 1d, e, 2 (1 – 20)

Środa 18 stycznia: Wojska Polskie-
go 61 – 75;  3 Maja 4, 5; Kowalska 2 
(21 – 30), 5 Marca 2; Kosynierów

Czwartek 19 stycznia: Wojska Pol-
skiego 75 – 85; 3 Maja 7, 9; 5 Marca 3, 

4, 5; Grota-Roweckiego 2 - 17
Piątek 20 stycznia: Kościuszki 1 

– 19; 3 Maja 31 a, b, c;  5 Marca 8 
– 11; Dąbrowszczaków; Grota – Ro-
weckiego 18 - 57

Sobota 21 stycznia: Olchowo; 3 
Maja 31 d, e, f;  3 Maja 11 – 30; Świer-
kowa, Jesionowa, Brzozowa.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16.00; tylko w soboty o godz. 15.00. 
Dzień wcześniej ministranci odwiedzą 
rodziny zapowiadając kolędę. 

W środę rozpoczyna się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Przez cały tydzień mod-
lić się będziemy w czasie Mszy św. 
wieczornych  o jedność rozdzielonej 
rodziny chrześcijańskiej. 

Z ogłoszeń duszpasterskich

Parafia 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Kolęda od godz. 16.00:
Wtorek (17 stycznia) - ul. Żeromskiego 

od nr 6 do 13a i od nr 15 do nr 25;
Środa (18 stycznia) - ul. Żeromskiego 

od nr 18 do nr 19;
Czwartek (19 stycznia) – ul. Zaciszna
Piątek (20 stycznia) ul. 15 Lutego nr 

6, 8, 11, 12;
Sobota (21 stycznia) od godz. 10.00 

– Kulice 



Nr 54

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337

Przed rozdaniem Laurów Cisowych

My już znamy

foto archiwum

Tegoroczne rozdanie „Laurów 
Cisowych” odbędzie się w najbliż-
szy piątek. Nam już teraz udało się 
dotrzeć do werdyktu, jaki wydali 
członkowie Kapituły. Znamy też 
nazwiska osób i nazwy instytucji, 
które zostały odrzucone oraz to, jak 
rozkładały się głosy jedenastu obec-
nych przy wyborze.

W kategorii kultura i sztuka na-
grodzono  instruktorkę NDK Reginę 
Mąkowską (10 głosów za – 0 przeciw 
– 1 wstrzymujący się) oraz rzeźbia-
rza Jana Zięciaka (6 – 0 – 5). Zofi a 
Pilarz nie zyskała uznania w oczach 
Kapituły (4 – 0 - 7). Za działalność 
społeczną nagrodzono Jana Styrnę 
(8 - 0 - 3), Mieczysława Cedro (7 
- 0 - 4) oraz sołtysa Karska Jerzego 
Kubickiego. Bez Laura obejdą się 

Sławomir Kucal (5 – 1 - 5), Polski 
Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Miejski w Nowogardzie (2 - 2 - 7), 
Halina Szawan (4 – 0 - 7), Ryszard 
Gutowski (3 – 2 - 6) oraz nasza re-
dakcja (3 – 3 - 5). Wśród nomino-
wanych za działalność gospodarczą 
zwycięzyli: „Nowo – Glas” (9 - 0 - 2) 
i Jerzy Furmańczyk (9 – 0 - 2). Od-
rzucono kandydatury Zdzisława Pi-
wowarskiego (4 - 0 - 7), i Stanisława 
Brzosta (4 - 0 - 7). W kategorii oświa-
ta i wychowanie wyróżniono Danutę 
Raczyńską (7 – 0 - 4). W kategorii 
sport uhonorowano tenisistów i te-
nisistki z Wierzbięcina (11 - 0 - 0) 
oraz brydżystę Eugeniusza Frasoń-
skiego (7 – 0 - 4) a odrzucono kan-
dydaturę Oldboyów prowadzonych 
przez Andrzeja Szafrana (1 - 4 - 6). 

Laury specjalne przyznano Markowi 
Leśniakowi, Marianowi Bednarkowi 
i Jerzemu Mostowskiemu.

Ocenę słuszności wyboru pozo-
stawiamy Państwu.

Warto w tym miejscu zastanowić 
się nad wagą tej nagrody. Jej coroczne 
przyznawanie nie elektryzuje miesz-
kańców miasta. Nikt nie czeka na 
ogłoszenie wyników z wypiekami na 

twarzy, nie jest to też częstym tema-
tem rozmów. A przecież w założeniu 
miała być to okazja do uhonorowa-
nia przez naszą lokalną społeczność 
osób wybitnych, wyróżniających się. 
A zdaje się, że tylko nieliczne jed-
nostki wykazują jakiekolwiek tym 
zainteresowanie. Potrzebne są zmia-
ny i to raczej głębokie.

Ag

W minioną niedzielę rodzice z 
Dąbrowy zorganizowali zabawę 
choinkową dla swoich pociech. Na 
takiej imprezie nie mogło zabraknąć 

Choinka w Dąbrowie
Świętego Mikołaja, który zjawił 
się osobiście i wręczył wszystkim 
dzieciom piękne prezenty. Później 
sympatyczny staruszek z siwą bro-

dą chętnie pozował do zdjęćm by 
wreszcie wcielić się w rolę wodzireja 
i rozkręcić szaloną zabawę.

Organizatorzy zabawy choinko-
wej pragną podziękować Urzędowi 

Miasta i Gminy w Nowogardzie oraz 
sołtysowi Markowi Krystkiewiczowi 
za wsparcie fi nansowe, a rodzicom za 
pomoc w przygotowaniach.

Ag

Kącik ekologiczny
Martę Poźniak, która została nagrodzona w 

konkursie ekologicznym zapraszamy ponownie do 
Redakcji DN celem odebrania dodatkowej nagrody 

ufundowanej przez Centralny Związek Gmin.
Red.
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Spotkanie rozpoczęło się od od-
śpiewania hymnu Sybiraków i wy-
stępów artystycznych dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 3.  Uczniowie pod 
opieką Anety Drążewskiej, Arlety 
Wichurskiej, Iwony Wiśniewskiej i 
Siostry Przełożonej zaprezentowali 
jasełka.

Tradycyjnie już, na spotkanie 
przybyła liczna grupa Sybiraków, 
tym razem było to 40 osób. Prezes 
Koła Franciszka Kobylińska wyjaś-
nia, że jest to mimo wszystko mniej-

Spotkanie Sybiraków
sza liczba niż w latach poprzednich: 
Problemy zdrowotne powodują, że 
coraz mniej osób może przychodzić 
na te spotkania”.

Na tegoroczne spotkanie przybył 
gość specjalny w osobie ks. Kazi-
mierza Łukjaniuka z parafii pw.  Św. 
Rafała Kalinowskiego. Zaproszo-
nych zostało jeszcze kilku innych 
gości jak burmistrz Nowogardu, Ks. 
Grzegorz Zaklika, przedstawicie-
le Zarządu Oddziału ze Szczecina, 
którzy niestety nie mogli przybyć na 
spotkanie.

Dokończenie ze str. 1

Po części artystycznej wszyscy 
zgromadzeni zaśpiewali wspólnie 
kolędę i podzielili się opłatkiem. 
Odczytana została również lista 
nowych osób, które w najbliższym 
czasie otrzymają Krzyż Zesłańców 
Sybiru. W ubiegłym roku udekoro-
wano Krzyżem 112 osób z tego Koła. 
Do osób, które osobiście nie mogły 
przybyć na uroczystość, do domu 
pojechał i wręczył Krzyż Wicewoje-
woda.

Pani Prezes Koła złożyła wszyst-
kim zgromadzonym życzenia no-

woroczne: „W nadchodzącym roku, 
życzę wszystkim Sybirakom, aby 2006 
rok upłynął w spokoju, poczuciu bez-
pieczeństwa, miłości i szacunku w 
gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że 
dobry Bóg pozwoli spotkać się nam w 
przyszłym roku w takim gronie jak 
jesteśmy.

W  2005 r. pożegnaliśmy 10 Sybira-
ków. Proszę was wszystkich o  modli-
twę za Nich o Ich wieczne zbawienie. 
Wszystkim Sybirakom życzę zdrowia 
i wielu Łask Bożych. Szczęść Boże”.

iSa

Część artystyczna spotkania

Święto Trzech Króli – Objawienia 
Pańskiego to szczególny dzień dla 
mieszkańców osiedla Bema. Dzięki 
gościnności księdza proboszcza 
Ireneusza Kamionki już drugi raz w 
kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej 

w dniu 6 stycznia odbył się Koncert 
Bożonarodzeniowy przygotowany 
przez uczniów Publicznego Gimna-
zjum nr 3. 

W tym roku wydźwięk koncertu był 
szczególny, gdyż postanowiono wspo-

Koncert bożonarodzeniowy
móc odbudowę kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny po 
pożarze. ODBUDUJEMY KOŚCIÓŁ 
– to hasło przyświecało wszystkim 
zgromadzonym w kościele.

Po mszy wieczornej  młodzież 
recytowała piękne 
wiersze i śpiewała 
kolędy oraz pio-
senki o tematyce 
bożonarodzenio-
wej. Wszystko w 
bardzo podnio-
słym nastroju, przy 

w y ś w i e t l a ny c h 
slajdach przedsta-
wiających kościół 
przed, w trakcie i 
po pożarze.

Wiersze recyto-

wali: Milena Salamon, Magda Sućko, 
Emilia Sidor, Diana Jarząb, Kasia 
Limanowska, Martyna Michaliszyn. 
Oprawę muzyczną stworzyły zespoły 
TONIKA w składzie Magda Sućko, 
Diana Jarząb, Anna Maria Wojdyła, 
Asia Żelejko, Szymon Zając, Łu-
kasz Baranowski, AKORD, w skład 
którego wchodzą Brygida Sawicka 
i absolwenci gimnazjum – Mariusz 
Zięciak i Mateusz Saran, a także soli-
ści: Brygida Sawicka i Mateusz Saran. 
Stroną techniczną zajęli się uczniowie 
Damian Lelowski, Paweł Błaszczyk 

i Adrian Nowak. Młodzież została 
przygotowana przez Panie: Ewę 
Nieczaj – Brzozowską, Ewę Sawicką, 
Iwonę Gnat, Gabrielę Bartos. 

Na zakończenie wszyscy wykonaw-
cy zaśpiewali wspólnie wzruszającą i 
wymowną piosenkę   Gdzie jest nasze 
Betlejem... nasze polskie Betlejem..., 
po czym dziewczęta: Ania Żelejko. 
Gosia Sućko, Kasia Jankowska i Asia 
Wójcik zbierały pieniądze do puszek. 
Zaplombowane puszki  otrzymali-
śmy od Pana Eugeniusza Heinricha, 
któremu serdecznie dziękujemy, a 
zostały one komisyjnie  otwarte przez 
komisję w składzie: uczennice Magda 
Sućko, Ania Wojdyła oraz Panie Ga-
briela Bartos i Jolanta Mielewczyk. W 
puszkach było pięćset złotych, które 
przekazaliśmy na konto odbudowy 
kościoła.

Aby koncert mógł się odbyć, na-
głośnienia użyczył  Pan Andrzej 
Saran, za co bardzo dziękujemy. 
Dziękujemy również za pomoc Panu 
Edwardowi Tychońcowi. 

Szczególne podziękowania składa-
my na ręce wszystkich darczyńców.

Organizatorzy koncertu
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Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 3926200

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji imprez 
z zakresu sportu i rekreacji.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 5.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) 
oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w 
zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje 
składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez 
Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

ś.p. 
Piotra Maślaka 

podziękowania 
składa 

żona z dziećmi 
i rodzice

podziękowania

Turniej szachowy
W najbliższą niedzielę 22 stycz-

nia w siedzibie klubu „Pomorzanin” 
przy placu Szarych Szeregów odbę-
dzie się turniej szachowy zorganizo-
wany przez Radę Miejsko – Gminną 
LZS w Nowogardzie.

Ag

WYPIS WYROKU

Ogłasza się, że prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w 
Goleniowie Wydział VI Grodzkiego dnia 23 listopada 2005 r. w 
sprawie VIW556/05 Rafał MOTŁOCH s. Zygmunta i Grażyny, 
urodzony 10.04.1979 r. w Trzebiatowie zamieszkały w miejsco-
wości WICIMICE skazany został za to, że: w dniu 23 marca 2005 
r. około godz. 9.30 w Nowogardzie przy ul. Rzeszowskiego na 
parkingu przewozowym dopuścił się nieobyczajnego wybryku 
w ten sposób, że w miejscu publicznym obnażał intymne części 
ciała, czym wywołał zgorszenie. Tj. o czyn z art. 140 kw na karę 
– 5 (pięciu) dni aresztu. Nadto skazany obciążony został kosztami 
postępowania oraz orzeczono o podaniu wyroku do publicznej 
wiadomości na koszt skazanego. 

Druki PIT otrzymać można w 
Ratuszu Miejskim (Biuro Obsługi 
Interesanta - pok. nr 5 parter) bądź 
na stronach Ministerstwa Finansów 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Obsługi Podatników w 
Nowogardzie (Plac Wolności 5, 
pok.201, II piętro) czynny będzie 
w : luty 16 i 17 w godz. 8:00-14:30 
styczeń 16 i 17 w godz. 8:00-14:00

Urząd Skarbowy w Goleniowie
Pl. Lotników 1
72  100 Goleniów
nr telefonów:
centrala 091 43-21-500
fax 091 41-82-598
godziny pracy:
poniedziałek i czwartek 
od 7.00 do 16.00
wtorek, środa i piątek 
od 7.00 do 15.00
godziny otwarcia kasy
poniedziałek i czwartek 
od 8.00 do 15.00
przerwa od 11.00 do 11.30
wtorek, środa i piątek 
od 7.30 do 14.00
przerwa od 11.00 do 11.30

Rozliczenia podatkowe
Konta:

NBP O/O Szczecin:
CIT 57101015990056852221000000
VAT 07101015990056852222000000
PIT 54101015990056852223000000
NBP O/O Warszawa
d.j.b. 06101010100075912225000000
NBP O/O Szczecin
in.d 48101015990056852227000000
j.b.
wyd. 92101015990056852230000000
doch. 42101015990056852231000000

Nie zapomnij o terminach składania 
deklaracji !!!

- na zaliczkę miesięczną na podatek 
dochodowy (do 20 dnia każdego mie-
siąca)

- podatku od towarów i usług (do 25 
dnia każdego miesiąca )

Urząd Skarbowy w Goleniowie in-
formuje, że pod następującymi nume-
rami telefonów można uzyskać infor-
mację w zakresie:

Podatków od towarów i usług VAT: 
tel. 4321-511

Podatki dochodowe: tel. 4321-446
Podatek od czynności cywilnopraw-

nych: tel. 4321-447
Podatek od spadków i darowizn: tel. 

4321-415
iSa

Malarz zimowy
Ostatnie suche liście wiatr drzewom skradł
Nagie szare gałązki z zimna dygocą
Bezszelestnie i cicho biały mróz się wkradł
Wszystko dokoła posrebrzył nocą

Zwiędły owoc kaliny białym pudrem posypał
Na trawie suchej rozłożył dywan brylantowy
We wszystkie stawy łąkowe szyby powtykał
A sad zamienił, niby w gaik brzozowy

Nisko tuż przy ziemi na krzaku głogowym
Tam gdzie gałązki gęsto i ciasno splątane
Siedzą wróble gromadą, jak w domku bajkowym
Którego ściany są mrozowym kwiatem malowane

Obok, na wysokiej topoli jak tyka
Czarne wrony kraczą nieskładnie
Każda z nich nóżką tych gwiazdek dotyka
Lecz skąd one są żadna z nich nie zgadnie

Słoneczny promyk, dopiero co się przebudził
Milionem złotych iskier wszystko rozpalił
Z nieba zerka oczy przeciera na cud takowy
Czy to on wyczarował czy malarz zimowy?

Z. Skwarczyński

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759Tel. kom. 500 66 70 73
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1   
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego realizacji zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach sporto-
wych: piłka ręczna, nożna, szachy, tenis stołowy, jeździectwo i brydż sportowy.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 91.280 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzo-
ru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawo-
zdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje skła-
dają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski 
w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
zakresie piłki ręcznej i nożnej”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard  • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na   realizację   zadania   publicznego   Gminy   Nowogard   dotyczącego   organizacji   
zawodów motocrossowych p.n. „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 2 
lipca 2006 roku.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 70.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie popu-
laryzacji sportu motorowego.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z 
napisem „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 2 lipca 2006 roku.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia dzia-
łalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 50.204 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w 
sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organiza-
cją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, spo-
rządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub-
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na 
adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w za-
mkniętych kopertach z napisem: “Prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 17.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pracy wychowawczej z 
młodzieżą szkolną. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji za-
dań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szcze-
gółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowa-
niu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru określonego  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty pub-
likacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72 
– 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem “Organizacja zajęć poza-
lekcyjnych w szkołach” 

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza 
Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria wyboru;
1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia dzia-
łalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 10.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzoro-
wane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji za-
dań publicznych
 poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w No-
wogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napi-
sem “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności huma-
nitarnej i charytatywnej, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz pro-
mocji zdrowia i walki z uzależnieniami.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z 
napisem „Działalność humanitarna charytatywna, propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa oraz promocja zdrowia i walki z uzależnieniami”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego łagodzenia skut-
ków ubóstwa.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Łagodzenie skutków ubóstwa”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji imprez 
z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiejskim.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 6.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-
ne, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu, turystyki 
i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiej-
skim”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba
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Kazimierz Lembas
ur. 1948r.- Prezes Ludowego Klubu 

sportowego „Pomorzanin” od 1989 
r., członek Rady Powiatowej i Rady 
Gminnej LZS. Sekretarz klubu w 
latach 1972-1989.

Po  u k o ń c z e n i u  l i c e u m  w 
Nowogardzie w 1967 roku podjął pracę 
w Wydziale Finansowym Prezydium 
Powiatowej  Rady Narodowej. 
Jego bezpośrednim przełożonym 
był Jan Podemski, sekretarz LKS 
„Pomorzanin” i kierownik sekcji piłki 

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag
nożnej juniorów w latach 1967-1970. 
W 1972 roku Kazimierz Lembas 
zostaje sekretarzem klubu. Pełni 
tę funkcję do 1989 roku, czyli do 
powołania na stanowisko prezesa LKS 
„Pomorzanin”. Propozycję objęcia 
funkcji prezesa złożyli mu ówczesny 
prezes Marian Jeż i wiceprezes 
Zbigniew Bortel. Marian Jeż został 
wówczas posłem na Sejm Pierwszej 
Kadencji III Rzeczypospolitej. 
Kazimierz Lembas był do 31.12.2004 
r.  zastępcą naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Goleniowie, obecnie 
jest dyrektorem Szpitala Rejonowego 
Nowogardzie. Żonaty, troje dzieci, 
czworo wnucząt. Syn Paweł jest 
juniorem w drużynie piłki nożnej 
LKS „Pomorzanin”.

Uhonorowany: Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz 
LZS”, srebrną odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej”, złotą 
odznaką „Zasłużony Działacz 
Związku Piłki Nożnej”, srebrną 
odznaką „Zasłużony Działacz Piłki 
Ręcznej”.

O godzinie 17.40 kilkanaście osób 
zgromadziło się na miejscu wypadku 
(ulicy Poniatowskiego), gdzie złożyli 
wiązankę oraz zapalili znicze.

Rok temu o tej godzinie w czasie 
nauki własnej zostali wstrząśnięci 
szokującą wiadomością. Niespełna 
kilkadziesiąt minut wcześniej roz-
mawiali z koleżankami, które wyszły 
na miasto. Wszędzie zapanowała 
cisza, wszyscy razem solidaryzowali 
się w cierpieniu, nikt w ten czas nie 
wstydził się łez.

O godzinie 18.00 odbyła się msza 
święta w intencji Renaty i Agnieszki. 

Młodzież pamięta...
Dokończenie ze str. 1 Uczestniczyła w niej młodzież, wy-

chowawcy oraz najbliższa rodzina. 
„Był to czas zadumy i nostalgii. Przez 
myśli przewijały mi się wspomnienia.” 
– powiedział nam jeden z kolegów.

Na przestrzeni roku ewidentnie 
widać marazm w związku z popra-
wą bezpieczeństwa ulicy Poniatow-
skiego. Poza okresowymi pomiara-
mi prędkości przez fotoradar żadne 
znaczące zmiany nie zostały wpro-
wadzone w życie. A tak niewiele 
potrzeba, aby uczniowie codziennie 
zmierzający do szkoły czy miesz-
kańcy Nowogardu mogli odetchnąć 
z ulgą.

(MaW)

W dniach od 22 lutego 2006 roku 
do 28 lutego 2006 roku sędziowie w 
Goleniowie będą udzielać bezpłat-
nych porad prawnych ofiarom prze-
stępstw, informując pokrzywdzonych 
o ich uprawnieniach, w godzinach od 
8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2006 (środa)- pora-
dy będą udzielane w budynku Sądu 
Rejonowego w Goleniowie przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 45,

- w dniu 23.02.2006 (czwartek)-
porady będą udzielane w budynku 
Starostwa Powiatowego w Golenio-
wie przy ul. Dworcowej l w Wydziale 
VI Grodzkim,

- w dniu 24.02.2006r. (piątek) -  po-
rady będą udzielane w budynku Sądu 
Rejonowego w Goleniowie przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 45,

Tydzień  Pomocy 
Ofiarom Przestępstw

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Serdeczne podziękowanie 
Panu Januszowi Soroka 

lekarzowi weterynarii 
za troskliwą 

i fachową opiekę, 
wspaniale 

przeprowadzony zabieg 
chirurgiczno

-stomatologiczny 
i sprawność fachową 

Dziękuje pacjent Dżeki 
i właściciel Tadeusz K.

- w dniu 27.02.2006r. (ponie-
działek) -  porady będą udzielane 
w budynku Sądu Rejonowego w 
Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 
Maja 45,

- w dniu 28.02.2006r. (wtorek) 
- porady będą udzielane w budynku 
Starostwa Powiatowego w Golenio-
wie przy ul. Dworcowej l w Wydziale 
VI Grodzkim.

podziękowania

reklama

reklama
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 3

W Kąciku publikujemy zadania dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Aby brać udział w losowaniu 
nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego dowolnie 
wybranego zadania prezentowanego w styczniu wraz z kuponem. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu – najbliższe losowanie w dniu 6 
lutego 2006 r.

Po rozwiązaniu krzyżówki w po-
lach przyciemnionych odczytać 
rozwiązanie końcowe.

POZIOMO:
1 – imię dziewczyny jak owoc 

maliny,
5 – film emitowany odcinkami,
6 – z desek płot, a na nim kot,
7 – chrząszcz colorado kartofla-

mi się zajado (szkodnik ziem-
niaków     po góralsku...)

10 – kilka znaczków na jeden 
temat (klaser je zawiera),

12 – miasto z widokiem na Góry 
Świętokrzyskie,

13 – schabowy lub mielony na 
talerz położony,

PIONOWO:
2 – wielka draka lub oszustwo na 

wielką skalę,
3 – tak nazwiemy człowieka, 

którego zadaniem opieka,
4 – miasto w USA (była tam 

olimpiada, i Coca Cola siedzibę 
posiada),

6 – zebra leży na jezdni....

8 – ten kto ofertę przedstawia – kup 
pan kurę lub pawia,

9 – poeta tak mówi o kwiatach 
(miesiąc bez litery),

11 – Małysz musi oddać udany ( a 
najlepiej dwa udane, by Igrzyska 
były wygrane!)

Świąteczny dodatek 
szaradziarski – nagrody!

Za rozwiązanie zadań dla najmłod-
szych nagrody wylosowali:

- Izabela Panek – Stare Wyszomier-
ki,

- Monika Jasińska – Strzelewo,
- Agnieszka Młynarska – Nowo-

gard.

Dla dorosłych:
- Halina Stefańska – Nowogard,
- Teresa Wójcik – Nowogard,
- Iwona Kochelska – Błotno.

Gratulujemy!
Nagrody będą do odebrania w re-

dakcji od dnia 23 stycznia.

Krzyżówka na labę....

NIERUCHOMOŚCI
•	 Wynajmę	mieszkanie	 3-pokojowe.	 Tel.	

0600	62	62	44.
•	 Sprzedam	garaż	murowany	przy	ul.	Boh.	

Warszawy	za	dawnym	POM-em.	091	39	
25	636,	0695	106	611.

•	 Sprzedam	 mieszkan ie 	 4 	 poko je ,	
spółdzielcze,	 własnościowe.	 0602	 135	
445.

•	 Szukam	 kawalerki	 umeblowanej	 do	
wynajęcia	w	cenie	do	320	zł/m-c,	bez	opłat	
licznikowych.	0513	918	875.

•	 Sprzedam	mieszkanie	 3-pokojowe,	 70	
m	 kw.	 w	 Słajsinie,	 bezczynszowe	–	 do	
remontu.	 Cena	 do	 uzgodnienia.	 091	39	
27	277.

•	 Zamienię	 mieszkanie	 2-pokojowe	 49	
m	 kw.	 w	 Nowogardzie	 na	 podobne	 w	
Goleniowie.	091	39	20	543.

•	 Do	 wynajęcia	 4-pokojowe	 w	 domu	
dwurodzinnym	+	 garaż.	 1000	 zł	 plus	
liczniki.	0698	843	040.

•	 Do	wynajęcia	pokój.	0691	186	532.
•	 Odstąpię	 mieszkanie	 spółdzielcze	

lokatorskie	69	m	kw.	–	ul.	Gryfitów,	I	p.,	
w	bardzo	dobrym	stanie.	0697	612	830,	
091	39	26	119	–	do	18.00.

•	 Dom	 na	wsi	 +	 zabudowania	 sprzedam.	
0660	010	540.

•	 Posiadam	 do	 wynajęcia	mieszkanie	 2-
pokojowe,	46	m	kw.,	ul.	Wiejska	–	nowe	
bloki,	pełne	wyposażenie.	Czynsz	500	zł	
+	opłaty.	0660	424	989.

•	 Kawalerka	na	ul.	Leśnej	do	wynajęcia.	
0606	627	788.

•	 Kupię	 niedrogo	 garaż	 blaszany.	
0691	648	262,	po	18.00.

•	 Kupię	 dom	 na	 wsi	 w	 okolicy	
Nowogardu.	Tel.	0511	784	339.

•	 Dom	Handlowy	VELES	posiada	do	wynajęcia	
stoiska	handlowe.	0501	333	075.

•	 Dom	 nowy,	 2-poziomowy	 o	 pow.	
200	m	kw.,	działka	1	ha,	cena	ok.	
300.000	zł	–	Kol.	Wierzbięcin.	0695	
644	125.

MOTORYZACJA

•	 Kupię	używane	katalizatory	samochodowe	
w	cenie	60	zł/1	szt.	0606	118	102.

•	 Sprzedam	VW	Jetta	II,	1.6	D.	0608	697	
092.

•	 Opel	Astra,	1992	r.,	poj.	1.4i,	stan	dobry,	
biały,	5-drzwiowy,	cena	4.200	zł.	091	39	
25	378,	0604	105	033.

•	 Sprzedam	 Stara	 1142	–	 chłodnia,	

1990	r.,	stan	b.	dobry,	cena	12.500	
zł,	możliwość	negocjacji.	Tel.	0604	
582	797.

•	 Sprzedam	 Opel	 Kadett	 3-drzwiowy,	
1990	 r.,	 poj.	 1.2i	 +	 gaz.	Wymienione	
amortyzatory	przód	i	tył,	kolor	biały.	0693	
16	22	40.

INNE
•	 Sprzedam	 wieżę	 Diora	 502,	 5	

elementów	z	pilotem,	bez	kolumn.	
Cena	 ok.	 600	 zł.	 0605	522	340,	
091	39	22	783.

•	 Sprzedam	 aparat	 cyfrowy	 HP,	 3	
x	 zoom	 optyczny,	 9	 x	 cyfrowy,	
kamera	i	inne,	okablowanie	–	nowy,	
na	gwarancji	w	pudełku.	Cena	470	
zł.	Tel.	0605	522	340,	091	39	22	
783.

•	 Gabinet	Masażu	–	ul.	Roosvelta	4/1.	Tel.	
0504	703	568.

•	 Kupię	książkę	do	chemii	I	–	III	Gimnazjum	
nr	3;	korepetycje	z	chemii.	0512	843	798,	
0507	719	835.

•	 Sprzedam	zbiorniki	1000	litrów.	Tel.	0696	
351	157.

PRACA	
•	 Remonty	 mieszkań.	 0880	 690	

324.
•	 ZATRUDNIĘ	LAKIERNIKA	I	BLACHARZA	W	

RESKU	(ZAKŁAD	MECHANIKI	POJAZDOWEJ	
WACKONI),	TEL.	091	395	23	04,	0506	011	
234.

USŁUGI
•	 Wszelkie	 prace	 remontowe,	 stolarskie,	

kafelkowanie,	malowanie,	 hydraulika	 	 i	
inne	wykonam	solidnie	i	fachowo,	dzwonić	
wieczorem	–	091	39	22	783,	kom.	0660	
392	851.

•	 Komputerowe	przepisywanie	prac.	
Szybkie	terminy	 i	atrakcyjne	ceny.	
0663	724	392.

•	 Wykonujemy	 profesjonalne	 strony	
internetowe	na	zamówienie	–	możliwość	
wystawienia	faktury	Vat.	0605	522	340.

•	 Pełen	zakres	usług	BHP	–	0601	870	
798.

•	 Transport,	 przeprowadzki	 –	 tel.	
0609	574	542.

•	 Wykonam	 wszelkie	 prace	 remontowe	

mieszkań.	0608	364	330.
•	 Wykonujemy	docieplenia,	płytki,	regipsy,	

dekarstwo.	0505	94	17	65.

ROLNICTWO
•	 Sprzedam	 tuje,	 od	40	do	100	 cm,	

cena	 7	 zł/1	 szt.	 Tel.	 0604	 858	
706.

•	 Sprzedam	pszenżyto.	091	39	17	943.
•	 Sprzedam	3	tony	żyta,	cena	do	uzgodnienia.	

Tel.	0600	653	124.
•	 Sprzedam	zboże.	0696	207	166.
•	 Sprzedam	facelię,	kupię	byczki	100	–	200	

kg.	0668	316	103.
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Nazwa podziałki klasyfika-
cji budżetowej

Z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki 
majątkowe

Plan 
wydatków 

ogółem

W tym
Wynagrodze-
nia i pochodne 
od wynagro-

dzeń

Dotacje
Wydatki 

na obsłu-
gę długu

Rolnictwo i łowiectwo 31 000

Izby rolnicze 19 000

Pozostała działalność 12 000

Transport i łączność 483 355

Lokalny transport zbio-
rowy

35 000

Drogi publiczne powiato-
we – porozumienie

158 355

Drogi publiczne gminne 290 000

Turystyka 10 000

Pozostała działalność 10 000

Gospodarka mieszka-
niowa

494 000 300 000 100 000

Zakłady gospodarki miesz-
kaniowej

300 000 300 000

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

70 000

Pozostała działalność 124 000 100 000

Działalność usługowa 510 000

Biura planowania prze-
strzennego

300 000

Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne

40 000

Cmentarze 170 000

Administracja publiczna 4 606 300 3 254 000 5 500 60 000

Urzędy wojewódzkie 223 000 199 000

Starostwa powiatowe 5 500 5 500

Rady gmin (Miast na pra-
wach powiatu)

170 000 2 000

Urzędy gmin (miast na 
prawach powiatu)

3 827 000 2 992 000 60 000

Komisje poborowe
1 000

Promocja jednostek samo-
rządu terytorialnego

90 000 10 000

Pozostała działalność 289 800 51 000

Urzędy naczelnych orga-
nów władz państwowej 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

4 080 3 600

Urzędy naczelnych orga-
nów władz państwowej 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

4 080 3 600

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoża-
rowa

203 500 83 700

Komendy wojewódzkie 
policji

5 000

Ochotnicze straże pożarne 169 000 81 700

Obrona cywilna 29 500 2 000

Obsługa długu publicz-
nego

1 594 300 1 594 300

Obsługa papierów war-
tościowych, kredytów, 
pożyczek i jedn. samorząd. 
terytorialnego

1 594 300 1 594 300

Różne rozliczenia 450 000

Rezerwy ogólne i celowe 450 000

Oświata i wychowanie 16 029 682 11 957 756 1 116 000

Szkoły podstawowe 8 820 000 7 071 678

Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych

404 000 365 158

Przedszkola 1 116 000 1 116 000

Gimnazja 3 460 000 3 215 704

Dowożenie uczniów do 
szkół

417 000 49 195

Zespoły obsługi ekono-
miczno – administracyjnej 
szkół

468 000 404 277

Licea ogólnokształcące 1 173 000 849 494

Komisje egzaminacyjne 2 550 2 250

Dokształcenie i doskonale-
nie nauczycieli

68 300

Pozostała działalność 100 832

Ochrona zdrowia 2 313 413 145 642 1 790 204 250 000

Szpitale ogólne 1 940 000 1 740 000 200 000

Przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi

320 209 145 642 50 000

Pozostała działalność 53 204 50 204

Pomoc społeczna 11 402 000 1 243 522 17 000

Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezp. emeryt. i 
rent. z ubezp. społecznych

6 606 000 218 900

Składki na ubezp. zdro-
wotne opłacane za oso-
by pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społ. oraz niektóre świad. 
rodzinne.

78 000

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na bezp. emer. 
i rent.

1 583 000

Dodatki mieszkaniowe 1 800 000

Ośrodki pomocy spo-
łecznej

1 155 000 1 024 622

Usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opie-
kuńcze

40 000

Pozostała działalność 140 000 17 000

Edukacja i opieka wycho-
wawcza

414 143 183 475 17 000

Świetlice szkolne 181 000 172 132

Kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży

16 143 11 343

Pomoc materialna dla 
uczniów

200 000

Pozostała działalność 17 000 17 000

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

4 457 500 5 000 3 077 000

Oczyszczanie miast i wsi 412 000

Utrzymanie zieleni w mia-
stach i gminach

260 000

Oświetlenie ulic, placów 
i dróg

830 000 220 000

Pozostała działalność 2 955 500 5 000 2 857 000

Kultura i ochrona dziedzi-
ctwa narodowego

1 311 500 1 173 500

Domu i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby

614 000 574 000

Biblioteki 594 000 594 000

Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami

46 000

Pozostała działalność 57 500 5 500

Kultura fizyczna i sport 424 600 20 000 172 280

Instytucje kultury fizycz-
nej

172 280 172 280

Pozostała działalność 252 320 20 000

Razem 44 739 373 16 891 695 4 596 484 1 594 300 3 487 000

iSa

Wydatki budżetu gminy na rok 2006
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10

Zapowiadany jako hit kolejki mecz Nauczycieli z 
Radosławem nie zawiódł oczekiwań kibiców, którzy 
w minioną niedzielę pojawili się w hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. Mimo, że oba zespoły 
wybiegły na parkiet w nieco okrojonych składach o 
godzinie 13.20 zobaczyliśmy kawał solidnego futsa-
lu. Zaczęli Nauczyciele od trafienia Piątkowskiego. Minimalne prowadzenie 
w takim meczu niczego nie załatwia, więc ataki nie ustawały. W pierwszej 
połowie Nauczyciele trafili jeszcze trzy razy tracąc zaledwie jedną bramkę. 
Radosław wziął się do odrabiania strat w drugiej odsłonie meczu. Strzelił 
kolejną bramkę, nacierał, lecz Nauczyciele bronili się doskonale skutecznie 
kontrując, co ostatecznie dało im zwycięstwo 7:3.

Kolejne spotkanie najlepszych zespołów w swojej grupie zakończyło się 
tak, jak na mecz na szczycie przystało. Pompeluna Perejros zremisowała z 

Hit nie zawiódł Grupa A
Parasol – Nehuera 6:1 (2:0),
Probud Wyszomierz–Czarne Chmury 12:0 (4:0),
Wariaty spod Wiaty–Old Punks Never Die 5:3 (2:1)
1. Parasol 12 26-1,
2. Wariaty spod Wiaty 7 14-12,
3. Probud Wyszomierz 6 21-8,
4. Old Punks Never Die 6 19-14,
5. Nehuera 4 13-17,
6. Czarne Chmury 0 2-43.

Grupa B
Tubisie – Team from Jamaica 10:1 (3:0),
Czarne Koszule – Końcówka mocy 10:1 (6:1),
Pompeluna Perejros – Łał Boys 5:5 (3:1).
1.Pompeluna Perejros 10 35-16,
2. Tubisie 7 25-17,
3. Czarne Koszule 7 22-14,
4. Łał Boys 7 21-14,
5. Końcówka mocy 3 12-22,
6. Team from Jamaica 0 5-37.

Grupa C
Czerwone Diabły – Egzorcyści 8:0 (3:0),
Jedynka – Polska C 4:0 (4:3),
Nauczyciele – Radosław 7:3 (4:1),
1. Nauczyciele 12 31-7,
2. Radosław 9 25-11,
3. Czerwone Diabły 9 16-4,
4. Jedynka 3 7-22,
5. Polska C 3 8-14,
6. Egzorcyści 0 4-33.

Czerwone Diabły. Stoją od lewej: K. Michalski, A. Rybicki, T. Michalik. 
Poniżej od lewej: I. Tomala, J. Skowroński, K.Michalczuk.

Łał Boys 5:5. Mimo takiego rozstrzygnięcia Boysi zanotowali spory spadek 
mając z rywalami gorszy bilans bramkowy i bezpośrednich spotkań.

W grupie A pewny awansu może być już Parasol, który bez większych 
problemów pokonał Nehuerę 6:1.

Teraz czeka nas przerwa w rozgrywkach. Następna kolejka rozegrana 
zostanie dopiero 29 stycznia.

O rozgrywkach NALP można przeczytać również na stronie www.pomo-
rzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki. Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespo-
lone, „Marpol – Okna” „SMJ – firma informatyczna Mariusz Serocki oraz 
Urząd Miasta i Gminy.

W poprzedniej relacji z rozgrywek NALP opublikowaliśmy błędne tabele. 
Wszystkich zawodników i kibiców przepraszam.

Andrzej Garguliński

W niedzielę ruszyła Nowogardz-
ka Liga Darta. Zawody odbywać 
się będą przez osiem kolejnych nie-
dziel w Pubie „Pasadena” od godzi-
ny 16.30. Rozgrywki zakończą się 5 
marca.

W minioną niedzielę odbył się 
pierwszy turniej, w którym udział 
wzięło dziewięciu zawodników. 
Tryumfatorką została faworytka 

Nowogardzka Liga Darta
turnieju Ania Protas. Na drugim 
miejscu uplasował się Marcin Pta-
szyński. 

Wszyscy chętni mogą wziąć udział 
w następnej kolejce zawodów. Liga 
ta jest swoistym treningiem dla za-
wodników z Pasadeny, którzy już w 
lutym planują rozegrać mecz z ekipą 
z Chorwacji.

Ag

Już od 9 stycznia w naszym mie-
ście przebywają zawodnicy zawodo-
wej grupy kolarskiej DHL – Author, 
którzy wybrali sobie nasze miasto 

Zawodowcy w Nowogardzie
na miejsce swojego przedsezonowe-
go zgrupowania. Potrwa ono do 23 
stycznia.

Ag
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

przychodni	 (g³ówne	wejœcie)	 ul.	 Koœciuszki	 36	w	
Nowogardzie		 -	0603	671242
NZOZ „Baby-Med” -	0668	434	719

Przychodnie	-	Poradnie	
Szpital	-	Centrala		 -	091	392	13	56
Praxis	-	Specjalistyczny	ZOZ	 -	091	392	07	87	
Praxis	-	Centrum	Stomatologii		 -	091	392	69	99
Medyk		 -	091	392	29	21	
NZOZ	„Sanus”	 -	091	392	69	60
NZOZ	„Promed”	 -	091	392	67	40
NZOZ	„Leks”	 -	091	392	25	25
NZOZ	„Baby-Med”	 -	091	392	60	13
NZOZ	„Chirurg”	 -	091	392	69	80/69	60
NZOZ	„STOMED”	H.	Sporzyńska	-	091	392	50	03
NZOZ	MEDEX	 -	091	392	16	32
NZOZ	„Nowo-Dental”	B.Szulejko	-	091	392	14	67	
Pracownia	Protetyki	Stomatolog.	-	091	392	68	70
Protetyka	Stomatologiczna	-	El¿bieta	
Wysocka	i	Kazimierz	Trojanowski	-	091	392	61	07
lek.	stom.	Andrzej	Rynkiewicz		
Pogotowie	Stomatologiczne	 -	60	777	1	777
lek.	stom.	Dorota	Wa³êga-B¹k		 -	604	44	16	09
lek.	stom.	D.	Czernikiewicz	 -	091	392	66	39
lek.	stom.	Krystyna	Szeronos	 -	091	39	20	246
Pielêgniarki	Œrodow.-Rodzinne		 -	091	392	60	20
Specjalistyczna	Poradnia	Terapeutyczna	
dla	Dzieci,	M³odzie¿y	i	ich	Rodzin	-	091	392	07	43
Warsztaty	Terapii	Zajêciowej	 -	091	392	52	82
Zakład	Domowej	Opieki	Długoterminowej
	 -	091	392	65	31
Urzêdy	
Powiatowy	Urz¹d	Pracy	f/Nowogard	
	 -	091	392	13		76	
Urz¹d	Gminy	i	Miasta		 -	091	392	62	00	
Urz¹d	Stanu	Cywilnego		 -	091	392	62	30	
Wydzia³	Gosp.	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Œrodowiska		 -	091	392	62	39	
Wydzia³	Gosp.	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	
	 -	091	392	62	38	
Wydzia³	Promocji	i	Rozwoju	Gosp.	 				

-	091	392	55	54
(ewi.	dzia³alnoœci	gospodarczej)	-		091	392	62	33
Wydzia³	Eduk.	Zdrow.	Kultury	i	Sportu		
	 -	091	392	54	64
Urz¹d		ds.	komunikacji		 -	091	392	18	52	
Powiatowy	Inspektorat	Weterynarii	

-	091	392	67	18
Us³ugi	pogrzebowe
J.	Furmañczyk,	Us³ugi	Pogrzebowe	

-	091	392	17	67
Gdaniec	-	Us³ugi	Pogrzebowe		 -	091	419	04	94
Kredo	-	Us³ugi	Pogrzebowe		 -	091	392	60	57
Apteki
Jantar	 -	091	392	13	30
Niebieska	 -	091	432	61	77
W	Przychodni	 -	091	579	08	30
CEFARM																																		-		091	392	02	03
ASA	 -	091	392	04	94

Szko³y	
I	Liceum	Ogólnokszta³c¹ce		 			-	091	392	02	13	
Prywatne	LO	
i	Prywatne	Studium	Zawodowe.	-	091	392	21	81	
Specjalny	Oœrodek	Szkolno-Wychow.	
	 -091		392	01	08	
Szko³a	Podstawowa	nr	1	 	-	091	392	62	70
Szko³a	Podstawowa	nr	2		 -	091	392	62	74	
Szko³a	Podstawowa	nr	3		 -	091	392	62	91	
Szko³a	Podstawowa	nr	4		 -	091	392	30	28	
Zespó³	Szkó³	Zawodowych		 -	091	392	08	84	
Zespó³	Szkó³	Ogólnokszta³c¹cych		-	091	392	51	08	

ZSP	im.	Stanis³awa	Staszica		 -	091	392	11	62
Bezpłatne	LO	dla	Dorosłych	 -	091	392	62	74	
Przedszkola	
ul.	¯eromskiego		 -	091	392	62	86	
ul.	15	Lutego		 -	091	392	62	88	
ul.	Koœciuszki		 -	091	392	62	87	
Kultura	
Biblioteka	Pedagogiczna		 -	091	392	06	48	
Biblioteka	Wojewódzka	i	Miejska		

-	091	392	62	60	
Nowogardzki	Dom	Kultury		 -	091	392	62	83	
Poczta	
ul.	3	Maja		 -	091	392	69	41
ul.	Warszawska		 -	091	392	08	34	
Taksówki		 -	091	392	02	60
Pomoc	drogowa		 601	93	82	93
	 -	091	392	56	44
	 601	89	39	44
	 -	091	392	24	02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ	OSóB	-	ROMAN	BIñCZyK		
LINIA	POSPIESZNA	

TEL.	0607	310	591	
Od	poniedzia³ku	do	pi¹tku:	
Nowogard-Goleniów-Szczecin	
5.45,	8.55,	14.35,	16.00,	19.00.	
Szczecin-Goleniów-Nowogard	
7.05,	11.35,	16.20,	17.55,	20.50.	
Sobota	
Nowogard-Goleniów-Szczecin	
8.55,	11.55,	16.00,	19.00.	
Szczecin-Goleniów-Nowogard	
11.35,	13.45,	17.55,	20.50	
Niedziela	
Nowogard-Goleniów-Szczecin	
12.00,	15.05,	15.30,	19.00	
Szczecin-Goleniów-Nowogard	
13.45,	16.20,	17.00,	20.50
Goleniów-Szczecin:	
6.05,	9.20,	15.05,	16.25,	19.25
Odjazd	z	Dworca	PKS	w	Szczecinie	stanowisko	11.

Nowogard-Dobra	Now.-£obez											
7.35
£obez-Dobra	Now.-Nowogard						
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM		s.c.	Przewozy	szkolne,	
pracownicze	i	wycieczki	

tel.	502	026	999,	601	784	200
091	392	69	25

kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05,	5.50,	6.10,	6.25,	6.40,	7.05,	7.30,	7.50,	

8.10,	 8.20,	 9.05,	 9.50,	 10.10,	 10.30,	 11.00,	
11.15,	11.40,	12.10,	12.40,	13.05,	13.25,	13.50,	
14.20,	14.50,	15.10,	15.30,	16.10,	16.35,	16.45,	
17.30,	17.50,	18.20,	18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30,	7.35,	8.00,	8.20,	8.40,	9.00,	9.20,	9.50,	

10.20,	10.35,	11.20,	11.50,	12.20,	12.45,	13.00,	
13.40,	14.10,	14.20,	14.55,	15.15,	15.35,	16.00,	
16.15,	16.35,	16.55,	17.25,	18.05,	18.30,	19.00,	
19.25,	19.40,	20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40,	7.30,	9.05,	9.50,	10.30,	11.15,	11.40,	

12.40,	13.25,	13.50,	14.20,	15.10,	16.10,	16.35,	
17.30,	17.50,	18.20,	18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20,	9.00,	10.35,	11.20,	12.20,	13.00,	13.40,	

14.20,	15.15,	15.35,	16.00,	16.35,	17.25,	18.05,	
19.00,	19.25,	19.40,	20.15.

AF	Przewozy	szkolne,	
pracownicze	i	wycieczki	

tel.	0502	026	999,	0601	784	200
091	392	69	25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
15.15
Niedziela	
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
7.10
Niedziela	
11.20

REGULARNA	LINIA	
MIKROBUSOWA	SEROCKI

Tel.	091	392	16	64,	0601	89	35	14
Nowogard	-	Szczecin:	odjazd	-	codziennie
6.20				9.40			13.40		17.15		20.40
Szczecin	-	Nowogard:	odjazd-	codziennie
8.25				11.05			15.40		18.45		22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36

OFERTY PRACY PuP
NOWOGARD	16.01.2006r.

1.	 	kierowca	C+E
2.	 	konsultant	telekomunikacyjny
3.	 	magazynier
4.	 	stolarz
5.	 	sprzedawca
6.	 	pracownik	ochrony
7.	 spedytor
8.	 mechanik	maszyn	szwalniczych
9.	 operator:	ładowarki,	koparki,	koparko-
ładowarki,	walca	drogowego,	rozściełacza
10.	 operator	ładowarki
11.	 pracownik	produkcji
12.	 pomocnik	budowlany
13.	 operator	wprowadzania	danych-	praca	w	miejscu	
zamieszkania	(znaczny	stopień	niepełnosprawności)
14.	 mechanik	samochodowy

OFERTY	PRACY	SPOZA	REJONU:
1.	 nauczyciel	geografii	(Goleniów)
2.	 serwisant/technik	AGD	(Gdańsk)
3.	 nauczyciel	j.	polskiego	(Błotno)
4.	 nauczyciel	historii	(Przybiernów)
5.	 referent	(Goleniów)
6.	 kierowca	kat.	D	(Gryfice)
7.	 autoryzowany	doradca	biznesowy	(Gdańsk)
8.	 podinspektor	d/s	turystyki	(Goleniów)
9.	 maszynista	żurawia	kolejowego	(Gdynia)
10.	 spawacz	(Gdynia)
11.	 monter	kadłubów	okrętowych	(Gdynia)
12.	 monter	kadłubów	–	kowal	konstrukcji	(Gdynia)
13.	 monter	ślusarskiego	wyposażenia	(Gdynia)
14.	 monter	rurociągów	okrętowych	(Gdynia)
15.	 maszynista	żurawia	kolejowego
16.	 monter	kadłubów-poddźwignicowy
17.	 dyrektor,	menager,	kierownik,	brygadzista,	
informatyk,	księgowy,	pracownik	magazynowy	
–	demontaż	statku	(Gdańsk)
18.	 hydraulik,	spawacz,	malarz,	elektryk,	stolarz,	
pracownicy	niewykwalifikowani	{75	osób}	(Gdańsk)
19.	 kierowca	–	chłodnia	(Szczecin)
INFORMACJE	MOŻNA	UZySKAĆ	W	POWIATOWyM	
URZĘDZIE
PRACy	W	GOLENIOWIE	FILIA	W	NOWOGARDZIE	
pok.	12.

Kierunek	
Nowogard-Szczecin	
06:00	L	06:35	F	07:15	BL	07:45	U	08:15	A	
09:15	U	10:15	F	11:00	L	12:25	L	14:45	S	
16:10	U	16:50	7L	16:55	zL	17:45	7L	17:55	
7L	18:40	L	19:30	w	20:10	U	21:40	U

Kierunek	
Szczecin-Nowogard	
05:45	y	06:25	U	07:45	F	10:10	U	11:20	A	
13:00	U		14:00	L	14:45	F	15:15	BL	16:00	U	
16:35	S	18:15	L	18:35	7L	19:10	zL	19:15	U	
19:35	7L	20:40	L	21:10	7L	23:15	U	

Oznaczenia
7		-	Kursuje	w	niedziele
A		-	Nie	kursuje	w	niedziele	i	święta
B		-	Kursuje	codziennie	oprócz	sobót
F		-	Kursuje	w	dni	robocze	
					od	poniedziałku	do	piątku
L		-	Nie	kursuje	w	Święta	Wielkiej	Nocy
S		-	Kursuje	w	dni	nauki	szkolnej
U		-	Nie	kursuje	w	pierwszy	dzień	
						Świąt	Wielkiej	Nocy
y		-	Kursuje	w	poniedziałki	
						(odjazd	spod	dworca	PKP)
w		-	Kursuje	w	piątki	i	soboty
z		-	Kursuje	w	piątki	i	niedziele

Informacja	turystyczna		 -	091	392	15	38
	 -	091	392	17	39
Telefony	alarmowe	
Policja																										 -	997								
Stra¿	Po¿arna		 -	998
Pogotowie	Ratunkowe		 -	999	
Pogotowie	Gazowe		 -	992
Posterunek	Energetyczny		 -	091	392	12	74
Pogotowie	wodno-kanal.	(PUWiS)	-	091	392	08	79
Dyżury	lekarskie
Od	dnia	1	maja	2005	œwi¹teczne	i	nocne	dla	pacjen-
tów	przychodni	NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy	w	
budynku	szpitala	w	Nowogardzie	obok	Izby	Przyjęć		
-	091	392	18	00,	091	392	13	56
	 -	091	392	18	06	w.	106
Świ¹teczne	 i	 nocne	 dla	 pacjentów	 przychodni:	
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus”	 s¹	 	 pe³nione	 w	 budynku	 starej	
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W obiektywie Jana Korneluka -  Pomóżmy im przetrwać zimę

Księgarnia „Atlas” poleca książki na 
mroźne wieczory:

Hodowcy lalek
- Urszula Sipińska  (wyd. Zysk)
Zaskakująca opowieść legendarnej 

piosenkarki o jej 
karierze w totalitaryzmie. Zapis przemyśleń o sensie 
uprawiania tego zawodu w PRL-u. W książce jest sporo 
wątków sensacyjnych. A jednak - to nie antologia towa-
rzyskich anegdot. I nie ta Sipińska, jaką znamy z ekranu. 
Autorka ujawnia wiele nieznanych faktów i odpowiada 
na pytanie: Dlaczego tak wcześnie przestała śpiewać?

Jan Pietrzak
Człowiek z kabaretu 
(wyd. Zysk)
Opowieść o kabarecie “Pod Egidą” i jego twórcy, Janie Pietrzaku. “Robię 

kabaret z troski. Dla pieniędzy nie można robić kabaretu, nie są dziś takie 
wielkie. Dla zabawy? Zacznie w końcu nudzić. Robię kabaret, bo mam 
miłosny stosunek do mojego kraju, do jego tradycji, historii, tego narodu i 
wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Inaczej trudno byłoby mi wciąż żartować 
i kpić” - Jan Pietrzak.

Słynne proroctwa 
i objawienia dla Polski 
i świata na XXI wiek 
- Zbigniew Przybylak (wyd. Zysk)
Wielu z nas intuicyjnie już słyszy i czuje “tętent galopujących rumaków 

Apokalipsy”. Zamachy terrorystyczne na początku XXI wieku, a także wojny 
na Bliskim Wschodzie spotęgowały zagrożenie. I to wzbudza lęk i strach. 
Jednak zawsze po dziejowej burzy pojawia się słońce. Prognozy dla Polski są 
pomyślniejsze niż dla innych narodów po dziejowej katastrofie. Nowy świat 
po katastrofie - już bez wielkiej techniki, bez globalnych zagrożeń, globalnej 
ekonomii, globalnej demoralizacji, globalnego niszczenia przyrody - na pewno 
będzie uboższy, ale jednocześnie lepszy, bardziej prosty, naturalny, po prostu 
bardziej ludzki i Boży.

W miesiącu styczniu trwa promocja Wyd. Zysk – 20%

„Naturalne leki domo-
we” - Evans Mark, Mason 
Lucy. wyd. Arti 

Poradnik ze szczegóło-
wymi ilustracjami, przed-
stawiający naturalne leki 
domowe w łatwym do zro-

zumienia, uporządkowanym stylu. Oferuje naturalne, 
bezpieczne i skuteczne sposoby leczenia. Prezentuje 
cztery główne rodzaje terapii, czyli aromaterapię, ziołolecznictwo, homeo-
patię i leczenie środkami naturalnymi. Ilustrowany od początku do końca 
ponad 250 fotografiami zalecanych ziół i kolejnych etapów stosowanych za-
biegów i metod.

„Wiersze o imionach” - Podugorni Małgorzata, 
wyd: ASTRUM

Jeśli imion tajemnica Twą ciekawość wciąż podsy-
ca, zamiast czytać poradniki, lepiej sięgnij do liryki. 
Z krótkich wierszy rymowanych, przez poetkę napi-
sanych, dowiesz się, co Adam lubi, czym się Krysia w 
życiu chlubi, kogo ceni Dominika, przed kim Jakub 
w cień umyka. Poznasz Edka główne cechy i Jadwigi wszystkie grzechy. Po-
rzuć humor więc ponury, odkryj urok tej lektury, a wertując jej stroniczki, 
duszy ludzkiej uchyl drzwiczki.

„Tajemnice Aniołów i demonów. Nieautoryzowany 
przewodnik po powieści Dana Browna”, wyd: Amber

Prowokujące historyczne zagadki zawarte w thrille-
rze Dana Browna rozwiązane! Światowej sławy history-
cy, teolodzy, filozofowie, historycy sztuki, technolodzy, 
symbolodzy, okultyści, lingwiści, pisarze i myśliciele 
zagłębiają się w najbardziej intrygujące wątki Aniołów 
i demonów, odpowiadają na prowokujące pytania i roz-
wiązują tajemnice dziejów Rzymu i Kościoła.
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Informujemy, że   

24 stycznia 2006 r.
wtorek w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

W miniony wtorek nasi strażacy 
mieli pełne ręce roboty. Powodem 
tego były dwa pożary jakie wybuchły 
na terenie byłej mleczarni.

Pożar w byłej 
mleczarni

Drzewa 
padają 
pod dom 
urzędniczki

czytaj na str. 4

czytaj na str. 2

Całodobowy telefoniczny dyżur 
redakcyjny

Jeśli nurtuje Państwa jakaś sprawa, 
jeśli byliście Państwo świadkami 

ważnego wydarzenia prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu

0 667 889 031

Prędkość czy 
wymuszenie?
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KALENDARIUM
20 stycznia
Imieniny: Dobiegniew, Dobrochna, Dobroniega, Dobrożyźń, 
Dobrzegniew, Fabian i Sebastian

21 stycznia
Imieniny: Agnieszka, Długomił, Epifaniusz, Jarosław, Jarosława, Marcela 
i Sobiesława
Dzień Babci

22 stycznia
Imieniny: Anastazja, Anastazy, Dobromysł, Dorian, Gaudencjusz, 
Gaudenty, Kasandra, Sulisław i Wincenty
Dzień Dziadka

23 stycznia
Imieniny:  Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund, 
Rajmunda, Uniemir i Wrocsława

Droga Redakcjo!
Piszę ten list do Waszej Gazety, ponieważ problem, o którym chcę napi-

sać jest przemilczany w naszej pięknej gminie. Chodzi mianowicie o ob-
darowywanie mieszkańców wsi Miętno, wbrew naszej woli, czworonogami 
(psy, koty). Stało się to istną plagą. Kiedyś miłośnik tymczasowy czworo-
noga przystanął swoim samochodem, z gracją otworzył drzwi, wypuścił 
pupilka – głupi myślał, że na spacer pan go wypuścił – i nagle pisk opon i 
psina została na lodzie. Teraz odbywa się to inaczej, psy i koty wyrzucane 
są z samochodu w pełnym biegu. Osobiście byłem naocznym świadkiem, 
gdy „wielki miłośnik” zwierząt wyrzucił psa, czarnego kundla średniej 
wielkości i kota (krzyżówka persa, czarny w białe łatki) w pełnym biegu 
swojego pojazdu. Nie daj Boże, aby ten hodowca zapałał miłością do ty-
grysa lub krokodyla i po pewnym czasie też go wyrzucił. Piszę to trochę 
humorystycznie, lecz ten problem, dla nas, mieszkańców Miętna jest bar-
dzo dokuczliwy. Nie jesteśmy ludźmi majętnymi, ale każdy z nas ma i dba 
o swoje czworonogi. Na wsi nikt by psa lub kota nie wywiózł do innej miej-
scowości. Bo pies i kot są jakby członkami rodziny i pracownikami. Pilnują 
obejścia i za to otrzymują jedzenie. Chciałbym bardzo uczulić „prawdzi-
wych miłośników” zwierząt i krótko streścić jak taka psina wyrzucona z 
auta, nie przystosowana do środowiska naturalnego, przeżywa męki. Przez 
kilka dni biega tam i z powrotem i czeka na swojego pana, tam gdzie został 
wyrzucony. Później albo ginie pod kołami samochodu albo z głodu. Z pew-
nością niejednemu uczciwemu człowiekowi nasunie się na usta pytanie, 
dlaczego mieszkańcy Miętna nic nie robią w tej sprawie. Odpowiadam, ja 
sam przyjąłem 5 kotów i to wbrew mojej woli, ale są. Ale nie stać mnie na 
to, żebym wiózł za każdym razem na rowerze nieznanego mi psa lub kota 
do schroniska dla zwierząt. Dlatego my, mieszkańcy Miętna, postanowili-
śmy wzmóc obserwację i spisywać numery rejestracyjne pojazdu, z którego 
wyrzucane są zwierzęta, aby w końcu ukrócić ten proceder.

Z poważaniem
Zbigniew Litwin

Listy Czytelników

Druki PIT otrzymać można w 
Ratuszu Miejskim (Biuro Obsługi 
Interesanta - pok. nr 5 parter) bądź 
na stronach Ministerstwa Finansów 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Obsługi Podatników w 
Nowogardzie (Plac Wolności 5, 
pok.201, II piętro) czynny będzie 
w : Luty 16 i 17 w godz. 8:00-14:30 

Urząd Skarbowy w Goleniowie
Pl. Lotników 1
72  100 Goleniów
nr telefonów:
centrala 091 43-21-500
fax 091 41-82-598
godziny pracy:
poniedziałek i czwartek od 7:00 

do 16:00
wtorek, środa i piątek od 700 do 

1500
godziny otwarcia kasy
poniedziałek i czwartek od 800 do 

1500
przerwa od 1100 do 11 30
wtorek, środa i piątek od 730 do 

1400
przerwa od 1100 do 11 30

Konta:
NBP O/O Szczecin:
CIT 57101015990056852221000000

Informacja Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie
W związku z uchyleniem art. 25 

a ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) 
zobowiązującej osoby pobierające 
świadczenia rodzinne do przedło-
żenia w terminie do dnia 15 marca, 
oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku 
2005, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie informuje o braku 
obowiązku przedkładania w/w 
oświadczeń.

Rozliczenia podatkowe
VAT 07101015990056852222000000
PIT 54101015990056852223000000
NBP O/O Warszawa
d.j.b. 06101010100075912225000000
NBP O/O Szczecin
in.d 48101015990056852227000000
j.b.
wyd. 92101015990056852230000000
doch. 421010159900568522310000
00

Nie zapomnij o terminach składa-
nia deklaracji !!!

- na zaliczkę miesięczną na poda-
tek dochodowy (do 20 dnia każdego 
miesiąca)

- podatku od towarów i usług (do 
25 dnia każdego miesiąca )

Urząd Skarbowy w Goleniowie 
informuje, że pod następującymi nr. 
telefonów można uzyskać informa-
cję w zakresie:

Podatków od towarów i usług 
VAT: tel. 4321-511

Podatki dochodowe: tel. 4321-446
Podatek od czynności cywilno-

prawnych: tel. 4321-447
Podatek od spadków i darowizn: 

tel. 4321-415

iSa

Prędkość czy wymuszenie?
Wczoraj w miejscowości Korytowo 

miał miejsce niegroźny w skutkach 
wypadek. Na wyjeżdzający z posesji 
samochód osobowy marki audi 80 
najechała jadąca w kierunku No-
wogardu ciężarówka, spychając go 
na stojący obok drogi słup. Zanim 
samochód uderzył w betonowy słup  
kierowca zdążył zmienić swą pozycję 

w samochodzie, co uchroniło go 
przed ciężkimi obrażeniami. Wy-
szedł z wypadku bez jakiegokolwiek 
urazu. 

Policjanci na miejscu wypadku 
poinformowali, iż przyczyną było 
wymuszenie pierwszeństwa i winę 
ponosi kierujący pojazdem osobo-
wym. 

Faktem jest iż, kierujący pojazdami 
przejeżdzając przez małe miejscowo-
ści, w tym przypadku Korytowo, nie 
przestrzegają prawa i przekraczają 
dozwoloną prędkość. Nie będąc 
ekspertem można ocenić, że skut-
kiem uderzenia w auto z prędkością 
dozwoloną na tym odcinku drogi nie 
byłoby tak duże uszkodzenie.

AD
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama

reklama

Wiele się mówi i pisze na temat 
perspektyw jakie otwierają się dla 
bezrobotnych, którzy chcą zmienić 
zawód.

PUP organizuje liczne kursy, jak 
ostatnio rozbieracz – wykrawacz 
mięsa, pracownik ochrony czy ope-
rator wózków widłowych.

Nic przy tym nie wspomina się 
o barierach jakie musi pokonać 
uczestnik szkolenia. Niekiedy są 
to bariery nie do pokonania. Otóż 
może się okazać, iż wiek takiej 
osoby już nie ten albo za długo jest 
osobą bezrobotną lub też z powodu 
braku pieniędzy nie będzie mogła 
wziąć udziału w kursie.

Ktoś w tym miejscu może powie-
dzieć – hola, przecież kursy dla bez-
robotnych organizowane są bezpłat-
nie. Prawda. Ale prawdą jest również 
to, że większość kursów odbywa się 
w Szczecinie, a tam trzeba dojechać 
na własny koszt. PUP nie organizu-
je bezpłatnych przejazdów. Dopiero 
po miesiącu są zwracane pieniądze 
za przejazd.

A co ma zrobić bezrobotny, któ-
ry chciałby wziąć udział w takim 
kursie, a nie ma nawet na chleb? 

Kursy nie dla wszystkich
Pozostaje mu zwrócić się o pomoc 
do OPS. Po zapomogę. Owszem do-
stanie ją, ale po 2 – 3 tygodniach. I 
to nie tyle, aby wystarczyło na prze-
jazdy i wyżywienie. A jeść przecież 
(chyba) musi. Takiemu bezrobotne-
mu pozostaje tylko obejść się sma-
kiem i z kursem pożegnać.

A takie przypadki nie są pojedyn-
cze. Osobiście znam osoby, które 
żyją w skrajnym ubóstwie wybiera-
jąc ze śmietników żywność, odzież, 
złom i butelki, aby tylko przeżyć. 
Wiązali nadzieje z kursami, które 
dawały szansę podjęcia pracy. Nie-
stety szanse te są nie dla nich. Nadal 
szperają w śmietnikach. Nie piszę tu 
o osobach, które nie chcą pracować, 
ale o tych, które chcą a nie mogą.

Czy na tym polega zwiększenie 
możliwości dla bezrobotnych w 
znalezieniu pracy? Czy na tym po-
lega działalność PUP w zwalczaniu 
bezrobocia? Czy zamiast rekom-
pensaty za przejazdy nie można by 
zorganizować bezpłatnych przejaz-
dów? Dla niektórych bezrobotnych 
taki kurs to jedyna możliwość pod-
jęcia pracy i zerwanie z zawodem 
„bezrobotny”.

IK

No w o g a r d z -
ka nagroda roku 
„Laur c isowy” 
sięgnęła dna. Jak 
tak dalej pójdzie 
to protoplasta na-
zwy nagrody czyli 
prawdziwe wie-
lowiekowe cisy 

uschną z rozpaczy. Wszystko jest 
tutaj źle: formuła, tryb nominacji, 
tryb przyznawania, kryteria, sposób 
pracy i dobór kapituły i wreszcie 
najbardziej szkodliwy jest skutek 
takiego nafaszerowanego błędami 
działania wywołujący efekt jak z bajki 
absurdów i zniechęcający do publicz-
nej aktywności. Klika zarządzająca 
„cisami” jest w tej sytuacji groźna, 
ale może jeszcze bardziej żałosna, a 
przyznane w tym roku nagrody wska-
zują wyraźnie, że został osiągnięty 
stan wymarzony przez każdą klikę 

Ha, ha, ale Cisy
– robimy co chcemy i już nikt nam 
nie przeszkadza, społeczność została 
skutecznie utytłana w rozwiązywanie 
codziennych problemów i możemy 
spokojnie zarządzać pieniędzmi 
podatników we własnym gronie, 
miasto i gmina to My… Tak więc 
dno, aczkolwiek fizycznie zostało 
osiągnięte jednakże spoczywający na 
nim mają się błogo, ulegają, bowiem 
złudzeniu twardego podłoża. Znana 
i praktykowana teoria wychodzenia 
z patologii uczy że od dna można 
się odbić i powoli wydobywać się na 
powierzchnię. Aby jednak to się stało, 
koniecznie trzeba doznać oświecenia 
- oto jestem na dnie. Teoria uczy da-
lej, że zbyt długie taplanie się na dnie 
grozi samounicestwieniem. Nie wiem 
czego życzyć „Laurom….” czy odbicia 
się od dna czy odlotu w siną dal.

Marek Słomski

Miejska Biblioteka Publiczna w No-
wogardzie zaprasza dzieci na cykl im-
prez pod hasłem „Od Nowego Roku 
bez książki ani kroku”. Proponujemy 
głośne czytanie literatury dziecięcej, 
konkursy literackie, zagadki, zajęcia 
plastyczne, oglądanie bajek i filmów 
przygodowych.

Zajęcia trwają od 16 stycznia do 27 
stycznia, w godz. od 11.00 do 15.00.

Program ferii:
II tydzień
23 stycznia (poniedziałek) – Ku-

Ferie w bibliotece
ferek braci Grimm – zajęcia czytel-
nicze

24 stycznia (wtorek) – Morski 
świat – konkurs rysunkowy (technika 
dowolna)

25 stycznia (środa) – „Nasi ulu-
bieńcy” – spotkanie z panią wetery-
narz A. Berezowską

26 stycznia (czwartek) – Film video 
dla dzieci i młodzieży

27 stycznia (piątek) – Bibliolada 
– konkursy literackie dla dzieci młod-
szych i starszych
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Wielkim fenomenem feriowych 
spotkań w bibliotece jest to, że są 
one nieodpłatne. Dzieci od godziny 
11.00 do 15.00 każdego dnia uczest-
niczą w różnego rodzaju zabawach. 
W poniedziałek dzieci czytały wier-
sze Wandy Chotomskiej „Pomysł 
czerpię z Wisły”, we wtorek odbył 
się konkurs rysunkowy techniką do-
wolną, także do książek Wandy Cho-
tomskiej. W środę dzieci spotkały 
się z leśnikiem Markiem Heiserem, 
który opowiadał  o przyrodzie wo-

kół nas. W czwartek wszyscy razem 
oglądali film. W przerwach dzieci 
dostają ciepłą herbatkę do picia oraz 
coś słodkiego do przegryzienia, np. 
pączka lub drożdżówkę. Do biblio-
teki przychodzą również dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycznej.

Historia tej zabawy dla dzieci w 
wolnym czasie podczas ferii rozpo-
częła się ponad dziesięć lat temu. Za-
częło się od tego, że dzieci podczas 
ferii zaczęły przychodzić do biblio-
teki. Kierownik oddziału dziecięce-
go Danuta Baran postanowiła zor-
ganizować im ten czas, wymyślając 
różne formy zabawy jak rysowanie, 
wycinanie, itp. Zajęcia te odbywały 
się wówczas w jednej sali. Z czasem 
jednak bibliotekę odwiedzało coraz 
więcej dzieci, jedna salka była już 
za mała. Coraz więcej pracowników 
biblioteki zaczęło się angażować w 
organizację tych spotkań. 

W tym roku zajęcia odbywają się 
już w trzech salach, każdego dnia 
przychodzi ok. 150 dzieci i z uśmie-
chem na twarzach mówią, że jest 
„super”.

„Chodzi o to, żeby dziecko zain-
teresować. Ważne jest również, że 
wszystko jest bezpłatne. Dziecko ma 
opiekę, jest ciepło i rodzice chętnie 
przyprowadzają takie maluszki jak 
4-5 latki. Właściwie to dzieci w okre-
sie ferii nie mają gdzie iść w Nowo-
gardzie. Do południa w domu, a nie 

wszystkie dzieci lubią oglądać telewi-
zję. Tematyka naszych zajęć jest róż-
norodna. Niemniej jednak wszystkie 
te zajęcia są oparte na książce, bo 
wiadomo, że w bibliotece książka jest 
na pierwszym miejscu. Dzieci lubią 
jak się nimi ktoś zajmuje, jak okaże 
się im trochę ciepła i tutaj w bibliote-
ce mają to wszystko. Gdyby dzieciom 
tutaj się nie podobało, to by nie przy-
chodziły”  - mówi dyrektor biblioteki 
Zofia Pisarz.

Kolejny raz okazało się, że dobre 
chęci i zaangażowanie gwarantują 
sukces. Natomiast dzieci, zdecydo-
wanie wolą uczestniczyć w dobrej 
zabawie, wśród innych dzieci, ani-
żeli siedzieć w domu oglądając tele-
wizję czy grając w gry komputerowe. 
Wystarczy tylko dobry pomysł, a nie 
- jak można by było sądzić – góra 
pieniędzy.

iSa

Ferie w bibliotece

Od nowego roku 
bez książki ani kroku

Od poniedziałku rozpoczęły się darmowe ferie zimowe dla dzieci w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. W „niemałej” zabawie 
może uczestniczyć każde dziecko, jeśli tylko ma na to ochotę. Głównym 
hasłem spotkań jest „Od nowego roku bez książki ani kroku”. Tegoroczne 
spotkania w bibliotece cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ już 
drugiego dnia (we wtorek) przyszło ok. 150 dzieci.

Od jakiegoś czasu nad jeziorem w 
okolicy ulicy Zielonej prowadzona 
jest wycinka drzew. Padają kilku-
dziesięcioletnie topole niepokojąc 
mieszkańców. Pojawiają się pytania 

Drzewa padają pod dom 
urzędniczki

budowana, m.in. kładka na naszym 
jeziorze. Reszta zostanie przekazana 
jako opał dla rodzin najbiedniejszych. 
Pikanterii całej sprawie dodał jeden 
z naszych czytelników informując, 
że zamiast do potrzebujących kilka 

Część drewna trafiło przed dom urzędniczki.

Nad jeziorem rozpoczęto wycinkę topoli.

czy było to konieczne. Jak powie-
dział kierujący Wydziałem Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiato-
wego Andrzej Mucek, zezwolenie 
na wycinkę wydano na wniosek 
nowogardzkiego Urzędu Miasta i 
Gminy. Powodów było kilka. Przede 
wszystkim topole przeszkadzały 
okolicznym mieszkańcom zasłania-
jąc słońce i zapylając okolice. Poza 
tym, korzenie niszczą nawierzchnię 
asfaltowych alejek, w związku z tym 
zdecydowano się na ich usunięcie. 
Te same argumenty przytacza Artur 
Bajerski z nowogardzkiego Wydziału 
Ochrony Środowiska precyzując przy 
okazji, że usunięcia drzew domagali 
się mieszkańcy ulic Waryńskiego, Ka-
zimierza Wielkiego i Zielonej. W ich 
miejsce mają być posadzone drzewa 
innych gatunków.

Część drewna, które dzięki temu się 
uzyska, zostanie przeznaczona na wy-
konanie desek, a z nich ma zostać wy-

okazałych klocków trafiło przed 
dom zamieszkiwany przez jedną z 
urzędniczek. Sprawdziliśmy i rzeczy-
wiście, we wskazanym przez naszego 
informatora miejscu znajdowało się 
drewno. Pytany o ten wątek sprawy 
Artur Bajerski stwierdził, że o niczym 
nie wie. Jednak po kilku godzinach 
zadzwonił do nas Wojciech Błażewicz 
kierujący firmą zajmującą się zielenią 
miejską wyjaśniając całą sprawę. 
Otóż drzewo zostało dostarczone 
pod ten adres pod koniec dnia pracy 
przez jego pracowników. Była to ich 
samowola. Poniosą oni wszelkie kon-
sekwencje, a drewno zostanie zabrane 
i przewiezione pod właściwy adres.

O sprawie tej dowiedzieliśmy się za 
pośrednictwem uruchomionego przez 
nas telefonu dyżurnego. Wypada się 
cieszyć, że już pierwsza sprawa została 
załatwiona tak szybko i skutecznie.                                               

Ag
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

„Wycięty las szumi już tylko w nas „
Jan Sztaudynger

CZY WIESZ, ŻE:
Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wyso-

kości 125 cm, oszczędza 6 metrową sosnę.

150 letni buk posiada około 200 tysięcy liści o po-
wierzchni 1200 m - odpowiadającej szerokości kortom. W 
czasie jednego słonecznego dnia wytwarza on tyle tlenu, 
ile potrzebuje 40 ludzi w ciągu całej doby. Kiedy drzewo 
zginie, aby wyrównać straty, trzeba posadzić kilka tysięcy 
młodych buków.

Niszczenie lasów:
Lasy pokrywają ok. 20% po-

wierzchni Ziemi. Można je podzielić 
na 3 główne typy: wilgotne lasy rów-
nikowe, lasy liściaste strefy klimatu 
umiarkowanego i bory iglaste. Lasy 
zapewniają schronienie dla ludzi i 
zwierząt oraz są źródłem drewna 
opałowego i konstrukcyjnego, żyw-
ności i surowców, takich jak np. kau-
czuk i oleje roślinne. Niestety wciąż 
jeszcze lasy na całym świecie są przez 
człowieka niszczone lub uszkadzane 

w zastraszającym tempie. Dotyczy to 
również lasów w Polsce, zwłaszcza w 
Sudetach i okręgach przemysłowych. 
Duży popyt na tropikalne gatunki 
drewna, takie jak drewno tekowe, 
doprowadził do olbrzymich wyrębów 
lasów. Wybrzeże Kości Słoniowej 
i Tajlandia straciły już 75% swych 
lasów. Naukowcy oceniają, że niemal 
wszystkie wilgotne lasy równikowe 
mogą być wycięte do 2030 roku.

Monika Olechnowicz-Krakowska 
CZG R-XXI
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Zacznijmy od nagrodzonych. Od 
kilku lat można odnieść wrażenie, 
że listę nominowanych zapełnia 
się na zasadach łapanki. Ambicją 
naszej gminy jest przyznawanie 
takiej nagrody, wszak wszyscy coś 
takiego mają, więc co roku za-
czyna się nerwowe poszukiwanie 
kandydatów. Niestety, często są to 
kandydatury nietrafi one. Przykład 
pierwszy z listy, którą otrzymałem. 
Przy całym należnym szacunku 
dla instruktorki NDK Reginy Mą-
kowskiej, tegorocznej laureatce w 
kategorii „kultura i sztuka”, należy 
powiedzieć, że ta nagroda jej się 
po prostu nie należy. Owszem, jest 
to niezwykle sympatyczna osoba, 
pracuje z młodzieżą i tworzy roz-

maite widowiska, lecz robi to w ra-
mach swoich obowiązków służbo-
wych. Honorowanie jej za to „Lau-
rem Cisowym” jest jak dodatkowe 
nagradzanie murarza za to, że 
postawił prostą ścianę. Szacowna 
Kapituła powinna lepiej rozglądać 
się poszukując kandydatów lub 
otworzyć się na podpowiedzi z ze-
wnątrz (to, że każdy mieszkaniec 
ma możliwość zgłoszenia swojego 
kandydata nie jest powszechnie 
wiadome). Wbrew pozorom są w 
naszym mieście i okolicach osoby 
działające bezinteresownie, po-
święcające swój wolny czas, robiąc 
coś dla innych. Przykładem niech 
będzie polonistka z II Liceum 
Ogólnokształcącego Izabela Kola-

Laury Cisowe

Potrzebne 
zmiany

dyńska, która od kilku już lat spra-
wuje opiekę nad działającym w tej 
szkole tworem, który na potrzeby 
tego artykułu nazwiemy „kół-
kiem teatralnym”. Pod jej okiem 
młodzież znajduje i rozwija swoje 
pasje, tworzy naprawdę ciekawe 
spektakle, jej podopieczni zdo-
bywają nagrody i wyróżnienia na 
różnych konkursach... Jak widać 
można znaleźć właściwą osobę.

Inną kategorią „Laura Cisowe-
go” jest „działalność gospodarcza” 
Szczerze mówiąc nie do końca ro-
zumiem intencji, jakie przyświe-
cały twórcom tej kategorii. Jakie 
kryteria, musi spełnić przedsię-
biorca by zasłużyć na nagrodę? 
Jego kompetencje, jakość jego pra-
cy są na co dzień oceniane przez 
rynek. Jeśli funkcjonuje dobrze - 
jego fi rma przynosi zyski, jeśli źle 
- musi liczyć się z bankructwem. 
Po co jeszcze mieszać w to „Laury 
Cisowe”? Promocja Nowogardu? 
Patrząc na listę nagrodzonych w 
tej kategorii w tym roku i w roku 
ubiegłym trudno mi znaleźć sen-
sowne uzasadnienie.

Mnogość kategorii wydaje się 
być kolej ną wadą nagród. W tym 
roku lista laureatów liczy sobie aż 
trzynaście nazwisk i nazw. Sta-
nowczo za dużo. Nie będzie zbyt 
odkrywczym stwierdzenie, że 
przez to „Laur Cisowy” się rozmy-
wa, traci na swojej wartości. Może 

lepiej przyznawać np. trzy nagro-
dy? A może tylko jedną? Warto o 
tym pomyśleć.

Pytania, wątpliwości i propo-
zycje można jeszcze mnożyć. To 
tylko kilka z długiej listy. Mam na-
dzieję, że będzie to przysłowiowy 
kij włożony w mrowisko.

We wtorek z kilkudniowym wy-
przedzeniem opublikowaliśmy listę 
nagrodzonych. Nazwiska i nazwy 
fi rm i instytucji laureatów mia-
ły być zachowane w tajemnicy aż 
do dzisiaj. Przeprowadziłem małą 
sondę wypytując znajomych czy 
wiedzą, co to są właściwie „Laury 
Cisowe”. Owszem, wszyscy mieli 
świadomość, że są to „jakieś na-
grody”. Nikt natomiast nie potrafi ł 
wymienić żadnej osoby nagrodzo-
nej w roku ubiegłym. Wymieniani 
byli burmistrz i dyrektor NDK, co 
jest niezwykle symptomatyczne. 
Symptomatyczne jest również to, 
że przeciek ten przeszedł bez więk-
szego echa wśród zwykłych śmier-
telników, lecz jak się dowiedziałem 
wywołał sporą burzę w tzw. estab-
lishmencie. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy. Naszymi „Laurami 
Cisowymi” interesują się przede 
wszystkim przyznający nagrody 
i nagrodzeni. Niewielu więcej. To 
nie jest zdrowa sytuacja. Dlatego 
potrzebne są zmiany.           

Ag

Dziś rozdania „Laurów Cisowych”. Jako, że wszelkie formalności z tym 
związane, załatwiliśmy już w piątek publikując przed czasem listę nagro-
dzonych, okazja ta posłuży nam jako pretekst, by przyjrzeć się tej nagro-
dzie bliżej. Jeśli chcemy, by stała się ona autentycznym wyróżnieniem, z 
którym utożsamiają się mieszkańcy naszej gminy trzeba to zrobić i wpro-
wadzić głębokie zmiany.

Minęły już prawie dwa miesiące od 
pożaru kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. W tym 
czasie  mieszkańcy Nowogardu – i 
nie tylko, bo pieniądze wpływają z 
całej Polski i zza granicy – solidarnie 
wspierają odbudowę kościoła.  Ze-
brano już prawie 200 000 zł.  Oprócz 
pieniędzy, które można wpłacać na 
konto, w kościele można nabyć ce-

Cegiełka na kościół

giełki na odbudowę kościoła. Cegiełki 
są w cenie 50 zł, ale jeżeli ktoś nie jest 
w stanie przeznaczyć takiej kwoty, 
to można je otrzymać za mniejszą 
kwotę. 

Ubezpieczyciel wstępnie wycenił 
straty spowodowane pożarem na 
ok. 2 mln zł. Parafia nie zamierza 
pozywać o odszkodowanie rodziców 
dziewczynki, która spowodowała po-

żar. Nie wiadomo również czy zrobi 
to fi rma, w której był ubezpieczony 
kościół.

Nie rozstrzygnięto jeszcze kwe-
stii odbudowy wieży, która runęła 
podczas pożaru. Zakłada się dwie 

koncepcje. Pierwsza to odbudowa 
wieży stylizowanej na XIV wiek, dru-
ga to odbudowa takiej samej wieży. 
Aktualnie trwają prace związane z 
usunięciem sadzy ze ścian świątyni 
niepokrytych malowidłami.

iSa

Numer konta na odbudowę kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337
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O pierwszym, zostali powiadomieni 
o godzinie 17.55. Wówczas w ogniu 
stanął budynek byłego biurowca. Gdy 
strażacy przybyli na miejsce paliły się 
pomieszczenia na pierwszym i dru-
gim piętrze. Siła ognia była tak duża, 
że jego jęzory wychodziły na zewnątrz 
budynku. W trwającej ponad cztery 
godziny akcji wzięło udział siedem 
wozów, w tym jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Spaleniu i 
zniszczeniu uległa część drewnianego 
stropu między pierwszym a drugim 
piętrem, boazeria, tynki, stare meble 
i część drewnianej klatki schodowej. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 

Pożar w byłej mleczarni
przyczyną pożaru było podpalenie.

To jednak nie koniec wydarzeń. 
Niemal pięć godzin później, o 3.06 
strażacy zostali powiadomieni o 
kolejnym pożarze na terenie byłej 
mleczarni. Tym razem palił się dach 
innego budynku. Ogień gasiły trzy 
wozy. Spaleniu uległo około 30 m2 
dachu. Akcja trwała niemal trzy 
godziny. I tym razem prawdopodobną 
przyczyną pożaru było podpalenie. 
W tej sprawie prowadzone jest do-
chodzenie.

Ag
foto. A. Drapikowski

Listy oczekujących na mieszkanie 
są długie. Na lokale socjalne aktual-
nie czeka 115 osób, natomiast na ko-
munalne 45 wnioskodawców.

„Jak widać naszym problemem są 
przede wszystkim lokale socjalne. – 

mówi Tadeusz Fiejdasz, kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej – Czas oczekiwania 
na mieszkania komunalne o pełnym 
standardzie, na które zawiera się 
umowy na czas nieokreślony, nie jest 
stosunkowo długi. Ludzie czekają od 
2000 czy 2001 roku i są na czele listy. 
Natomiast, jeśli chodzi o mieszkania 
socjalne to są osoby oczekujące od 

1998, 1993 a nawet 1991 roku.”
W ubiegłym roku przyznano 8 

lokali, rok wcześniej nieco więcej, 
bo ponad 20. Dobrym okresem był 
rok 2003, kiedy to przyznano po-
nad 40 mieszkań, w większości w 
wybudowanym wówczas bloku ko-
munalnym. To jednak była sytuacja 
wyjątkowa. Zazwyczaj pojawiają się 
lokale zwalniane przez poprzednich 
najemców. Powody tego są różne: 
poprawa sytuacji materialnej, uzy-
skanie innego lokalu czy, niestety 
najczęściej, śmierć lokatora.

Jest jednak iskierka nadziei na 
poprawę sytuacji. Gmina planuje 
budowę następnego bloku komu-

nalnego. W tegorocznym 
budżecie znalazły się środki 
na opracowanie niezbędnej 
dokumentacji. Zanim jednak 
stanie nowy budynek plano-
wane są adaptacje kilku lokali 
na mieszkania, powiększając 
tym samym ich pulę do przy-
działu. 

A skoro już o pieniądzach 
mowa to w ubiegłym roku 
Zarząd Budynków Komunal-
nych przeznaczył 293 tys. zł 
na remonty budynków komu-
nalne. Za 23 tys. zł wyremon-
towano lokale dla trzech osób 
mających nakaz eksmisji, 25 
tys. zł przeznaczono na malo-
wanie klatek schodowych, 140 
tys. zł na roboty dekarskie, 24 
tys. zł na roboty zduńskie, 48 

tys. zł na roboty stolarskie (przede 
wszystkim wymiana drzwi i okien), 
20 tys. zł przeznaczono na przeglądy 
instalacji kominowych, gazowych 
i elektrycznych, 12 tys. zł na doku-
mentację, a za 30 tys. zł wykonano 
drobne prace związane z elewacjami 
budynków.

Ag
foto archiwum

Mieszkania komunalne

Listy wciąż są długie
Rok 2003 był dobrym okresem dla wielu mieszkańców naszej gminy oczekujących na mieszkania komunalne 

lub socjalne. Wówczas oddano do użytku ponad czterdzieści lokali, w większości w nowo wybudowanym bloku. 
Później było już znacznie gorzej.

Przydział mieszkań komunalnych 
i socjalnych w jasny sposób reguluje 
przyjęta przez naszą Radę Miejską 
uchwała w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 
Określa ona kryteria, jakie 
musi spełniać osoba o nie się 
starająca. Jednym z najważ-
niejszych jest, by nie posia-
dała ona prawa do żadnego 
innego lokalu i zamieszkiwa-
ła teren naszej gminy. O lokal 
mogą starać się również oso-
by mające trudne warunki 
mieszkaniowe. Za takie uwa-
ża się zbyt małą powierzchnię 
mieszkalną (5 m2 i mniej dla 
rodzin oraz 10 m2 i mniej dla 
osób samotnych), zamieszki-
wanie pomieszczeń nienada-
jących się dla ludzi (komórki 
czy inne pomieszczenia go-
spodarcze). Kolejnym kry-
terium jest również sytuacja 
finansowa wnioskodawcy. 
Przykładowo o lokal socjal-
ny mogą starać się osoby samotne, 
których dochody nie przekraczają 
618,84 zł brutto lub rodziny, w któ-
rych dochód na jednego członka 
wynosi 450,06 zł lub jest niższy.

Wniosek składany do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej musi zawierać zaświad-
czenie o dochodach i opis sytuacji 
wnioskodawcy. Następnie trafia on 

przed oblicze Komisji Mieszkanio-
wej. Każdy wniosek otrzymuje pew-
ną liczbę punktów. Przyznaje się je 
za powierzchnię mieszkaniową, stan 
zdrowia wnioskodawcy, uciążliwości 
na jakie jest narażony, a nawet dłu-

gość oczekiwania na lokal. Dodatko-
we punkty otrzymują osoby samot-
nie wychowujące dziecko. Miejsce 
na liście uzależnione jest od ilości 
przyznanych punktów, przy czym 
pierwszeństwo mają osoby opusz-
czające domy dziecka, zamieszkują-
ce budynki do rozbiórki, mające na-
kazy eksmisji i osoby poszkodowane 
przez klęski żywiołowe.
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Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 3926200

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji imprez 
z zakresu sportu i rekreacji.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 5.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) 
oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w 
zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje 
składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez 
Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

W czasie tegorocznych ferii zimo-
wych w Szkole Podstawowej nr 4 odby-
wają się 10 dniowe szkolenia harcerzy, 
którzy w przyszłości będą wychowywać 
kolejne pokolenia Zuchów. Szkolenie  
to przede wszystkim ciężka praca, ale 

Szkolenia harcerzy
również  zabawa trwająca często od go-
dziny 9.00 do 21.30. Do nowogardzkiej 
szkoły przyjechało 19 osób.

Osoby biorące udział w turnusie 
szkoleniowym to mieszkańcy głów-
nie Goleniowa, jak i Nowogardu. Są 

to osoby w wieku od 12 do 17 lat. 
Wykładowcami są starsi koledzy har-
cerze. Co kilka dni zmienia się kadra 
„nauczycielska” ze względu na to, że 
większość wykładowców jest osobami 
pracującymi. Każdy z wykładowców 
prowadzi zajęcia w dziedzinie, w której 
się specjalizuje: „Metoda harcerska ma 
kilka zasad. Przede wszystkim nauka w 
działaniu – jak najmniej teorii, jak naj-
więcej praktyki. Szkolenia odbywają się 
głównie w terenie, ale również uczymy 
kreatywnego myślenia, bo to jest najważ-
niejsze. Harcerze uczą się komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej. Są zajęcia, 
które uczą jak prowadzić nadzór, jak 
opiekować się młodszymi kolegami. 

Rokrocznie odbywają się takie szkole-
nia. Aktualnie mamy turnus zimowy, 
w wakacje również są organizowane. 
Wybieramy miejsca na szkolenia takie, 
gdzie są odpowiednie możliwości. Pani 
Dyrektor SP nr 4 bardzo nam pomaga. 
W ogóle SP nr 4 dała jakby podwaliny 
pod harcerstwo w Nowogardzie, które 
rozrosło się na całe miasto i idzie dalej. 
Chcemy przede wszystkim aby dzieciaki 
po tym spotkaniu wróciły do domu z no-
wymi doświadczeniami” – mówi Łukasz 
Sroka komendant Hufca Goleniów.

W czasie tych szkoleń uczestnicy śpią 
na materacach na terenie szkoły. Mają 
czynną również stołówkę szkolną.                            

iSa
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

„PROFESJA” 
Nowogard, ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162 

OGŁASZA NABÓR NA KURS 
• SPAWANIE ELEKTRYCZNE GAZOWE
• OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
• ROLNIK WYKWALIFIKOWANY

Istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego 
certyfikatu spawania we wszystkich metodach 

Informacji udziela i przyjmuje zapisy sekretariat 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUDIO-VIDEO
ul. KOŚCIUSZKI 1 • tel. 091 39 26 700

72-200 NOWOGARD

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

SZZ-LOT Sp. z o.o. 
zatrudni osobę 

do obsługi przesyłek lotniczych
Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie min. średnie
• umiejętność obsługi komputera
• znajomość zasad fakturowania
• znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
• prawo jazdy kat. B
Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do spedycji towa-
rów drogą lotniczą oraz znajomość zagadnień celnych.
Podania wraz z CV prosimy składać do 26 stycznia w siedzibie spółki:
SZZ-LOT Sp. z o.o.  Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1A, 

72-100 Goleniów. Tel. 091 481 74 21
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1   
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego realizacji zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach sporto-
wych: piłka ręczna, nożna, szachy, tenis stołowy, jeździectwo i brydż sportowy.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 91.280 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają 
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
zakresie piłki ręcznej i nożnej”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard  • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na   realizację   zadania   publicznego   Gminy   Nowogard   dotyczącego   organizacji   
zawodów motocrossowych p.n. „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 
2 lipca 2006 roku.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 70.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie popu-
laryzacji sportu motorowego.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem „Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3” w dniu 2 lipca 2006 
roku.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia 
działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 50.204 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego.

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w 
sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organiza-
cją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, spo-
rządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub-
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia 
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard 
w zamkniętych kopertach z napisem: “Prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego”

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia za-
jęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Nowogard.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 17.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pracy wychowawczej 
z młodzieżą szkolną. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szcze-
gółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępo-
waniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru określonego  
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty 
publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 
72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem “Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach” 

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza 
Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria wyboru;
1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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Burmistrz  Nowogardu • Pl. Wolności 1
72 – 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego prowadzenia 
działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie – 10.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm. ) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych
 poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w No-
wogardzie, Pl. Wolności 1, 72 – 200 Nowogard w zamkniętych kopertach z na-
pisem “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności hu-
manitarnej i charytatywnej, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz 
promocji zdrowia i walki z uzależnieniami.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jed-
nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem „Działalność humanitarna charytatywna, propagowanie idei hono-
rowego krwiodawstwa oraz promocja zdrowia i walki z uzależnieniami”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego łagodzenia skut-
ków ubóstwa.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 8.500 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm. ) oraz 
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Łagodzenie skutków ubóstwa”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Burmistrz Nowogardu • Pl. Wolności l
72 - 200 Nowogard • tel. 091 392 62 00

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego organizacji im-
prez z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiejskim.
1. Planowane wydatki na powyższe zadanie - 6.000 złotych.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z pózn. zm.) oraz jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-
ne, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu, turystyki 
i rekreacji.

3. Środki określone w pkt l przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji 
zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realiza-
cji.

4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób 
szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w 
postępowaniu konkursowym Oferty do konkursu, sporządzone według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), organizacje składają  
w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: Urząd Miejski  
w Nowogardzie, Pl. Wolności l, 72 - 200 Nowogard w zamkniętych koper-
tach z napisem: „Organizacja imprez z zakresu sportu i rekreacji na terenie 
wiejskim”.

5. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmi-
strza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria wyboru;

1) potencjał organizacyjny,
2) zakres oferowanych usług,
3) udział środków własnych,
4) efekty dotychczasowej działalności,

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba



Nr 612

życzenia

W obiektywie Jana Korneluka - Nasi czytelnicy

        Jolancie i Romanowi    
     Saniuk 

        z okazji 
         srebrnych godów 

samych dalszych słonecznych chwil, miłości, 
wytrwałości w przezwyciężaniu codziennych 

trudności oraz dużo, dużo zdrowia i uśmiechu 
życzą rodzice oraz bracia z rodzinami
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OG£OSZENIA drObNE

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

OFERTY PRACY
NOWOGARD 19.01.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1.  kierowca C+E
2.  konsultant telekomunikacyjny
3.  magazynier
4.  stolarz
5.  sprzedawca
6.  pracownik ochrony
7.  spedytor
8.  mechanik maszyn szwalniczych
9.  operator: ładowarki, koparki, koparko-łado-

warki, walca drogowego, rozściełacza
10.  operator ładowarki
11.  pracownik produkcji
12.  pomocnik budowlany
13.  operator wprowadzania danych- praca w 

miejscu zamieszkania (znaczny stopień nie-
pełnosprawności)

14.  mechanik samochodowy
15.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
16.  specjalista ds. rozwoju zawodowego

OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. nauczyciel geografii (Goleniów)
2. serwisant/technik AGD (Gdańsk)
3. nauczyciel j. polskiego (Błotno)
4. nauczyciel historii (Przybiernów)
5. kierowca kat. D (Gryfice)
6. autoryzowany doradca biznesowy (Gdańsk)
7. podinspektor d/s turystyki (Goleniów)
8. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
9. spawacz (Gdynia)
10. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
11. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdy-

nia)
12. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
13. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
14. maszynista żurawia kolejowego
15. monter kadłubów-poddźwignicowy
16. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, in-

formatyk, księgowy, pracownik magazynowy 
– demontaż statku (Gdańsk)

17. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, 
pracownicy niewykwalifikowani {75 osób} 
(Gdańsk)

18. kierowca – chłodnia (Szczecin)
19. kierownik budowy (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWO-
GARDZIE pok. 12.

NIERUCHOMOŚCI
•	 Wynajmę	garaż	–	ul.	Zamkowa.	Tel.	0600	62	

62	44.
•	 Sprzedam	 garaż	murowany	 przy	 ul.	 Boh.	

Warszawy	 za	 dawnym	POM-em.	 091	39	 25	
636,	0695	106	611.

•	 Nowogard	 /	 okolice;	 kupię murowaną 
stodołę	 (może	 być	 do	 remontu).	 Tel.	 0695	
770	724.

•	 Sprzedam	mieszkanie	4	pokoje,	spółdzielcze,	
własnościowe.	0602	135	445.

•	 Szukam	kawalerki	umeblowanej	do	wynajęcia	
w	cenie	do	320	zł/m-c,	bez	opłat	licznikowych.	
0513	918	875.

•	 Sprzedam	mieszkanie	3-pokojowe,	70	m	kw.	
w	Słajsinie,	bezczynszowe	–	do	remontu.	Cena	
do	uzgodnienia.	091	39	27	277.

•	 Zamienię	mieszkanie	2-pokojowe	49	m	kw.	w	
Nowogardzie	na	podobne	w	Goleniowie.	091	
39	20	543.

•	 Do 	 wyna j ę c i a 	 4 -poko jowe 	 w 	 domu	
dwurodzinnym	+	garaż.	1000	zł	plus	liczniki.	
0698	843	040.

•	 Nowogard	/	okolice;	kupię dom	do	remontu.	
Tel.	0695	770	724.

•	 Do	wynajęcia	pokój.	0691	186	532.
•	 Odstąpię	mieszkanie	 spółdzielcze	 lokatorskie	

69	m	kw.	–	ul.	Gryfitów,	I	p.,	w	bardzo	dobrym	
stanie.	0697	612	830,	091	39	26	119	–	do	
18.00.

•	 Dom	na	wsi	+	zabudowania	sprzedam.	0660	
010	540.

•	 Posiadam	do	wynajęcia	mieszkanie	2-pokojowe,	
46	m	 kw.,	 ul.	Wiejska	–	 nowe	 bloki,	 pełne	
wyposażenie.	 Czynsz	 500	 zł	+	 opłaty.	 0660	
424	989.

•	 Sprzedam	 działkę	 o	 powierzchni	 1	 ha	 w	
granicach	miasta	 Nowogardu	 nadającą	 się	
np.	 pod	 budowę	 zakładu	 produkcyjnego.	
Wiadomość	091	39	22	329	i	091	39	20	353	
po	godz.	15.00.

• Kawalerka na ul. Leśnej do wynajęcia. 
0606 627 788.

• Kupię niedrogo garaż blaszany. 0691 
648 262, po 18.00.

• Kupię dom na wsi w okolicy Nowogardu. 
Tel. 0511 784 339.

•	 Emeryt	 poszukuje	 pokoju	w	Nowogardzie	 u	
uczciwej,	 niezależnej	 i	 biednej	 pani.	 Dobrze	
zapłaci	 i	pokryje	 inne	koszty	–	w	przyszłości	
możliwość	renty.	Skr.	pocztowa	112,	89-600	
Chojnice.

•	 Do	wynajęcia	2-pokojowe,	600	zł.	0605	401	
911.

•	 Poszukuję	 garażu	 do	 wynajęcia	 na	 ul.	
Zamkowej.	0691	131	717.

•	 Oferuję	–	Nowogard,	wynajmę mieszkanie	
na	 dłużej,	 umowa,	 możliwość	 uzyskania	

dodatku	 mieszkaniowego.	 Tel.	 0695	 770	
724.

•	 Sprzedam	mieszkanie	3-pokojowe,	własnościowe	
49	m	kw.,	IV	piętro,	przy	ul.	15	Marca	5.	Tel.	
kontaktowy	091	39	20	823,	kom.	0608	199	
489.

•	 Wynajmę	plac	ogrodzony	dozorowany	nadający	
się	na	działalność	gospodarczą	lub	garażowanie	
pojazdów.	Wiadomość	091	39	22	329.

•	 Wynajmę	mieszkanie	 3-pokojowe	 przy	 ul.	
Bankowej.	0601	562	743.

•	 Sprzedam	mieszkania	spółdzielcze	własnościowe	
w	 centrum	Nowogardu:	 4-pokojowe,	 parter	
–	091	39	21	522;	2-pokojowe,	I	p.	+	garaż.	
0663	748	22;	091	39	22	794	od	9.00	do	11.00	
i	po	19.00.

• Sprzedam lub wydzierżawię lokal 
handlowo-przemysłowy o pow. 93 
m kw. wraz z działką o pow. 0,17 
ha (możliwość adaptacji na lokal 
mieszkalny), Darż gm. Maszewo. Cena 
do uzgodnienia, proszę o kontakt – tel. 
0504 111 300.

•	 Zamienię	kawalerkę	własnościową	35	m	kw.	
przy	ul.	15-go	Lutego	na	mniejszą.	091	392	
69	68	–	po	16.00.

MOTORYZACJA

•	 Kupię	używane	katalizatory	 samochodowe	w	
cenie	60	zł/1	szt.	0606	118	102.

•	 Sprzedam	VW	Jetta	II,	1.6	D.	0608	697	092.
• Sprzedam Stara 1142 – chłodnia, 

1990 r., stan b. dobry, cena 12.500 
zł, możliwość negocjacji. Tel. 0604 582 
797.

•	 Sprzedam	Opel	 Kadett	 3-drzwiowy,	 1990	 r.,	
poj.	 1.2i	 +	 gaz.	Wymienione	 amortyzatory	
przód	i	tył,	kolor	biały.	0693	16	22	40.

•	 VW	Golf	Cabrio,	1991	r.,	poj.	1.8GT,	 czarny,	
zadbany	 lub	 zamiana	 na	 Corsę,	 Fiestę,	 inne	
propozycje.	0609	307	327.

•	 Polonez	 Truck	 Roy	 1,	 poj.	 1.6	 benzyna	
zabudowany,	 burty	 aluminiowe,	 bordowy	
4-drzwiowy,	 przegląd	 do	 IX.2006	 r.,	 stan	 b.	
dobry.	0609	307	327.

•	 Sprzedam	Seat	Cordoba,	1994	r.,	1.6	benzyna,	
ABS,	 elektr.	 szyby,	 wspomaganie,	 elektr,	
światła,	zielony,	stan	dobry,	cena	8.300	zł	–	do	
uzgodnienia.	0506	073	149.

•	 Sprzedam	Mercedes	207D,	do	remontu	lub	na	
części,	przegląd	ważny	do	końca	maja.	0608	
500	741,	091	39	25	081.

•	 Sprzedam	Seat	 Ibiza,	 1992	 r.,	 poj.	 1.2.	 Tel.	
0888	676	614.

•	 Sprzedam	alumfelgi	do	Audi	80	piętnastki	oraz	
kompletne	koła	piętnastki	z	nowymi	oponami	
zimowymi	do	Mercedesa	124.	Wiadomość	091	
39	22	329.

•	 Sprzedam	 felgi	 14’/185	 oraz	 opony	 4	 x	
zimowe.	Tel.	0605	522	340.

INNE
• Sprzedam wieżę Diora 502, 5 elementów 

z pilotem, bez kolumn. Cena ok. 600 zł. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

•	 Sprzedam aparat cyfrowy HP,	 3	 x	
zoom	optyczny,	9	x	cyfrowy,	kamera	 i	 inne,	
okablowanie	 –	 nowy, na gwarancji	 w	
pudełku.	Cena	470	zł.	Tel.	0605	522	340,	091	
39	22	783.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części), tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

•	 Rozliczenia	podatkowe	(PIT) 15	zł/deklaracja.	
Tel.	0695	770	724.

•	 Zapraszamy	do	nowo	otwartego	sklepu	„Alex”	
z	odzieżą	zachodnią,	ul.	3	Maja	44F.

•	 Owczarki	 niemieckie	 –	 czarno	 podpalane,	
8-tygodniowe,	 ojciec	wnuk	 zwycięzcy	 świata,	
rodzice	na	miejscu.	091	39	21	828.

•	 Wykonuję	robótki	ręczne	na	drutach.	091	39	
23	250.

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0880 690 324.
•	 ZATRUDNIĘ	LAKIERNIKA	I	BLACHARZA	W	RESKU	

(ZAKŁAD	MECHANIKI	POJAZDOWEJ	WACKONI),	
TEL.	091	395	23	04,	0506	011	234.

USŁUGI
•	 Wszelkie	 prace	 remontowe,	 stolarskie,	

kafelkowanie,	 malowanie,	 hydraulika	 	 i	
inne	 wykonam	 solidnie	 i	 fachowo,	 dzwonić	
wieczorem	–	091	39	22	783,	kom.	0660	392	
851.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

•	 Wykonujemy	profesjonalne	strony	internetowe	
na	 zamówienie	 –	 możliwość	 wystawienia	
faktury	Vat.	0605	522	340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 870 
798.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

•	 Wykonujemy	 docieplenia,	 płytki,	 regipsy,	
dekarstwo.	0505	94	17	65.

• Transport – przeprowadzki. 0604 516 
451.

•	 Busem	–	Ystad	–	Malmö	–	Göeteborg.	0605	
401	911.

•	 J. holenderski	–	tłumaczenia	–	nauka.	0693	
035	199,	091	577	82	17.

•	 Usługowy	Zakład	Szewski	–	ul.	Ofiar	Katynia	
4	 (dworzec	 PKP)	 zaprasza	 pon.	 –	 pt.	 9.00	
–	17.00,	sobota	9.00	–	14.00.

•	 Renowacja	mebli	–	091	39	22	366.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 cm, cena 

7 zł/1 szt. Tel. 0604 858 706.
•	 Sprzedam	pszenżyto.	091	39	17	943.

•	 Sprzedam	3	tony	żyta,	cena	do	uzgodnienia.	
Tel.	0600	653	124.

•	 Sprzedam	facelię,	kupię	byczki	100	–	200	kg.	
0668	316	103.

•	 Sprzedam	zboże.	091	39	106	25.
•	 Sprzedam	mieszankę,	 pszenżyto,	 pszenicę,	

tunel	foliowy	30m,	barakowóz,	10	ha	ziemi.	
Długołęka	5.	0663	212	981.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10

W tym sezonie rozgrywek Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
mamy więcej przerw niż to zazwyczaj bywało. Po przerwie świątecznej 
przyszedł czas na przerwę spowodowaną feriami zimowymi. W tych dniach po 
raz kolejny do naszego miasta przyjechała szczecińska młodzież salezjańska i 
na wszystkich nowogardzkich halach prowadzą intensywne treningi. Następna 
kolejka rozegrana zostanie w przyszłą niedzielę, 29 stycznia.

O rozgrywkach NALP można przeczytać również na stronie www.pomor-
zanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki. Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespolone, 
„Marpol – Okna” „SMJ” – firma informatyczna Mariusz Serocki oraz Urząd 
Miasta i Gminy.

Andrzej Garguliński

W związku ze zbliżającymi się w naszym mieście mistrzostwami Europy 
Taxi, chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom Nowogardu program i dyscypliny 
sportowe mistrzostw.

Mistrzostwa rozpoczną się 26 sierpnia 2006 r. Rozegrane zostaną turni-
eje piłki nożnej oldbojów, i seniorów, siatkówki plażowej, darta, szachów, 
wędkarstwa, golfa, kręgli, strzelectwa i tenisa stołowego.

Zaproszenie wysłano do zawodników z 23 krajów, spodziewany jest przyjazd 
około 1000 osób, z czego 700 będzie nocowało w naszym mieście. Planowane 
są dwa zakończenia, główne dla 350 osób w Szkole Podstawowej nr 3 i drugie 
dla 500 osób u pana Grygowskiego. W najbliższych numerach będziemy 
przybliżać jedną z konkurencji sportowych. Więcej informacji można uzyskać 
na stronie internetowej www.taxi.nowogard.pl.

Andrzej Szafran

Czas na kolejną 
przerwę

Nauczyciele. Stoją od lewej: Z. Ceranka, N. Dworak, Z. Feńczak, M. 
Piątkowski, M. Wolny, G. Olechowski. Poniżej od lewej: W. Kubicki, J. 
Szczęsny, A. Skórniewski. 

Mistrzostwa Europy Taxi

W najbliższą niedzielę 22 stycznia w siedzibie klubu „Pomorzanin” przy 
placu Szarych Szeregów odbędzie się turniej szachowy zorganizowany 
przez Radę Miejsko – Gminną LZS w Nowogardzie.

Ag

Szach i mat

WOJCIECH   
ZIÓŁKOWSKI

s. Marka i Ter-
esy urodzony w 
N o w o g a r d z i e 
1 7 . 1 0 . 1 9 8 4 r . 
Karierę sportową 
zaczął  wiosną 
1993r. w klubie 
KKS Bond-Sawa 

Nowogard. 
Pierwszym trenerem był (były kolarz) 

Sławomir Lipiński. 
W roku 1994 przejął obowiązki tren-

era Jacek Widzewicz. Będąc w klubie 
jeździł z zawodnikami: Patrykiem i 
Łukaszem Bondą, Sławomirem Bedn-
arkiem, Marcinem Żywieckim, Karolem 
Mroziewiczem, Wojtkiem Szymańskim, 
Pawełem i innymi. 

Kolejnym klubem jest Uczniowski Klub 
Sportowy (UKS) Chrabąszcze Nowogard 
w którym trenerem był i jest do dziś Rys-
zard Posacki. 

Zawodnikami w tym czasie byli; Leszek 
Szkołuda, Grzegorz Komisarek, Marcin 

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowo-

gardzkiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kil-
ku poprzednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i 
działaczy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z 
Państwa rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag
Śliwa, Marcin Budzicki, Damian Ćwiek. 

W UKS Chrabąszcze został brązowym 
medalistą Mistrzostw Makroregionu 
młodzików ze startu wspólnego w Strzel-
cach Krajeńskich i srebrnym medalistą 
Mistrzostw Makroregionu młodzików 
w jeździe drużynowej na 4 km, zajmując 
VI miejsce w klasyfikacji łącznej wyścigu 
Nadziei Olimpijskich. 

Kolejnym klubem w karierze był LKS 
Baszta Golczewo pod opieką trenera 
Jacka Kołby. Zawodnicy klubu to: Artur 
Król, Daniel Magierski, Tomasz Kądziela, 
Mateusz Moskwa. Osiągnięte wyniki: Sre-
brny medal Mistrzostw Polski w wyścigu 
dystansowym i Brązowy medal w wyścigu 
Medison  - Kraków. 

Wygrał Puchar Polski w Gostyniu, 
brązowy medal w jeździe drużynowej 
na szosie w Kaliszu, II- miejsce w kryte-
rium kolarskim o memoriał Zygmunta 
Weissa – Choszczno,  III miejsce w 
Pucharze Polski w jeździe indywidualnej 
na czas w Grudziądzu, srebrny medal w 
młodzieżowych Mistrzostwach Polski na 
torze 4 km indywidualnie. 

MARIAN  
SZPILKOWSKI

 u r .  1 9 4 9 
– piłkarz  ręczny 
LKS „Pomor-
z a n i n”,  M K S 
„Pogoń” Szczecin 
oraz MKS „Og-
niwo” Szczecin 
oraz szkolenio-

wiec drużyn juniorów i seniorów LKS 
„Pomorzanin”. Stan cywilny: żonaty, troje 
dzieci. Syn Rafał (ur. 1976 r.) również 
piłkarz ręczny LKS Pomorzanin, „En-
ergetyk” Gryfino, „Paria” Szczecin oraz 
„Fortuna” Neubrandenburg (Niemcy).

Uprawianie piłki ręcznej rozpoczął w 
1964 r. pod okiem nauczyciela wf i trenera 
mgr Stanisława Steczka. W latach 1968 
– 76 zawodnik MKS „Pogoń” Szczecin, 
z którą to drużyną, po grze w lidze MW 
oraz II lidze, uzyskał historyczny awans 
do ekstraklasy w 1972 r. W sezonie 1975-
76, wraz z zespołem zdobywa brązowy 
medal Mistrzostw Polski za zajęcie III 
miejsca w rozgrywkach ekstraklasy. W 
tym samym sezonie jest członkiem kadry 
olimpijskiej. W sezonie 1978-79 jest 

grającym trenerem LKS „Pomorzanin” 
występującym w lidze MW. W latach 
1982-85 gra w zespole MKS „Ogniwo” 
Szczecin (liga MW oraz II liga) W 1986 
roku powraca na stałe do Nowogardu i do 
1988 r. jest ponownie grającym trenerem 
LKS „Pomorzanin” W 1988 r. kończy 24 
letnią karierę zawodniczą zajmując się 
wyłącznie pracą szkoleniową.

M. Szpilkowski rozegrał ponad 150 
spotkań w II lidze oraz 132 spotkania w 
ekstraklasie. Grał przeważnie na pozycji 
obrotowego oraz skrzydłowego, lecz 
często występował również na pozycji 
rozgrywającego.

Od 1994 r. wraz z mgr Jerzym Stolfem 
prowadzi na bazie uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych drużynę juniorów, która m.in. 
zdobyła złoty i srebrny medal Mistrzostw 
Polski Szkół Rolniczych. Drużyna ta, 
uzupełniona kilkoma uczniami I LO, po 
ukończeniu wieku juniora gra w lidze 
MW. W tym czasie wznowiło treningi kil-
ku zawodników „starego” Pomorzanina 
i zespół ten w 1999 r. awansuje do II 
ligi. Po spadku zespołu z II ligi w roku 
następnym, Marian Szpilkowski kończy 
pracę szkoleniową.
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Krzyżówka nr 3kupon nr 3 Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka nr 2 – Jak zima to i 
mróz. Rozwiązania nadesłali:

Bronisław Rasowski – Jarchlino, 
Franciszek Bezulski – Czarnogłowy, 
Jan Nikicin – Włodzisław, Maria 
Gortat – Czermnica, Józef Kochelski 
– Błotno, Wioleta Wdowczyk – Karsk, 
Krystyna Panek – Stare Wyszomierki, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, Mi-
chał Furmańczyk – Strzelewo (także 
49), Jerzy Zawadzki – Orzechowo, 
Wioletta Karpiuk – Zakłodzie, Ma-
rzena Zielińska – Strzelewo, Krystyna 
Tretiak – Maszkowo, Teresa Młynar-

ska – Słajsino oraz z Nowogardu: 
Jan Burzyński, Maryla Piątek, Beata 
Szcześniak, Bogdana Walewska, 
Barbara Bartosik, Józef Górzynski, 
Halina Szwal, Janina Sadowska, 
Marcin Jarecki, Stanisława Pokorska, 
Michał Rosa, Jerzy Siedlecki, Helena 
Skobyranda, Jan Mikłaszewicz, Ka-
tarzyna Kotala, Łucja Wiśniewska, 
Władysława Kubisz, Jadwiga Ocho-
cka, Franciszek Palenica, Jadwiga Po-
śpieszyńska, Teresa Powalska, Janina 
Zamorska, Katarzyna Saja, Danuta 
Warcholak, Andrzej Leszczyński, 

Regina Orłowska, Lidia Walaszczyk, 
Justyna Andrzejczak, Gertruda Wa-
syluk, Maria Wawreńczuk, Krystyna 
Młynarska, Halina Heinrich.

Bezpłatne prenumeraty „DN” na luty 
wylosowali:
- Lucyna Andrzejczak 
   z Nowogardu,
- Maria Wawreńczuk z Nowogardu,
- Marzena Zielińska ze Strzelewa. 

Gratulujemy!             

Wesołe jest życie staruszka…
Kiedy	już	stuknie	siódmy	krzyżyk,
Gdy	źle	ze	zdrowiem	i	pamięcią,
Gdy	człowiek	–	to	żwawy	czyżyk,
Lecz	schorowany	–	stary	dzięcioł.
Gdy	pić	nie	wolno,	nawet	wina,
Ani	jeść	schabów,	tłustych	gąsek,
Gdy	mu	wątroba	przypomina,
Że	jest,	że	czuje	każdy	kąsek.
Gdy	smukły	młodzian	na	ulicy,
Jest	naszych	zgrabnych	dziewcząt	
łowcą	–	
O,	mili	moi	rówieśnicy,
Jakże	zazdrości	się	sportowcom!
Jakaż	zawiści	to	jest	zadra
Jakiż	to	ból,	gdy	się	spostrzega,
Że	taka	narodowa	kadra,
Skacze,	boksuje	się	i	biega.
Gdy	skok	o	tyczce	ich	się	śledzi,
Lekki,	jak	spacer	po	uliczce	–	
Cóż	my	możemy	w	odpowiedzi?
Najwyżej	skok	o	reumatyczce.
Słońce	i	wiatr	–	ich	vademecum!
A	dla	nas	szalik,	ciepłe	swetry.
Oni	–	sto	metrów	w	dziesięć	sekund!
A	my?	My	mamy	termo	–	metry.
Sztafety,	biegi	z	przeszkodami,
Dyskobol	–	pokaz	hartu,	woli!
A	my,	kochani,	jak	jest	z	nami?
Miast	dyskoboli	–	wszystko	boli.
Kiedy	zaczniemy	kopać	piłkę,
Wbijając	ją	do	własnej	bramki,
Kiedy	na	twarzy,	pełnej	męki,
Grymas	rozpłynie	się	szeroko,
Gdy	kula	nam	wypadnie	z	ręki,
A	oszczep	nam	wybije	oko	–	
To	żyć	będziemy	jednak	z	myślą,
Że	się	opłacą	takie	wice:
Bo	może	nas	też	kiedyś	wyślą,
Jako	curiosum	za	granicę!
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 Witamy wśród nas...
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Syn Anny Sterczewskiej  
ur. 15.01.06 z Reska

Syn Elżbiety Wasilewskiej 
ur. 14.01.06 z Bieńczyc

Muzyczne „co nieco”
W miniony piątek, 13 stycznia 

kolejny już raz mogliśmy podziwiać 
efekty pracy uczniów „małej szkółki 
muzycznej” prowadzonej w naszym 
mieście przez Edwarda Steca. Dzię-
ki uprzejmości dyrektor Biblioteki 
Miejskiej Zofii Pilarz koncert, tra-
dycyjnie już, odbył się w czytelni tej 
instytucji.

Repertuar muzyczny w swojej 
treści dopasowany był do obecnego 
poświątecznego okresu, czyli składał 
się z kolęd, ale także innych popu-
larnych melodii, np. z filmu „Ojciec 
chrzestny”, melodii ludowych, ballad 
i znanych melodii współczesnych, 
„Takie tango”, itp.

Słuchacze mogli oklaskiwać na-
stępujących wykonawców: Wiktorię 

Kiryk, Jakuba Przybyszewskiego, 
Natalię Banasiak, Małgorzatę Ma-
ciejewską, Kingę Zawada, braci – Ja-
kuba i Macieja Tębłowskich, Noela 
Marcinkowskiego, Tomasza Tracza, 
Annę Marię Wojdyłę, Wojciecha 
Karysia i Łukasza Baranowskiego.

Miło, że każde kolejne spotkanie 
z uczniami Edwarda Steca groma-
dzi coraz szerszą publiczność i li-
czymy, że następne koncerty jeszcze 
bardziej poszerzą krąg miłośników 
pięknej muzyki. Tego typu spotka-
nia są też zachętą dla innych dzieci 
i młodzieży, że warto i trzeba mieć 
w życiu jakieś pasje, bo one nadają 
życiu kolorystyki i czynią je wartoś-
ciowsze. 

A.T.

Weekend w Kinie „Orzeł”

Wierny ogrodnik
Dramat/ Thriller USA/ Wielka Brytania 2005 r., reż. Fernando Meirelles, 

obsada: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Kounde, czas trwania 129 
min., projekcja: piątek – niedziela godz. 19.00.

Film twórcy obsypanego nominacjami do 
Oskara „Miasta Boga”. Justin i Tessa Quale pra-
cują dla brytyjskich służb dyplomatycznych na 
rozległych równinach Kenii. Kiedy w tajemni-
czy sposób zostaje zamordowana Tessa, zaczy-
nają krążyć pogłoski o jej rzekomym roman-
sie z Kenijczykiem, który zginął razem z nią.  
Justin, zdeterminowany, aby ocalić dobre imię 
żony, rusza w podróż, która prowadzi go od eg-
zotycznych krajobrazów Kenii, przez ulice Lon-
dynu, po surowe i zimne pustkowia Kanady. 
Podczas tej podróży odkrywa rozległy, światowy 
spisek mogący kosztować życie tysiąca osób.

Ag

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw

Prokurator Rejonowy w Goleniowie informuje, że w związku z akcją „Ty-
godnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 22 lutego 2006 r. do 28 lu-
tego 2006 r. od godz. 7.30 do 17.00 w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie 
odbędą się dyżury prokuratorskie dla ofiar przestępstw, podczas których 
osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

Spotkanie pszczelarzy
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Członkowie Koła Pszcze-

larzy w Nowogardzie, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba serdecznie 
zapraszają na wykład dr. Benedykta Polaczka z Uniwersytetu Wolnego w 
Berlinie. Tematem wykładu będzie „Nowoczesna gospodarka pasieczna i 
zwalczanie pasożyta Varroa” .

Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 50 – lecia pracy w pasiece 
i pracy społecznej Tadeusza Sowy, wieloletniego prezesa i założyciela Koła 
Pszczelarzy w Nowogardzie.

Uroczystość odbędzie się 4 lutego 2006 r. o godzinie 10.00 w Domu 
Kultury przy Placu Wolności w Nowogardzie.

Wykład dr. Benedykta Polaczka planowany jest o godzinie 11.00, na który 
serdecznie wszystkich zapraszamy.

iSa
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Porta Agra 
sprzedana

czytaj na str. 4

Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny

Jeśli nurtuje Państwa jakaś sprawa, 
jeśli byliście Państwo świadkami 

ważnego wydarzenia prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu

0 667 889 031

Informujemy, że   

24 stycznia 2006 r.
wtorek w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Fałszywi 
kominiarze

W ostatnich dniach policjanci 
otrzymywali informacje o odwiedza-
jących mieszkańców naszego miasta 
kominiarzach. Część z nich wzbu-
dzała podejrzenia. Jeżeli ktokolwiek 
ma wątpliwości czy odwiedzający go 
kominiarz jest autentycznym przed-
stawicielem tego zawodu powinien 
poinformować o tym policję pod 
numerem telefonu 997 lub 112.

Ag

Matura nie 
zdała egzaminu 
dojrzałości

Trwa właśnie ostatnia zimowa 
sesja nowej matury. Od przyszłego 
roku będzie ją można zdawać tyl-
ko w maju. Egzaminy poprawkowe 
będą trwały do 31 stycznia. Do po-
prawki ustnej nowej matury mogą 
przystąpić tylko ci, którzy jej nie 
zdali lub ci, którzy dotąd w ogóle 
do niej nie przystąpili. W egzami-
nie pisemnym mogą uczestniczyć 
osoby, które „oblały”, jak i te, które 
zdały go i chcą podwyższyć swój 
wynik.

czytaj na str. 4
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KALENDARIUM
24 stycznia
Imieniny:  Chwalibog, Felicja, Feliksa, Franciszek, Milena, Mirogniew, 
Rafał i Tymoteusz

25 stycznia
Imieniny: Apollon, Barcław, Elwira, Miłobor, Miłosz, Miłowit, Paweł, 
Pęcisława i Tacjana
Dzień Sekretarki i Asystentki

26 stycznia
Imieniny: Jerogniew, Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Tymoteusz, 
Tytus, Wanda i Wojsław

Z ogłoszeń duszpasterskich

reklama

Parafia pw. WNMP
Biuro parafialne czynne w tym 

tygodniu wyjątkowo w czwartek w 
godz. 8.00 – 9.00 oraz w piątek godz. 
15.30 – 17.30. 

Msze św. ranne w kościele para-
fialnym od poniedziałku do piątku 
włącznie o godz. 8.00; tylko w sobotę 
o godz. 9.00. Msze św. w tygodniu 
nadal odprawiane są w kaplicy Matki 
Bożej. 

Od poniedziałku do piątku włącz-
nie trwają prace nad oczyszczaniem 
sklepienia kościoła w nawie głównej. 
W sobotę po Mszy św. o godz. 9.00 
sprzątanie kościoła i przygotowywa-
nie go do niedzielnej liturgii. Prosimy 
o pomoc w sobotnim sprzątaniu 
kościoła. 

Program kolędy na najbliższy 
tydzień:

Poniedziałek 23 stycznia: Koś-
ciuszki 20 – 35; 3 Maja 32- 42 oraz 
31 g - h

Wtorek 24 stycznia: Kościuszki 
35A; Piłsudskiego 1 – 3; Waryńskie-
go 1, 19; 3 Maja 43 – 55; Kazimierza 
Wielkiego;

Środa 25 stycznia:  Piłsudskiego 4 
– 12; Wileńska; Waryńskiego 3 – 17, 
20, 21, 22; 

Czwartek 26 stycznia: Dąbrow-
skiego; Luboszan 2 – 11; Waryń-

skiego 23, 24; Fabryczna, Pocztowa, 
Dworcowa, Batalionów Chłopskich, 
Rzeszowskiego;

Piątek 27 stycznia: Wiejska 1; Zie-
lona 2, 3, 5, 10; Kilińskiego 1 – 19; 

Sobota 28 stycznia: Karsk;  Zielona  
7 (1 – 20), 8, 9; Kilińskiego 20 – 25; 

Kolęda rozpoczyna się od godz. 
16.00, w soboty od godz. 15.00. 

Dzień wcześniej ministranci od-
wiedzą rodziny zapowiadając wizytę 
duszpasterską

Parafia pw. św. Rafała Kalinow-
skiego

Program kolędy na najbliższy 
tydzień:

Wtorek (24.01. 2006) – ul. 15 lu-
tego 15

Środa (25.01.2006) ul. 15 lutego 
16, 17

Czwartek (26.01.2006) - ul. Polna, 
ul. Kasprowicza, ul. Reymonta.

Piątek (27.01.2006) - ul. Mickie-
wicza.

Sobota od godz. 10.00 (28.01.2006) 
- Konarzewo i Sąpolnica, od godz. 
16.00 Sieciechów.

Kolęda w Nowogardzie zaczyna 
się od godz. 16.00.

Kronika policyjna

Zaginięcie, 
na szczęście fałszywe

W sobotę 14 stycznia do nowo-
gardzkiego Komisariatu Policji 
przyszła mieszkanka jednej z oko-
licznych miejscowości zgłaszając 
zaginięcie swojej matki. Policjanci 
podjęli standardowe w takich 
wypadkach czynności jednak bez 
efektu. We wtorek córka zaginionej 
kobiety zjawiła się po raz kolejny 
informując, że matki nadal nie ma. 
Policjanci wzmogli poszukiwania, 
lecz efektów nadal nie było. Po 
kilku godzinach sytuacja stała się 
dramatyczna. Jeden z mieszkańców 
naszej gminy powiadomił, że na 
leśnej drodze w okolicy Sąpolnicy 
zauważył ślady krwi i ciągnięcia 
czegoś ciężkiego. Sytuacja była 
niewesoła, bo skojarzenia nasu-
wały się same. Jednak po południu 

We wtorek o godzinie 8.40 właści-
ciel nissana terrano z 2003 roku po-
informował, że jego auto zniknęło. 
Samochód był zaparkowany na ulicy 
Zamkowej.

W środę o godzinie 17.45 zgłoszo-
no, że w Osowie skradziono stojący 
w klatce schodowej rower. Właści-
ciel oszacował wartość jednośladu 
na 300 zł.

W czwartek o godzinie 8.15 powia-
domiono, że w Kulicach skradziono 
volkswagena golfa zaparkowanego 
w pałacu Bismarcków. Właścicielka 
pojazdu, obywatelka Niemiec osza-
cowała swoje straty na 8 tys. euro.

O godzinie 9.15 pracownicy su-
permarketu „Lidl” zatrzymali zło-
dzieja, który usiłował ukraść wieszak 
na drzwi i slipy męskie. Wartość 
skradzionych przedmiotów wynio-
sła 24,98 zł.

O godzinie 15.35 w „Lidlu” za-
trzymano kolejnego złodzieja. Tym 
razem próbowano ukraść dwa dłu-
gopisy i zestaw śrubokrętów warto-
ści 47,97 zł. Na pytanie dlaczego to 
zrobił, sprawca odpowiedział, że był 
głodny.

W piątek o godzinie 14.00 zgło-
szono, że na ulicy Dworcowej skra-

dziono tablice rejestracyjne samo-
chodu nissan primera.

W sobotę o godzinie 8.00 zgłoszo-
no, że na osiedlu Gryfitów nieznany 
sprawca urwał drzwi od strony pa-
sażera w samochodzie opel vectra i 
skradł radioodtwarzacz blaupunkt 
wartości 150 zł.

O godzinie 12.00 w jednym z za-
kładów fryzjerskich skradziono tele-
fon komórkowy nokia 2600 wartości 
350 zł.

O godzinie 15.40 do nowogardz-
kiego Komisariatu Policji zgłosił się 
mieszkaniec Nowogardu zgłaszając 
kradzież dokumentów, kart banko-
matowych i 150 zł. Kradzież miała 
miejsce w szczecińskim centrum 
handlowym „Galaxy”.

O godzinie 18.55 policjanci zatrzy-
mali na ulicy Kościuszki forda fiestę. 
Jego kierowca, mieszkaniec Karska 
Janusz K., prowadził auto mimo są-
dowego zakazu wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie.

W niedzielę o godzinie 19.15 na 
ulicy 3 Maja policjanci zatrzymali ja-
dącego cinquecento Janusza M. Pro-
wadził on pojazd mimo, że miał we 
krwi ponad 1,6 promila alkoholu. 

Ag

Straż Pożarna
W minionym tygodniu w dniach 

16 – 22 stycznia na terenie podległym 
nowogardzkiej Jednostce Ratowniczo 
– Gaśniczej odnotowano sześć zda-
rzeń. Poza opisywanymi już przez nas 
pożarami na terenie byłej mleczarni 
zdarzyło się:

W środę około godziny 4.20 przy-
jęto zgłoszenie o wypadku samocho-
dowym. W miejscowości Nastazin 
dachował ford fiesta. Dwie osoby 
zostały przewiezione do szpitala. Na 
miejsce zdarzenia pojechała OSP Ma-
szewo, która zabezpieczyła miejsce 
wypadku i uprzątnęła teren.

O godzinie 17.26 w Dąbrowie 
zapaliła się piwnica w jednym z 
budynków mieszkalnych. Spaleniu 
uległy worki z trocinami, rozrzucona 
słoma, drewno opałowe, stare deski, 
wiadra plastikowe... Poza tym prze-
palona została instalacja elektryczna, 
a częściowemu spaleniu uległ drew-
niany strop. Strażacy ewakuowali z 
pokoju nad piwnicą osobę niepełno-

sprawną. Uratowano też 25 kurcząt i 
20 kur. Prawdopodobną przyczyną 
pożaru było wypadnięcie z przewo-
du kominowego kawałka palącej się 
sadzy. Właściciel mieszkania został 
pouczony o koniecznosci czyszczenia 
komina.

W niedzielę około godziny 13.30 
strażacy zostali wezwani na uli-
cę Luboszan, gdzie właścicielka 
mieszkania obawiała się pożaru. Na 
miejscu okazało się, że to, co było 
brane za dym było parą wodną, gdyż 
w instalacji centralnego ogrzewania 
zagotowała się woda. Strażacy zabez-
pieczyli miejsce zdarzenia i obniżyli 
temperaturę w piecu.

O godzinie 16.20 poinformowano 
o ogniu w okolicy lasu w miejscowo-
ści Żabowo. Przybyła na miejsce OSP 
Orzechowo stwierdziła, że to pozo-
stawione przez nieznanych sprawców 
ognisko, które ugasili.

Ag

policjanci odetchnęli z ulgą, gdyż 
zostali poinformowani, że zaginio-
na wróciła do domu. Okazało się, 
że te dni spędziła u znajomego w 
Nowogardzie w miły sposób spę-
dzając czas. Sprawa śladów krwi 
też się wyjaśniła. Krew należała do 
dzika zabitego podczas polowania. 
Legalnego polowania.

Ag
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reklama

Kolizje drogowe 
prawdziwą plagą

Sprawdź autokar
Ferie zimowe to okres wyjazdów. Policjanci informują wszystkich rodziców, 

że mogą zwrócić się do policji o kontrolę autokarów, którymi podróżują ich 
pociechy. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, 
jak i stan kierowcy. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 997 lub 112.

Ag

W miniony piątek około godziny 
11.40 na ulicy Zielonej doszło do 
kolizji drogowej. Zderzyły się dwa 
samochody: volkswagen lt i renault 
twingo. Na szczęście nikt nie ucier-
piał. 

Kilka godzin później na drodze 
Nowogard – Sąpolnica kolejne dwa 
samochody miały „bliskie spotkanie”. 
Tym razem kierowca samochodu 
osobowego uderzył w tył ciężarówki. 
Według ustaleń policji winny był kie-
rowca osobówki, który nie zachował 
należytej odległości. 

To tylko część kolizji, jakie miały 
miejsce w minionym tygodniu w 
naszej okolicy. Policja odnotowała 
dziewięć takich zdarzeń, a nie jest 
wykluczone, że było ich więcej. Cza-
sami jednak kierowcy chcą sprawę 
załatwić polubownie. Dlatego apelu-
jemy o ostrożną jazdę. Warunki na 
drogach nie ułatwiają życia kierow-
com, w takiej sytuacji o kolizję nie 
trudno. Pół biedy, gdy zniszczeniu 
ulegnie samochód. 

Ag

Rozliczenia podatkowe
Druki PIT otrzymać można w Ratuszu Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta 

- pok. nr 5 parter) bądź na stronach Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Punkt Obsługi Podatników w Nowogardzie (Plac Wolności 5, pok.201, II 
piętro) czynny będzie w : Luty 16 i 17 w godz. 8:00-14:30 

Urząd Skarbowy w Goleniowie, Pl. Lotników 1, 72  100 Goleniów
nr telefonów:
centrala 091 43-21-500, fax 091 41-82-598
godziny pracy:
poniedziałek i czwartek od 7:00 do 16:00
wtorek, środa i piątek od 700 do 1500
godziny otwarcia kasy
poniedziałek i czwartek od 800 do 1500
przerwa od 1100 do 11 30
wtorek, środa i piątek od 730 do 1400
przerwa od 1100 do 11 30
Konta:
NBP O/O Szczecin:
CIT 57 1010 1599 0056 8522 2100 0000
VAT 07 1010 1599 0056 8522 2200 0000
PIT 54 1010 1599 0056 8522 2300 0000
NBP O/O Warszawa
d.j.b. 06 1010 1010 0075 9122 2500 0000
NBP O/O Szczecin
in.d 48 1010 1599 0056 8522 2700 0000
j.b.
wyd. 92 1010 1599 0056 8522 3000 0000
doch. 42 1010 1599 0056 8522 3100 0000
Nie zapomnij o terminach składania deklaracji !!!
- na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (do 20 dnia każdego miesią-

ca)
- podatku od towarów i usług (do 25 dnia każdego miesiąca )
Urząd Skarbowy w Goleniowie informuje, że pod następującymi nr. telefonów 

można uzyskać informację w zakresie:
Podatków od towarów i usług VAT: tel. 4321-511
Podatki dochodowe: tel. 4321-446
Podatek od czynności cywilnoprawnych: tel. 4321-447
Podatek od spadków i darowizn: tel. 4321-415

iSa

Ferie w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza dzieci na cykl im-

prez pod hasłem „Od Nowego Roku bez książki ani kroku”. Proponujemy 
głośne czytanie literatury dziecięcej, konkursy literackie, zagadki, zajęcia 
plastyczne, oglądanie bajek i filmów przygodowych.

Zajęcia trwają od 16 stycznia do 27 stycznia, w godz. od 11.00 do 15.00.
Program ferii:
II tydzień
24 stycznia (wtorek) – Morski świat – konkurs rysunkowy (technika do-

wolna)
25 stycznia (środa) – „Nasi ulubieńcy” – spotkanie z panią weterynarz A. 

Berezowską
26 stycznia (czwartek) – Film video dla dzieci i młodzieży
27 stycznia (piątek) – Bibliolada – konkursy literackie dla dzieci młod-

szych i starszych
iSa

INFORMACJA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

W związku z uchyleniem art. 25 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) zo-
bowiązującej osoby pobierające świadczenia rodzinne do przedłożenia, 
w terminie do dnia 15 marca, oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku 2005, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie informuje o braku obowiązku przedkładania 
w/w oświadczeń.



Nr 74

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w grudniu 2005 roku 
burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba poinformował zgromadzonych, 
że „inwestor polski” w drodze przetargu za kwotę ok. 22 mln zł wykupił 
tereny od Porta Agry sp. z o.o. Burmistrz nie chciał zdradzić szczegółów 
dotyczących nowego inwestora.

Porta Agra sprzedana
dokończenie ze str. 1

Państwowe Gospodarstwa Rolne 
były formą socjalistycznej własności 
ziemskiej w Polsce w latach 1945-
1991. Były to duże gospodarstwa 
rolne, których właścicielem było 
państwo.

Gospodarstwa takie tworzone były 
głównie na bazie poniemieckich ma-
jątków na ziemiach północnych i za-
chodnich. Niska efektywność pracy, 
nadmiernie rozbudowane świadcze-
nia socjalne na rzecz pracowników 
oraz w wielu przypadkach fatalne 
zarządzanie powodowały niewielką 
produktywność i deficyt pokrywany 
z dotacji państwowych. Po przejściu 
na gospodarkę rynkową większość 
PGR-ów zbankrutowała lub została 
zamknięta niezależnie od osiąganych 
wyników ekonomicznych decyzją 
rządu, a ich majątek został przejęty 
przez Agencję Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (obecnie Agencja 

Nieruchomości Rolnych). Agencja 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
została utworzona w październiku 
1991 roku na mocy ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Istniała do 
przekształcenia w Agencję Nierucho-
mości Rolnych w 2004 roku. Do jej 
zadań należało przejęcie, restruktu-
ryzacja, prywatyzacja mienia po by-
łych Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych oraz nieruchomości rolnych 
dawnego Państwowego Funduszu 
Ziemi, a także innego mienia rolnego 
będącego własnością Skarbu Pań-
stwa. Do mienia AWRSP wchodziły 
także nieruchomości rolne właścicieli 
zrzekających się swego majątku na 
rzecz emerytury lub renty świad-
czonej z ubezpieczenia społecznego 
rolników. 

Upadek pegeerów pociągnął za 
sobą całą gamę problemów w regio-
nach, w których były one jedynymi 
pracodawcami. Pegeery były bardzo 
często organizatorami życia spo-
łecznego i zapewniały zaspokojenie 

właściwie wszelkich potrzeb pra-
cowników. Ich upadek spowodował 
często nieodwracalne szkody w 
strukturze lokalnych społeczności, 
które nie miały szans na przystosowa-
nie się do nowej sytuacji ekonomicz-
no-gospodarczej. Dewastacji uległ 
także majątek – częściowo na skutek 
rozkradzenia, częściowo z powodu 
braku elementarnych zabezpieczeń.

Przed przejęciem majątku przez 
AWRSP Kombinat PGR w Kulicach 
z siedzibą w Nowogardzie był w 
posiadaniu ok. 5600 ha ziemi. Do 
końca 1993 r. Agencji udało się wy-
dzierżawić okolicznym rolnikom ok. 
2000 ha ziemi. Pozostałe ziemie czyli 
ok. 3600 ha wydzierżawiła spółka 
pracownicza o nazwie Porta Agra 
sp. z o.o., na którą składało się 160 
udziałowców, w tym jednym z naj-
większych udziałowców była Stocznia 
Szczecińska S.A. 

W latach 1998 – 1999 Spółka 
Porta Agra wykupiła od Agencji 
użytkowane ziemie - w tym mo-
mencie stuprocentowym właścicie-
lem (udziałowcem) stała się Porta 
Agra Holding Stocznia Szczecińska 
S.A. Porta Agra była pierwszą z 
kilkudziesięciu spółek, którą zarzą-
dzał Holding.  Kłopoty Porta Agry 
Holding Stoczni Szczecińskiej  S.A.  
odbiły się na kondycji spółki Porta 
Agra. W konsekwencji w roku 2005 
doprowadziło to do ogłoszenia jej 
upadłości. Całością majątku zaczął 
zarządzać syndyk sądowy, który po 
wycenie całości przedsiębiorstwa na 
około 11 mln zł wystawił majątek na 
licytację.

W latach 1990-94 w mieście i 
gminie Nowogard, głównie w wyni-
ku likwidacji PGR oraz niektórych 
zakładów pracujących na rzecz rol-
nictwa, gwałtownie wzrosło bezro-
bocie, które w krytycznym momencie 
przekroczyło poziom 36%.

iSa

Matura nie zdała 
egzaminu dojrzałości

Trwa właśnie ostatnia zimowa sesja nowej matury. Od przyszłego roku 
będzie ją można zdawać tylko w maju. Egzaminy poprawkowe będą trwa-
ły do 31 stycznia. Do poprawki ustnej nowej matury mogą przystąpić tyl-
ko ci, którzy jej nie zdali lub ci, którzy dotąd w ogóle do niej nie przy-
stąpili. W egzaminie pisemnym mogą uczestniczyć osoby, które „oblały”, 
jak i te, które zdały go i chcą podwyższyć swój wynik.

Zapewne pamiętamy pełne za-
chwytu słowa dotyczące nowej ma-
tury. Miała być prostsza i ułatwić 
maturzystom start na studia. Tym-
czasem sama nowa matura nie zdała 
egzaminu. Bo, czy można zdać ma-
turę z języka polskiego na trudniej-
szym poziomie (rozszerzonym), a 
nie zdać na łatwiejszym (podstawo-
wym)?

Oczywiście o istnieniu takiej bzdu-
ry przekonał się jeden z maturzystów 
z Kęt i pozwał Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki do sądu. Poparła go już 
część nauczycieli. Maturzysta przez 
całe liceum nie miał problemów z 
nauką, dlatego postanowił zdawać 
z języka polskiego na poziomie roz-
szerzonym, aby łatwiej dostać się na 
studia. Ostatecznie jednak matury 
nie zaliczył.

W myśl jej nowych zasad jedne-
go dnia zdawane są dwa egzaminy. 
Pierwszy na poziomie podstawo-
wym, a następnie – jeśli się chce – 
na rozszerzonym. Ich wyniki uczeń 
poznaje dopiero po paru dniach. 
Wspomniany przeze mnie maturzy-
sta „oblał” poziom podstawowy. To 
absurdalne! Jak można mieć wiedzę 
o czymś na poziomie rozszerzonym, 
a nie mieć na poziomie podstawo-
wym? To tak samo jakby ktoś po-
trafił prowadzić samochód, ale nie 
umiał włączać pierwszego biegu.

Uczeń, którego czeka popraw-
ka maturalna postanowił walczyć i 
zasady nowego egzaminu dojrzało-
ści skierował do sądu. Sąd sprawę 
przyjął i niebawem ministerstwo 
będzie musiało się tłumaczyć przed 
uczniem na sali rozpraw. Poparła go 
część polonistów, którzy nie mają 
złudzeń, iż taka matura to rzeczywi-
ście nieporozumienie. Dlatego po-
stanawiają powołać Stowarzyszenie 
Innowatorów Edukacyjnych i do-
prowadzić do zmiany zasad nowe-
go egzaminu dojrzałości. Twierdzą, 
że nie może być tak, że tego same-
go dnia zdawane są dwa egzaminy 
(podstawowy i rozszerzony). Naj-
pierw jednak należy zająć się matu-
ra ustną z języka polskiego, gdzie są 
największe niedociągnięcia.

Jak twierdzi Mieczysław Grabia-
nowski, rzecznik MEiN – „Minister-
stwo Edukacji chce zmienić niektóre 
zasady nowej matury od 2007 roku, 
gdyż wiemy, że jest sporo uwag do 
nowej matury i zamierzamy przed-
stawić plan zmian przy egzaminie 
dojrzałości.”

No cóż miało być tak pięknie, a 
wyszło jak zwykle.

Życzymy obecnym i przyszłym 
maturzystom połamania piór.

IK

dokończenie ze str. 1

Znaleziono pieska
W piątek rano 

znaleziono bardzo 
wymarzniętego pie-
ska. Ciemna sierść, 
podobny do rasy fo-
xteriera. Ma on na 
szyi  czerwoną obrożę 
nabijaną metalowymi 
nitami, jest bardzo 
łagodny. Właścicieli 
lub osoby zaintereso-
wane przygarnięciem 
pieska prosimy o kon-
takt pod numerem 
tel. 601610237 (firma 
„Joga”). iSa
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Eugeniusz Korneluk 

To prowokacyjny tytuł. Tylko tan-
cerki niech nie mówią, że za krótka 
spódniczka a tancerze, że buty za 
ciasne! Chodzi o taniec na łamach 
lokalnej gazety - Dziennika Nowo-
gardzkiego. Dobiega Wasza kaden-
cja i zapewne Macie Panie i Panowie 
radni bogaty bagaż dorobku na 
rzecz lokalnej społeczności, którym 
zapewne zechcecie się podzielić z 
czytelnikami po przeczytaniu tego 
artykułu. Od dawna cierpliwie 
przyglądam się, a ostatnio zostałem 
wręcz zobligowany przez mieszkań-
ców Nowogardu, by choć pokrótce 
napisać o aktywności naszych rad-
nych na sesjach. Nowogardzianie 
wpadli na genialny pomysł, by radni 
RM na łamach DN zarezerwowali 
sobie stronę i każdy z Nich napisał 
ile spotkań zorganizował ze swoimi 
wyborcami, jakimi ich sprawami 
zajmował się i co dobrego zrobił do 
tej pory dla poprawienia ich bytu, dla 
miasta. Jakimi decyzjami wpłynął 
na poprawienie spadku bezrobocia, 
budżetu gminy, zachowania i popra-
wienia stanu środowiska naturalne-
go, itd. podczas trwania ich kadencji. 
Nieubłaganie zbliża się  kampania 
wyborcza do samorządu lokalnego 
i pora na podsumowanie, gdyż 
niejeden z Was zapewne ponownie 
wyciągnie rękę po mandat radnego! 
Udowodnijcie, że zasługujecie na to 
i bierzecie diety z podatków swoich 
wyborców nie tylko za frekwencję 
na sesjach! 

Jak koniecznie! - potraktować 
niezaproszonych gości.

Kto choć raz obserwował przebieg 
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
mógł sobie wyrobić o jej przebiegu 
zdanie. Jakie? Niezbyt pochlebne, 
wręcz uwłaczające godności czło-
wieka. Dla przykładu, gdy w sprawie 
podjęcia „padliniarskiej” uchwały 
(dotyczącej budowy zakładu utyli-
zacji padliny i spalarni w Glicku), w 
lipcu 2002 r. na jedną z sesji zostali 
zaproszeni przez „Społeczny Ko-
mitet przeciw budowie...” dyrektor 
zakładu utylizacji - „Farmutil” ze 
Śmiłowa i przedstawiciel Polskiego 
Związku Producentów Pasz z War-
szawy - Pan Numberg. Jakież było 
zdziwienie Przewodniczącego RM 
Stanisława Kazuby - gdy ich ujrzał, 
jakby zobaczył duchy, a ja wówczas 
jako przedstawiciel w/w Komitetu 
zostałem przez Niego zrugany: „kto 

Wam pozwolił ich zaprosić” - Rada 
nic nie wie! Nie na rękę to było in-
westorowi i Radzie, a szczególnie gdy 
11 lipca na sesję przyjechał, oprócz 
zaproszonych przez nas w/w gości, 
specjalista - ekolog z Piły, który od-
parł argumenty za budową zakładu w 
Glicku Jarosława Zieńki (autora ra-
portu oddziaływania na środowisko 
„padliniarni” w Glicku) wynajętego 
przez inwestora, który mówił jak ma 
funkcjonować taki zakład. Zaraz, 
zaraz..., to Radzie można zapraszać 
różnych specjalistów i ekspertów z 
Urzędu Wojewódzkiego, Marszał-
kowskiego itp., którzy nie tylko nie 
mówili o prawdziwych zagrożeniach 
planowanej inwestycji w Glicku, 
(toksyczny amoniak, siarkowodór, 
itd)? Nie mówili też o smrodzie z 
zakładu, nie do zniesienia na wiele 
kilometrów i o tym, że ludzie chorują 
wokół tych zakładów w związku z 
tym wzrasta umieralność, ale w żywe 
oczy kłamali, że szkodliwość zakładu 
zamknie się w granicach własnych, 
tj. ogrodzeniu byłej JW w Glicku! 
A nam nie wolno zaprosić ludzi z 
branży utylizacyjnej, by powiedzieli 
ludziom prawdę? Obaj goście dostali 
od Przewodniczącego aż 5 minut!  
Po dwie i pół minuty na osobę na za-
branie głosu i zreferowanie tematu! 
Do przykładu, specjaliści inwestora 
godzinami, bez ograniczenia czasu, 
mogli przekonywać o słuszności 
wybudowania niebezpiecznej in-
westycji w Glicku i kłamać, (na 
marginesie, obecnie dzieje się ana-
logicznie ze „Słajsinem”). Co można 
przez dwie i pół minuty powiedzieć? 
Nawet nie zdążyli rozwinąć tematu! 
Po wystąpieniu, jeden z gości nie 
wytrzymał nerwowo,  siarczyście 
zaklął i spokojnie zapytał: „..., czy to 
przecież nie mafia?”. 

Kukiełki 
Można by też zapytać czy cały prze-

bieg sesji nie przypomina spektaklu 
w teatrze lalek „Pleciuga”? Narrator 
opowiada bajeczkę, a później aktorzy 
pociągają zaprogramowane kukiełki 
za sznureczki przemawiając swoim 
głosem, nieme, choć nie znają tekstu, 
ciągnione za sznurek - automatycz-
nie podnoszą bezwiednie rączki do 
góry. Tylko w tym przedstawieniu 
podejmuje się uchwały, często nielo-
giczne - pustoszące budżet gminy, by 
mogli obłowić się swoi z „układów”, 
przeciw woli społecznej lub lokujące 
niebezpieczny dla zdrowia i życia 
ludzi przemysł jak w/w w Glicku. Do 

Kulisy obrad

Zaproszenie do „tańca” Radnych 
Rady Miejskiej w Nowogardzie

przykładu, sesja 28 września 2005r. 
dotycząca zmiany w przestrzennym 
zagospodarowaniu w Słajsinie: 
Autor projektu pan Grundke, re-
feruje temat, mówi cicho, taki ma 
głos, mikrofon nie działa, należy 
wsłuchać się, by zrozumieć temat, 
za chwilę głosując, podejmą bardzo 
ważną uchwałę! Nadmienię, że na-
wet niekompletnych (brak raportu 
oddziaływania na środowisko) 
3-ch dokumentów dot. „Słajsina” 
nikt z radnych nie przeczytał, co 
potwierdzają listy z czerwca 2005r. 
Radny Kosiński - (dalej: Radny K.) w 
najlepsze opowiada swojemu sąsia-
dowi, innemu radnemu coś bardzo 
interesującego, poprosiłem Go o 
ciszę, za chwilę ponownie, nie pomo-
gło! Było mi za Niego przed panem 
Grundke wstyd. Za trzecim razem 
poskutkowało, Radny K. zrozumiał 
że ...kultura osobista wymaga, by 
jednak wysłuchać, a szczególnie by 
innym nie przeszkadzać i cokolwiek 
o Słajsinie dowiedzieć się, gdyż jak 
z listy wynika, też nie przeczytał 
„obowiązkowej lektury”. Radny K. 
za to zapalczywie oskarżył na tej sesji 
nasze „Stowarzyszenie”: „dla jakiego 
lobby panowie służycie, że nie chcecie, 
by Zakład w Słajsinie powstał, bo 
wszystkim wiadomo że interes śmie-
ciowy to dobry biznes!” Musiałem 
wyjaśnić, że działamy społecznie i na 
pisemną prośbę mieszkańców Słajsi-
na. Radny K. jest Przewodniczącym 
Komisji Społecznej, to On powinien 
nawiązać dialog ze społecznością 
Słajsina i okolicznych wiosek oraz 
zaprosić ich  na posiedzenie swojej 
komisji przed sesją, czy nawet repre-
zentować ich słuszne interesy na sesji 
Rady, a nie atakować i przeszkadzać 
w sesji! Przegłosowano uchwałę, 
mimo płynącego z głębi serca apelu 
pani Sołtys Słajsina - Izabeli Czai, 
która w imieniu swoich mieszkań-
ców i okolicznych wsi pokazała listę 
z 1 lipca 2004 r. (z konsultacji w 
Słajsinie, gdzie przybyli obaj bur-
mistrzowie K. Ziemba, A. Bielida 
i dyr. CZG R-21 pan Pieczonka), 
która z listy obecności zamieniła się 
w listę przeciw budowie zakładu, 
dodatkowo wpłynęło ponad tysiąc 
podpisów przeciw budowie. Prosiła, 
a wręcz błagała radnych stojąc przed 
nimi ze swoim małym dzieckiem, by 
w trosce o zdrowie swoich mieszkań-
ców nie podejmować tej uchwały, 
dość już mają uciążliwości ze starego 
wysypiska! Nie pomógł też formalny 
wniosek radnego Marka Krzywani 
dotyczący odłożenia głosowania do 
momentu przeprowadzenia szero-
kich konsultacji społecznych. Pan 
Marek ma tylko 8 radnych, którzy 
mogą Go poprzeć w głosowaniu, 
wniosek odrzucono, chociaż był 
zasadny, gdyż na konsultacjach dot. 
Słajsina w Wierzbięcinie uczest-

niczyły tylko dwie osoby i w myśl 
podjętej wcześniej uchwały R.M. 
uznano ją: że, konsultacje dot. Słaj-
sina, odbyły się w całej gminie! 

 
Głosowanie
Za sznureczek radnych PSL - 

pociągnął jej Prezes, burmistrz K. 
Ziemba, radny pan Kosiński i inni 
zagłosowali automatycznie, tylko u 
jednego zerwała się linka i wstrzymał 
się, ale przeciw też nie głosował. By 
radni SLD zagłosowali linki ciąg-
nie bezwzględny Antoni Bielida, 
tu nikt się nie wstrzymał, niech by 
spróbował! Wszyscy zagłosowali 
za. Kiedyś, na jednej z sesji, swoją 
wolę chciał wyrazić i wstrzymać się 
od głosowania radny (Kierownik 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gole-
niowie) Robert Czapla, natychmiast 
jego nazwisko głośno padło na 
sali obrad z ust A. Bielidy i musiał 
bezwzględnie podporządkować się, 
nie miał wyboru. Trzeba wypełniać 
założenia partii! Gdy głośno stwier-
dziłem, że: „to dyscyplina partyjna”, 
dostałem ostrzeżenie od Przewodni-
czącego Rady - Stanisława Kazuby, 
że przeszkadzam i zaraz wyjdę, Pan 
Bielida nie przeszkadzał? I gdzie tu 
demokracja? 

Konsultacje społeczne w Wierz-
bięcinie

Nie rozmawiano na niej meryto-
rycznie, nie odpowiadano przed-
stawicielowi Słajsina Izabeli Czai 
na stawiane pytania, np.: co kryje 
się pod pojęciem technologii BAT, wg 
której ma funkcjonować inwestycja 
w Słajsinie? (z j. ang. Najnowsza 
Dostępna Technologia) - docelowo 
dotyczy wybudowania spalarni od-
padów komunalnych zapisanych na 
str. 101 gminnego PGO, w innych 
dokumentach zapisanej jako „Za-
kład Utylizacji”. Uniknięto takiej 
odpowiedzi, gdyż musiano by po-
wiedzieć prawdę, zamiast tego, w/w 
przedstawiciel został zakrzyczany (za 
posiadanie tak szerokiej wiedzy na 
ten temat) przez Antoniego Bielidę 
- Prezesa Zarządu R-21, zrzeszające-
go 27 gmin mającego jak w nazwie 
- celowo zwozić wszelkie odpady do 
Słajsina. Tak wyglądała konsultacja 
społeczna dotycząca całej gminy 
Nowogard! Obecnie trwa akcja 
propagandowa w mediach na rzecz 
budowy zakładu, kłamliwa, nie mó-
wiąca całej prawdy i ośmieszająca re-
prezentantkę lokalnej społeczności, 
Panią Sołtys Słajsina, reprezentującej 
zdecydowaną większość nie tylko 
mieszkańców Słajsina, ale i okolicz-
nych wsi, przeciw budowie nowego, 
potężnego wysypiska śmieci. 

cd. w następnym numerze DN
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Tu jest klimat na kolarstwo
Zakończyło się zgrupowanie zawodowej grupy kolarskiej DHL – Author. 

Po raz kolejny do naszego miasta przyjechali zawodnicy, by tu przygoto-
wywać się do nadchodzącego sezonu. Wraz z nimi trenowali podopieczni 
Ryszarda Posackiego z UKS „Chrabąszcze”.

Zawodnicy DHL – Author sezon 
rozpoczną od udziału w Wyścigu 
dookoła Egiptu. Do naszego miasta 
przybyli oni 9 stycznia i trenowali tu 
niemal dwa tygodnie. Ten okres wy-
korzystali młodzi nowogardzcy ko-
larze. Dzięki temu mieli okazję po-
rozmawiać z zawodnikami, a także 
razem potrenować. Wspólne jazdy 
rowerem, wspólna siłownia, basen a 
nawet gra w piłkę nożną (starcie za-
wodowców z amatorami zakończyło 
się remisem) to dla młodych ludzi 
rzecz niezwykle istotna.

„Wspólne treningi dały im przede 
wszystkim szansę obcowania ze spor-
towymi autorytetami – powiedział 
opiekun „Chrabąszczy” Ryszard Po-
sacki – Zobaczyli, że tacy zawodnicy 
jak Romanik czy Stafiej to normalni 
ludzie. Zobaczyli, że ciężka  praca, 
ciężkie treningi mogą przynieść efek-
ty, mogą zaowocować sukcesami.”

Wraz z kolarzami do naszego mia-
sta zawitał rodowity nowogardzia-
nin, jeden z bardziej utytułowanych 
kolarzy, a dziś dyrektor grupy DHL 
– Author Zbigniew Szczepkowski. 
Mimo, że dziś rzadko gości w na-
szym mieście, wspomina je z roz-
rzewnieniem, jest dla niego nadal 
ważne.

„Pamiętam, że kiedyś w budyn-
ku na przeciwko dzisiejszego hotelu 
„Oskar” był radiowęzeł i w radiu pro-
wadzona była transmisja z Wyścigu 
Pokoju. – opowiadał podczas wizy-
ty w naszej redakcji - Najpierw były 

transmisje co godzina, później co pół 
godziny, a na końcu wchodzili na an-
tenę co minutę. Pamiętam, że idąc od 
szkoły przy tych głośnikach widzia-
łem tłum ludzi. Ludzie tym żyli. (...) 
W Nowogardzie było tak, że zajęcia 
prowadzili trener Bednarek z trene-
rem Widzewiczem. Jak zaczynałem 
kolarstwo to pamiętam , że zajęcia na 
sali gimnastycznej prowadzone były 
w trzech turach. Było sześćdziesięciu 
zawodników. Najmłodsi mieli trenin-
gi najwcześniej, starsi później a Zie-
liński z Polewiakiem kończyli zajęcia 
około godziny 22.00. Ale wtedy była 
radość trenowania. Nowogard dał mi 
dobry klimat, dobre powietrze, spra-
wił to, że mogłem zostać kolarzem. 
Dzięki temu przyszedł sukces.”

Niemal na każdym kroku podkre-
śla zalety naszego miasta.

„Coś tu musi być w tym Nowogar-
dzie. Ja nie jestem naukowcem, żeby 
to badać, ale klimat musi być tu od-
powiedni. Jeśli ma się ziemię przygo-
towaną pod uprawę bananów to nikt 
rozsądny nie będzie sadził ziemnia-
ków. I tak jest z kolarstwem. To mia-
sto ma ten klimat. Ja mówiłem o tym 
moim zawodnikom, a oni nie chcieli 
mi wierzyć. Jednak, gdy po raz pierw-
szy przyjechał tu Romanik przekonał 
się o tym sam. Przygotowywał się tu 
do Bałtyckiego Wyścigu Przyjaźni i 
go wygrał. Rok wcześniej byliśmy tu 
przed mistrzostwami Polski rozgry-
wanymi w Gorzowie. Wszystkie gru-
py przygotowywały się właśnie tam, a 

wygrał Ciesielski, nasz za-
wodnik, który trenował w 
Nowogardzie. Inny przy-
kład: przygotowywaliśmy 
się do Wyścigu dookoła 
Berlina. W zawodach star-
towało dwadzieścia ekip z 
czternastu państw, a trzy 
pierwsze miejsca zdobyli 
Bocian, Rosoliński i Wy-
rzykowski. I Berlin został 
zdobyty przez Servisco, po-
przednika DHL – Author. 
To nie są przypadki. Tu się 
rodzą znakomici kolarze, 
a gdy przyjeżdżają ludzie 
z innych terenów potwier-
dzają, że coś tu jest.”

I rzeczywiście, wystarczy 
spojrzeć na historię no-
wogardzkiego kolarstwa. 
Takie nazwiska jak Rajmund i Grze-
gorz Zielińscy, Krawczyk, Zugaj, 
Kula, Polewiak, Labocha, Woźniak, 
Sokołowski, Sawicki, Bednarek, Kur-
kowski czy właśnie Posacki i Szczep-
kowski są znane kibicom kolarstwa.

„Gdyby dzisiaj obniżyć im metryki, 
to z tych zawodników można byłoby 
stworzyć grupę zawodową, absolutną 
pierwszą ligę. – kontynuuje Szczep-
kowski – Takich zawodników nie 
ma żadne miasto w okolicy, nawet w 
Szczecinie nie ma tylu utytułowanych 
kolarzy.”

Aż pięciu zawodników z naszego 
miasta startowało w Wyścigu Pokoju 
(Rajmund Zieliński, Polewiak, Labo-
cha, Krawczyk i Szczepkowski). Dziś 
tylko starsi wielbiciele tego sportu 
pamiętają, że kiedyś było to praw-
dziwe wydarzenie o znacznie więk-
szej randze niż współcześnie. Pięciu 
naszych zawodników brało udział 
w mistrzostwach świata (Rajmund 
Zieliński, Polewiak, Woźniak, Kraw-
czyk i Szczepkowski), a dwóch za-
wodników startowało na igrzyskach 
olimpijskich (Rajmund Zieliński i 
Szczepkowski). Medale mistrzostw 

Polski zdobyte przez nowogardz-
kich kolarzy trudno byłoby zliczyć. 
Samych tytułów mistrzowskich jest 
ponad sześćdziesiąt. Kilka z nich 
zdobyli podopieczni Ryszarda Posa-
ckiego. Niestety za sukcesami nie idą 
pieniądze. W tegorocznym budżecie 
miasto przeznaczyło na działalność 
UKS „Chrabąszcze” 30 tys. zł. To 
tylko kropla w morzu potrzeb. Tre-
ner podkreśla, że bez pomocy życz-
liwych osób już dawno by to rzucił. 
Pomaga mu choćby dyrektor DHL - 
Author. Niedawno przyjął do swojej 
grupy Marka Miśkiewicza i Michała 
Urtnowskiego, użycza mu samocho-
du czy sprzętu. Prozaiczny przykład: 
lekko zużyte opony przeszkadzają 
zawodowcom, amatorzy przyjmują 
je z radością.

Mamy tradycje, mamy sukcesy, 
mamy zawodników i mamy dobrego 
trenera z pasją. Brakuje nam tylko 
pieniędzy. Ta część układanki leży 
już poza gestią zawodników i dzia-
łaczy. Tu sporą rolę do odegrania ma 
miasto, które powinno jeszcze moc-
niej wspierać sportowców finanso-
wo. Rzecz do przemyślenia.

Ag
Kolarze DHL - Author przed wyjazdem na trening.

Zbigniew Szczepkowski 
podczas wizyty w naszej redakcji.

Serdeczne podziękowania 
Panu 

Zbigniewowi Szkołudzie
za bezinteresowne odśnieżenie 

drogi w miejscowości Bieniczki, 
o której chyba zapomnieli 

drogowcy...
składają wdzięczni mieszkańcy
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TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Szach i Mat !!!

reklama

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

W dniu 22.01.2006 r. odbył się 
pierwszy tegoroczny turniej sza-
chowy z cyklu „Grand Prix” or-
ganizowany przez Radę Miejsko-
Gminą Zrzeszenia LZS. Turniej 
odbywał się w gościnnych progach 
klubu „Pomorzanina” Nowogard 
przy placu Szarych Szeregów. Gra-
no 9 rund po 15 min. dla zawod-
nika. Pary kojarzono systemem 
szwajcarskim przy pomocy kom-
putera. W turnieju uczestniczyło 
20 zawodników. Turniej w kate-
gorii „Open” wygrał Paweł Taber-
ski – Nowogard przed Tadeuszem 
Twarogiel – Wolin, trzecie miejsce 
zajął Sebastian Hnat – Nowogard 
wszyscy z tym samym dorobkiem 
punktowym 7,5 pkt. O zajęciu 
pierwszych trzech miejsc zadecy-
dowała wartościowość. W katego-

rii Junior pierwsze miejsce zdobył 
Damian Jońca przed Krystianem 
Olechnym - obaj z Nowogardu. 
Wszyscy w/w zawodnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi me-
dalami, które w imieniu Rady MG 
Zrzeszenia LZS wręczał Stanisław 
Szałagan. Turniej przebiegał w 
przyjaznej i spokojnej atmosferze, 
sędziował Paweł Taberski, który 
nie musiał interweniować przy 
planszach. Bardzo dobre ósme 
miejsce zajął wśród tuzów sza-
chowych Eryk Wesołowski, który 
poczynił znaczne postępy w kró-
lewskiej grze. Następny turniej od-
będzie się 12 lutego w tym samym 
miejscu. Zapraszamy wszystkich 
amatorów tej pięknej gry.

Janusz Kawecki

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ul. Zakładowa 3
przyjmie do pracy na stanowisko:

„specjalista ds. rozwoju zawodowego”
PRZEDŁUŻONY TERMIN

Wymagania podstawowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność,
- biegła obsługa urządzeń biurowych,
 Wymagania dodatkowe : 
- znajomość zagadnień związanych z Ustawą Prawo zamówień pub-

licznych,
- znajomość języków obcych.
Zakres obowiązków:
- dobór osób na szkolenia,
- organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących Pra-

cy,
- pomoc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu własnej działalności 

gospodarczej,
- pomoc pracodawcom w zatrudnianiu nowych pracowników,
- prowadzenie procedur przetargowych. 
Miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia w Nowogar-

dzie. 
Oferty pracy + CV wraz z Dyplomem ukończenia Szkoły Wyższej z tyt. 

magistra należy składać do dnia 27.01.2006 r, godz.15.30 w sekretariacie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie pok. 3, ul. Zakładowa 3.

reklama
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W obiektywie Jana Korneluka -  Nowogard wczoraj
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Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 4

W Kąciku publikujemy zadania dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Aby brać udział w 
losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego 
dowolnie wybranego zadania prezentowanego w styczniu wraz 
z kuponem. Nagrody losujemy raz w miesiącu – najbliższe 
losowanie w dniu 6 lutego 2006 r.

Krzyżówka na koniec ferii
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie 

końcowe.

POZIOMO:
1 – w tkaninie krzyżuje się z wątkiem,
5 – wstęp do powieści,
6 – metoda wykonania czegoś,
7 – imię „dziewczyny ratownika”,
10 – lekki wiatr (trochę poetycko),
12 – „Mały …..” przybył z planety B-612 i przez rok poznawał 

naszą Ziemię,
13 – wielkie naczynie jako nagroda dla zwycięzcy.

PIONOWO:
2 – gęsty, słodki sok,
3 – brawa,
4 – na lekcjach tego przedmiotu rozwiązuje się równania,
6 – wynik dodawania lub główna niedzielna msza,
8 – nasz sąsiad zza Odry,
9 – najlepszy przyjaciel na zimowe wieczory 
       (tak twierdzi Pani Zofia Pilarz),
11 – tak mówi się o miejscu gdzie można sprzedać złom lub ma-

kulaturę.
Elemarkowie

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż – ul. Zamkowa. 

Tel. 0600 62 62 44.
• Sprzedam garaż murowany przy 

ul. Boh. Warszawy za dawnym 
POM-em. 091 39 25 636, 0695 106 
611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze 
lokatorskie 69 m kw. – ul. Gryfitów, 
I p., w bardzo dobrym stanie. 
0697 612 830, 091 39 26 119 – do 
18.00.

• Kupię niedrogo garaż blaszany. 
0691 648 262, po 18.00.

• Kupię dom na wsi w okolicy 
Nowogardu. Tel. 0511 784 339.

• Poszukuję garażu do wynajęcia na 
ul. Zamkowej. 0691 131 717.

• Oferuję – Nowogard, wynajmę 
mieszkanie na dłużej, umowa, 
możliwość uzyskania dodatku 
mieszkaniowego. Tel. 0695 770 
724.

• Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe, własnościowe 49 m kw., 
IV piętro, przy ul. 5 Marca 5. Tel. 
kontaktowy 091 39 20 823, kom. 
0608 199 489.

• Sprzedam lub wydzierżawię 
lokal handlowo-przemysłowy 
o pow. 93 m kw. wraz z dział-
ką o pow. 0,17 ha (możliwość 
adaptacji na lokal mieszkalny), 
Darż gm. Maszewo. Cena do 
uzgodnienia, proszę o kontakt 
– tel. 0504 111 300.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory samo-
chodowe w cenie 60 zł/1 szt. 0606 
118 102.

• Sprzedam felgi 14’/185 oraz opo-
ny 4 x zimowe. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM KOMPLET 4 ZIMO-
WYCH OPON JEDNEJ FIRMY W 
DOBRYM STANIE O WYMIARACH 
185 60R14 82H. CENA DO UZGOD-
NIENIA. TEL. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

INNE
• Sprzedam wieżę Diora 502, 5 

elementów z pilotem, bez ko-
lumn. Cena ok. 600 zł. 0605 522 
340, 091 39 22 783.

• Sprzedam aparat cyfrowy HP, 3 
x zoom optyczny, 9 x cyfrowy, ka-
mera i inne, okablowanie – nowy, 
na gwarancji w pudełku. Cena 
470 zł. Tel. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 
zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.

• Wykonuję robótki ręczne na 
drutach. 091 39 23 350.

PRACA 
• Remonty mieszkań. 0880 690 

324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234.

USŁUGI
• Wszelkie prace remontowe, sto-

larskie, kafelkowanie, malowanie, 
hydraulika  i inne wykonam solid-
nie i fachowo, dzwonić wieczo-
rem – 091 39 22 783, kom. 0660 
392 851.

• Komputerowe przepisywanie 
prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• Wykonujemy profesjonalne stro-
ny internetowe na zamówienie 
– możliwość wystawienia faktury 
Vat. 0605 522 340.

• Pełen zakres usług BHP – 0601 
870 798.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• www.nowogard.info
• Transport – przeprowadzki. 

0604 516 451.
• Usługowy Zakład Szewski – ul. 

Ofiar Katynia 4 (dworzec PKP) 

zaprasza pon. – pt. 9.00 – 17.00, 
sobota 9.00 – 14.00.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje, od 40 do 100 

cm, cena 7 zł/1 szt. Tel. 0604 858 
706.

• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 
943.

• Sprzedam 3 tony żyta, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0600 653 124.

• Sprzedam facelię, kupię byczki 
100 – 200 kg. 0668 316 103.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Andrzej Skórniewski

ur.1955 r.- zawodnik drużyny 
juniorów i seniorów LKS „Pomo-
rzanin” w piłce nożnej w latach 
1970-1989. Instruktor piłkarskich 
drużyn młodzieżowych klubu w 
latach 1990-2001. Członek zarządu 

klubu przez dwie kadencje, obecny 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Zajmuje się  organizacją imprez na 
stadionie.

Od 1976 roku pracuje w Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych w Nowogardzie, 
od 1992 roku na stanowisku prezesa. 
Żonaty, ma syna.

Po ukończeniu Szkoły Podstawo-
wej zapisał się do sekcji piłki nożnej 
LKS „Pomorzanin”. Grał w ataku. 
Najpierw w drużynie juniorów, po-
tem seniorów. Jego pierwszym szko-
leniowcem był Stanisław Steczek. 

Razem z drużyną grał w klasie 
okręgowej. Jako instruktor drużyn 
młodzieżowych trenował trampkarzy 
i juniorów. W 2001 roku zakończył 
działalność instruktorską.

Uhonorowany: Złotą Odznaką LZS 
oraz Zasłużony Działacz LZS.

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Czesław Polewiak

 (ur.1944)- jeden z najlepszych 
polskich kolarzy, doradca trenerów 
i zawodników kolarstwa w LKS 
„Pomorzanin-Nowogard”, zawodnik 
Ludowych Zespołów Sportowych, 
trzykrotny uczestnik Wyścigu Po-
koju, zdobywca pierwszego miejsca 
drużynowo w tym wyścigu w 1967 
roku, kilkakrotnie zajmował miejsca 
na podium podczas etapów, wielo-
krotny Mistrz Polski w kolarstwie 
szosowym, przełajowym i górskim. 
W punktacji na najlepszego kolarza 
75-lecia Polskiego Związku Kolar-
skiego zajął 6 miejsce. Należy do 
grona 50-ciu najlepszych sportowców 
wybranych na 50-lecie LZS. 

Żonaty, ma córkę i syna.

Karierę zawodniczą rozpoczął w 
1958 roku. Pierwszym sukcesem 
było zajęcie trzeciego miejsca na 
spartakiadzie powiatowej w Osowie  
(organizatorzy nie chcieli go dopuścić 
do startu mówiąc, że jest za mały).

Systematyczne treningi rozpoczął 
w 1961 roku pod okiem Mariana 
Bednarka, który zebrał zawodników 
rozproszonych w małych, wiejskich 
klubach. Początkowo na wyścigi 
krajowe jeździł pod egidą klubu LZS 

Szczecin. Reprezentował także Radę 
Wojewódzką LZS, a następnie LKS 
„Gryf-Ziemia Szczecińska”.

W 1962 roku zdobył wicemistrzo-
stwo Polski w kategorii juniorów-
młodzików. W latach 1964-1966 
zdobywał trzykrotnie pod rząd Mi-
strzostwo Polski w Kolarstwie Przeła-
jowym (zdobył jeszcze 6 tytułów mi-
strza Polski w „przełajach”). W 1966 
roku wystartował w wyścigu pokoju. 
Wspólnie z Rajmundem Zielińskim 
stanowili 1/3 ekipy, która pochodziła 
z Nowogardu. Polska drużyna zajęła 
wtedy drugie miejsce. 

W 1967 r. Czesław Polewiak zajął 
z polską drużyną pierwsze miejsce w  
Wyścigu Pokoju. W 1971 roku zdo-
był Mistrzostwo Polski w Kolarstwie 
Górskim, dwukrotnie był wicemi-
strzem. W 1971 roku zajął drugie 
miejsce w Wyścigu Dookoła Polski. 
Razem z drużyną zwyciężył w wy-
ścigu dookoła Anglii, indywidualnie 
zajął czwarte miejsce. Czterokrotnie 
uczestniczył w Wyścigu Dookoła 
Austrii, zajmował trzecie, czwarte 
miejsce. Czołowe lokaty zdobywał 
również w wyścigach dookoła Jugo-
sławii oraz dookoła Bułgarii.

Karierę zawodniczą zakończył w 
1977 roku. Zajął się prowadzeniem 
sekcji kolarskiej w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Potem doradzał trenerom 
i zawodnikom LKS „Pomorzanin-
Nowogard”.

Po zakończeniu kariery sporto-
wej prowadził małe gospodarstwo 
ogrodnicze. Od 2004 roku jest na 
emeryturze.

Uhonorowany: Złotym Krzyżem 
Zasługi, dwukrotnie Złotym Meda-
lem za Wybitne Osiągnięcia Sporto-
we, Złotą Odznaką LZS.

Anegdoty:
Podczas ostatniego etapu Wyścigu 

Pokoju w 1967 roku kolarze NRD pró-

bowali za wszelką cenę odebrać dru-
żynowe zwycięstwo Polakom. Czesław 
Polewiak zdecydował się na ucieczkę. 
W bardzo dużym tempie jechał przez 
50 kilometrów. Na dwa, trzy kilometry 
przed metą polscy dziennikarze dawali 
mu „dobre rady”: „Teraz odpocznij, a 

potem wygraj”. Czesław Polewiak nie 
mógł odpocząć, bo gdyby odpoczął, nie 
dałby rady dojechać do mety. Tak wy-
czerpała go ucieczka. Ale drużynowe 
zwycięstwo udało się obronić.

Grali w darta
W minioną niedzielę w pubie „Pasadena” rozegrano kolejną edycję no-

wogardzkiej ligi darta. Do rywalizacji stanęło dwunastu zawodników. Kolej-
ność w czołówce nie zmieniła się. Nadal Ania Protas nie ma sobie równych, 
Zdobywając najwięcej punktów wciąż przewodzi stawce. Drugie miejsce 
zajął Marcin Ptaszyński.

Tabela najlepszej piątki po drugiej kolejce:
1. A. Protas – 40 pkt,
2. M. Ptaszyński – 34 pkt,
3. A. Szafran – 30 pkt,
4. J. Okolski – 20 pkt,
5. R. Augustynek – 18 pkt,

W następną niedzielę rozegrana zostanie trzecia kolejka rozgrywek. Mogą 
wziąć w niej udział wszyscy chętni. Wystarczy o godzinie 16.30 zjawić się w 
pubie „Pasadena”.

Ag
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TELEFONY

przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36 w 
Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36

OFERTY PRACY PuP
Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 

NOWOGARD 23.01.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1.  kierowca C+E
2.  konsultant telekomunikacyjny
3.  magazynier
4.  stolarz
5.  sprzedawca
6.  pracownik ochrony
7.  spedytor
8.  mechanik maszyn szwalniczych
9.  operator: ładowarki, koparki, koparko-

ładowarki, walca drogowego, rozścieła-
cza

10.  operator ładowarki
11.  pracownik produkcji
12.  operator wprowadzania danych- praca 

w miejscu zamieszkania (znaczny sto-
pień niepełnosprawności)

13.  mechanik samochodowy
14.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
15.  specjalista ds. rozwoju zawodowego

OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. nauczyciel geografii (Goleniów)
2. serwisant/technik AGD (Gdańsk)
3. maszynista żurawia kolejowego (Gdy-

nia)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6. monter kadłubów – kowal konstrukcji 

(Gdynia)
7. monter ślusarskiego wyposażenia 

(Gdynia)
8. monter rurociągów okrętowych (Gdy-

nia)
9. maszynista żurawia kolejowego
10. monter kadłubów-poddźwignicowy
11. dyrektor, menager, kierownik, bryga-

dzista, informatyk, księgowy, pracow-
nik magazynowy – demontaż statku 
(Gdańsk)

12. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, 
stolarz, pracownicy niewykwalifikowani 
{75 osób} (Gdańsk)

13. kierowca – chłodnia (Szczecin)
14. kierownik budowy (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIA-
TOWYM URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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Księgarnia “Atlas” poleca książki 
na mroźne wieczory:

Charlie i fabryka czekolady - Roald Dahl (Wyd. Zysk)
Pan Wonka ma pomysły doprawdy nie z tego świata: w swej sławnej fabryce 

czekolady wymyśla niesłychane smakołyki, ale nikt jeszcze nie był w środku 
ani nie widział pana Wonki! Charlie Bucket nie może uwierzyć w swoje szczęś-
cie, kiedy znajduje Złoty Talon, który pozwala mu zwiedzić wspaniałą fabrykę. 
Ale i tak nawet nie przeczuwa, jakie go jeszcze czekają niespodzianki.

Diana. Śmierć bogini - David Cohen (Wyd. Zysk)
W tej książce Cohen po raz pierwszy odsłania odpowiedzi na najbardziej 

niepokojące pytania, jakie narosły wokół wydarzeń tamtej pamiętnej nocy.

Pilates dla każdego - Denise Austin (Wyd. Zysk)
Denise Austin wyjaśnia, jak i dlaczego te ćwiczenia mogą posłużyć każde-

mu w rozmaity sposób: wzmocnić, wyciągnąć i tonizować mięśnie; poprawić 
giętkość, zmysł równowagi i postawę; kontrolować oddychanie; uspokoić myśli 
i zmienić sens życia. Prowadzi czytelników przez serię powiązanych ze sobą 
ćwiczeń, dla ułatwienia ilustrowanych zdjęciami. Jednocześnie demonstruje 
technikę “dwa wdechy, dwa wydechy”, którą doskonale opanowała. 

Do końca miesiąca promocja-20%  na niektóre pozycje wyd. Zysk

Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie

Ostoja ptasia 
„Jezioro Lubie”            

2000” zostały zapisane w art. 25 – 29 
Ustawy o ochronie przyrody z 16 
kwietnia 2004 roku.

Teraz kilka słów o wycieczce. Jej 
trasa przebiegała wzdłuż linii brze-
gowej jeziora Lubie na utworzonej 
ścieżce przyrodniczej, która rozpo-
czynała się od miejscowości Karwi-
ce.

Ze względu na ograniczenia cza-
sowe mogliśmy przejść fragment 
ścieżki przyrodniczej. W trakcie 
spaceru, na którym towarzyszył nam 
przewodnik, mogliśmy zapoznać się 
z historią regionu, podziwialiśmy 
urozmaiconą linię brzegową jeziora 
Lubie (w tym celu udaliśmy się na 
specjalnie przygotowany punkt wi-
dokowy), jak również klifowy cha-
rakter fragmentów brzegu jeziora. 
Na szlaku podziwialiśmy piękne ży-
wotniki olbrzymie, miejscami two-
rzące zwarty drzewostan, co wraz z 
rosnącymi tam daglezjami – stwo-

rzyło scenerię lasu znad Pacyfiku.
Dowiedzieliśmy się również, iż 

jezioro stanowi doskonałą bazę 
żerową i miejsce wypoczynku dla 
niezliczonych gatunków ptactwa 
wodnego, które znajduje tu chwilę 
wytchnienia w swoich wędrówkach. 
Oglądaliśmy ślady bytowania kor-
moranów, a przejawiały się one w 
postaci zamierających olszyn rosną-
cych nad brzegiem jeziora.

Nie były to wszystkie atrakcje tego 
dnia, gdyż w ośrodku myśliwskim 
,,Dzikowo” czekało na nas ognisko i 
pieczenie kiełbasek. W trakcie trwa-
nia ogniska został przeprowadzony 
konkurs przyrodniczy.

Szczególne podziękowania chciał-
bym przekazać naszemu przewodni-
kowi, panu Dariuszowi Rygusińskie-
mu z nadleśnictwa Drawsko oraz 
firmie przewozowej pana Bińczyka.

Marek Heiser

W dniu 03.12.2005 r. odbyła się 
wycieczka zorganizowana przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków i oddział Ligi Ochrony 
Przyrody w Nowogardzie. Celem 
wycieczki było zapoznanie uczestni-
ków wycieczki z nową formą ochro-
ny przyrody, jaką są obszary specjal-
nej ochrony (OSO).

Dzięki uprzejmości pracow-
ników Nadleśnictwa Drawsko 
mogliśmy obejrzeć jeden z pro-
ponowanych obszarów specjal-
nej ochrony tzw. ostoję Drawską, 
której część znajduje się na tere-
nie w/w nadleśnictwa.

Na wstępie wyjaśnię czym 
są OSO. Podstawą prawną do 
tworzenia obszarów specjalnej 
ochrony jest dyrektywa Rady 
Unii Europejskiej o symbolu 
79/409/EWG o ochronie dziko 
żyjących ptaków, zwana Dyrek-
tywą Ptasią. Dyrektywa ta zo-
stała uchwalona 2 kwietnia 1979 
roku. Dyrektywa Ptasia wraz z 
inną tzw. Dyrektywą Siedliskową 
mają na celu stworzenie Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej zwa-
nej popularnie ,,Natura 2000”.

 Kraje członkowskie są zobligo-
wane do tworzenia ostoi ptasich, 
określanych właśnie jako obszary 
specjalnej ochrony (OSO). 

Dyrektywa Ptasia została uchwa-
lona w celu ochrony i zachowania 
wszystkich gatunków ptaków, które 
naturalnie występują w stanie dzi-
kim, oprócz tego reguluje zasady 
handlu i pozyskiwania ptactwa łow-

nego oraz zapobiegania łapaniu i za-
bijaniu ptaków. Kraje członkowskie 
są zobowiązane do szeregu działań 
zmierzających do ochrony gatunko-
wej, również do ochrony i odtwarza-
nia naturalnych siedlisk. Zabrania 
się umyślnego płoszenia, zabijania, 
niszczenia gniazd, czy też lęgów, itp.

Dyrektywa zawiera pięć załącz-
ników, m.in. załącznik nr I zawiera 
listę 180 gatunków ptaków o zna-
czeniu europejskim, co do których 
należy podjąć działania konserwa-
torskie. Załącznik nr IV jest listą 
zakazanych sposobów polowań (np.: 
sidła, broń półautomatyczna i auto-
matyczna).

Założenia programu ,,Natura 
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KALENDARIUM
27 stycznia
Imieniny: Angela, Angelika, Aniela, Ilona, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, 
Leander, Ninomysł, Przemysław i Przybyrad
Kościół katolicki w Polsce - Dzień Dialogu z Islamem

28 stycznia
Imieniny:  Agnieszka, Augustyn, Blizbor, Boguwola, Flawian, Ildefons, 
Julian, Karol, Krzesąd, Leonid, Piotr, Radomir, Roger, Świedarg, Tomasz, 
Waleriusz i Walery

29 stycznia
Imieniny: Franciszek Salezy, Hanna, Ismena, Konstancja, Waleriusz, 
Wielisława, Zdziesław, Zdzisław i Żelisław

30 stycznia
Imieniny:  Adelajda, Cyntia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Feliks, Gerard, 
Gerarda, Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyna, Sebastian i Teofil

Listy Czytelników

Nowogard psami stoi… 
czy tylko bezdomnymi?

Gdzie spojrzysz lub skierujesz swoje kroki tam spotkasz psa… różnej rasy, 
wyglądu, wielkości i temperamentu, a najczęściej jednak jego ślady w postaci 
odpadów, nie tylko na trawniku, ale również na chodniku, ulicy. Do właś-
cicieli należy, aby pupile brudzeniem i szczekaniem nie zatruwali życia in-
nych. A zwrócić uwagę właścicielowi, to po prostu tragedia, potok słów obraź-
liwych, pretensji i żalów „jacy są źli ludzie, bo nie lubią zwierząt”. Chcemy 
przypomnieć władzom gminy, a szczególnie Wydziałowi Ochrony Środowiska, 
że Uchwała nr 309 XXXVIII/97 Rady Miejskiej w Nowogardzie zobowiąza-
ła ochronę środowiska do opracowania regulaminu. W tym regulaminie z 
10.09.1998 r. w rozdziale III par. 5 p.1 napisano: „Na tereny użytku publiczne-
go psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest 
dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies 
ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem”. Par. 6 p.1 „Właściciele zwierząt domowych są zobo-
wiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach 
schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku pub-
licznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, 
parki, skwery, zieleńce, itp.”.

Nasuwa się wątpliwość czy ta uchwała, wyraźnie określająca obowiązki 
właścicieli psów została rozpowszechniona i dotarła do obywateli posiadają-
cych psy. Należy zadać pytanie władzom miasta ilu właścicieli zostało ukara-
nych i jaką grzywną za skandaliczny wygląd chodników, skwerów i trawników 
tuz pod oknami lokatorów. My mieszkańcy odnosimy wrażenie, że ten regula-
min jest martwy, uchwalony tylko pro forma, nie ma bowiem wskazania, kto 
winien odpowiadać za jego wcielenie w życie i przestrzeganie. W innych mia-
stach powołano straż miejską, która ma w swoich obowiązkach nadzór nad ła-
dem i porządkiem publicznym, dotyczy to również łamania drzew i krzewów, 
niszczenia ławek i koszy na odpady, wiat na przystankach autobusowych, pi-
cia alkoholu w miejscach niedozwolonych, zanieczyszczania trawników, itp. 
My mieszkańcy naszego miasta prosimy radnych i władze naszego grodu o 
zainteresowanie się tymi sprawami i informowanie mieszkańców o efektach 
działalności w tej sprawie. 

Mieszkańcy kilku ulic: Warszawskiej, 5 Marca,  700-lecia

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw  

Sędziowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw, 
informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w dniach od 22 lutego 
2006 roku do 01 marca 2006 roku (nie zaś do 28 lutego 2006r.) w godzinach 
od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2006 r. (środa)- porady będą udzielane w budynku Sądu 
Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia o specjal-
ności w sprawach karnych),

- w dniu 23.02.2006 r. (czwartek)-porady będą udzielane w budynku 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI 
Grodzkim (sprawy karne),

- w dniu 24.02.2006 r. (piątek) -  porady będą udzielane w budynku Sądu Re-
jonowego w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy rodzinne),

- w dniu 27.02.2006 r. (poniedziałek) - porady będą udzielane w budynku 
Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy 
karne),

- w dniu 28.02.2006 r. (wtorek) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul Dworcowej l w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy karne),

- w dniu 01.03.2006 r. (środa) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy cywilne).

Sprostowanie do artykułu „Kursy 
nie dla wszystkich”, który ukazał się 
w Dzienniku Nowogardzkim w dniu 
20 stycznia 2006 r.

Nawiązując do artykułu pt. „Kur-
sy nie dla wszystkich” informuję, że  
uczestnicy szkoleń odbywających się 
poza miejscem zamieszkania mogą 
liczyć na zwrot kosztów dojazdów, 
zakwaterowania i wyżywienia. Z 
pewnością  dobrym rozwiązaniem 
byłoby zapewnienie im nieodpłat-
nego transportu lub wypłacenie 
środków „z góry” na pokrycie tych 
kosztów ale obowiązujące przepisy 
wykluczają możliwość wypłacania 
zaliczek na zakup biletów przed roz-
poczęciem szkolenia. Urząd może 
jedynie dokonać zwrotu poniesio-
nych i udokumentowanych kosz-
tów dojazdów dopiero, gdy ośrodek 
szkoleniowy potwierdzi obecność 
kursanta na zajęciach. Koszty te re-
fundowane są wówczas niezwłocz-
nie ze środków publicznych na ściśle 
określonych zasadach, regulowa-
nych przepisami prawa. 

Oczywiście staramy się wychodzić 
naprzeciw tym problemom, dlate-
go w miarę swoich możliwości, gdy 
szkolenia są grupowe, długotermi-
nowe lub też pojawiają się okolicz-
ności wymagające organizacji trans-
portu zbiorowego, Powiatowy Urząd 
Pracy takie działania podejmuje. 
Tak było właśnie w przypadku kur-
sów „Wykrawacz - rozbieracz mięsa” 
i „Agent ochrony”, wymienionych w 
artykule. 

Ponadto wszyscy bezrobotni, 
którzy decydują się na zmianę lub 
podniesienie swoich kwalifikacji za-
wodowych w ramach szkoleń orga-
nizowanych i finansowanych przez 
Urząd Pracy mają prawo do dodatku 
lub stypendium szkoleniowego.

Oczywiście świadczenia te nie 
rozwiązują problemów finansowych 
bezrobotnych, a tylko w niewielkim 
stopniu rekompensują wysiłek wło-
żony w zdobywanie nowych umie-
jętności.

Szkoda, że autor przystępując do 
pisania artykułu nie konsultował się 
w tym temacie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy. Informacja podawana w 
tak trudnych sprawach musi być rze-
telna i obiektywna, bowiem dotyczy 
ona dużej grupy ludzi znajdującej się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Jako Powiatowy Urząd Pracy jeste-
śmy zawsze do dyspozycji w zakresie 
udzielania wyczerpujących informa-
cji na temat naszej działalności. 

Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy    

Małgorzata Bernacka

W odpowiedzi Urzędu Pracy

Szkoła Podstawowa w Błotnie i sołtys wsi Błotno składają 
wyrazy podziękowania dla: Banku Spółdzielczego w Golenio-
wie O/ w Nowogardzie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Nowogardzie, Andrzejowi Siwemu Usługi Geo-
dezyjne za współorganizację zabawy noworocznej dla dzieci 
i sfinansowanie prezentów.
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065
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KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,
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Nowogard,

tel. /fax 39-21-767
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Oskarżenia radnej
Na ostatniej sesji RM, która od-

była się w grudniu 2005 roku, rad-
na Krystyna Wysoszyńska zarzuciła 
przewodniczącemu Stanisławowi 
Kazubie niekompetencję i zanie-
dbanie. Sprawa dotyczyła rezygnacji 
z mandatu radnego Wiesława Kru-
kowskiego. Przypomnijmy, radny 
Krukowski 16.11.2005 roku złożył 
pisemną rezygnację z mandatu rad-
nego, w której wyjaśnił, że decyzja ta 
jest podyktowana względami osobi-
stymi, na które składają się: zmiana 
miejsca pracy oraz jej charakteru, 
jak również ciągłe kłopoty ze zdro-
wiem.

Zdaniem radnej Wysoszyńskiej 
mandat radnego Krukowskiego wy-
gasł z mocy ustawy, ponieważ popeł-
nił on przestępstwo drogowe i został 
skazany. Dodatkowo radna wyjaś-
nia, że w lutym 2005 r. rozmawiała z 
przewodniczącym na ten temat.

Przewodniczący rady Stanisław 
Kazuba wyjaśnił, że nie posiada 
żadnego dokumentu potwierdza-
jącego, że radny Krukowski został 
skazany, tzn. nie ma wyroku i że nie 
rozmawiał z radną Wysoszyńską na 
ten temat „Radny złożył zrzeczenie 
mandatu. Tego, co usłyszałem nie-
oficjalnie nie mogę powtarzać. W tej 
sprawie wszystko zostało zrobione 
zgodnie z prawem, legalnie” 

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem wygaśnięcie mandatu nastę-
puje wskutek: odmowy złożenia 
ślubowania, utraty prawa wybieral-
ności lub braku tego prawa w dniu 
wyborów, pisemnego zrzeczenia się 
mandatu, śmierci, prawomocnego 
wyroku sądu orzeczonego za prze-
stępstwo popełnione z winy umyśl-
nej. 

iSa

Straż pomaga ptakom
Największy mróz tej zimy z niedzieli na poniedziałek dał się we znaki nie 

tylko ludziom, ale przede wszystkim ptakom na naszym jeziorze, które są 
zdane na naszą łaskę.

Na pomoc ptakom przybyli strażacy z PSP w Nowogardzie, którzy rozbi-
li zamarzniętą taflę jeziora w pobliżu byłej restauracji „Okrąglak”. Wyłożo-
no tez ściółkę na lodzie, dzięki czemu ptaki mają cieplej. W akcji tej wzięły 
udział dwie ekipy dzielnych pomocników.

Jest zima. Pamiętajmy o naszych ulubieńcach na wodzie. Idąc na spacer 
czy do pracy albo do szkoły zabierzmy im coś do jedzenia. Właśnie w tym 
okresie potrzebują naszej szczególnej uwagi i pomocy. IK

Ślizgawka miedzy 
Zamkową a Kowalską

Tegoroczna zima, mimo iż jest wyjątkowo mroźną zimą, sprawia niektórym 
wiele radości - mowa tutaj oczywiście o dzieciach, które mają ferie. Nie straszne 
im są niskie temperatury. Dobra zabawa na dużej ślizgawce, zrobionej na boisku 
przy ul. Zamkowej zdaje się być ważniejsza od przesiadywania w domu w tych 
ostatnich wolnych dniach od szkoły. iSa

Spotkanie pszczelarzy
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Członkowie Koła Pszcze-

larzy w Nowogardzie, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba serdecznie 
zapraszają na wykład dr. Benedykta Polaczka z Uniwersytetu Wolnego w 
Berlinie. Tematem wykładu będzie „Nowoczesna gospodarka pasieczna i 
zwalczanie pasożyta Varroa”. Wykład dr. Benedykta Polaczka planowany jest 
o godzinie 11.00 w Domu Kultury 4 lutego br., na który serdecznie wszyst-
kich zapraszamy. iSa
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Rozmawiam z dyrektor Marią 
Mieleńczuk i pracownikiem terapii 
zajęciowej, Dorotą Lewandowską.

I.K. – Ilu mieszkańców znajduje się w 
PDPS i w jakim stanie są to chorzy?

M.M. – Obecnie znajdują się nas 73 
osoby, z czego 18 osób to osoby leżące. 
Są to tylko kobiety, w naszym domu nie 
mamy mężczyzn. Wszyscy chorzy są 
po hospitalizacji psychiatrycznej. Nad 
ich opieką czuwa 35 osób, z czego 4 to 
pracownicy terapii zajęciowej. Są to 
osoby wykwalifikowane, które uczyły 
się właśnie w tym kierunku. 

Ze względu na ograniczone normy 
powierzchniowe nasz Dom będzie liczył 
50 mieszkańców. Osoby przebywające u 
nas nie zostaną przewiezione do innych 
domów. Zostaną z nami do końca.

I.K. – Jakie były początki terapii zaję-
ciowej, a jak wygląda to obecnie?

M.M. - Kiedy zostałam dyrektorką 
przed 21 laty i obejrzałam budynek, 
usiadłam za biurkiem i powiedziałam 
sobie: „Co ja najlepszego zrobiłam?”. 
Było tak wiele do zrobienia na tę chwilę, 
że nie wiedziałam od czego zacząć. 
Na terapię zajęciową w ogóle nie było 
miejsca. Powstawała ona latami od 
zaadaptowania na ten cel strychu. Naj-
lepszą terapią jest nasze motto: „Zabić 
nudę”. Obecnie posiadamy kawiarenkę, 
w której każdy z mieszkańców może 
napić się kawy w cenie 40 groszy lub 
herbaty w cenie 10 groszy. Mamy 
bardzo dobrze zaopatrzony sklepik we 
wszystkie artykuły tak, aby nasi miesz-
kańcy nie musieli wychodzić do miasta. 
Nie dlatego, że żyją u nas w zamknięciu, 
ale były przypadki, gdzie osoba poszła 
do miasta mając 50 zł, a wróciła tylko z 
paczka papierosów. Resztę zgubiła lub 
wykorzystali chorobę nieuczciwi sprze-
dawcy. Oprócz sklepiku i kawiarenki 
do dyspozycji jest duże pomieszczenie, 
gdzie nasze mieszkanki spędzają czas 
na rękodziele artystycznym. Wyko-
nują serwetki, makaty, itp. dowolną 
techniką, wycinanki, haft, robienie na 
drutach. W naszym Domu działa też 
grupa teatralna „Ja i Ty”.

I.K. – Czy mieszkanki domu chętnie 
biorą udział w zajęciach czy tez trzeba 
uciekać się do perswazji?

D.L. – Przychodzą bardzo chętnie. 
Nie musimy stosować żadnych form 
przymusu. Wystarczą same zachęty. 

Oprócz tego, gdy jedna z mieszkanek 
zobaczy pracę swojej koleżanki mobi-
lizuje swoje siły, aby pokazać, że o ona 
cos potrafi.

I.K. – Co się dzieje z wykonanymi 
pracami?

M.M. – Prace te nigdy nie trafiają 
do kosza. Są eksponowane w sali tera-
peutycznej. Poza tym robimy wystawy 
w Bibliotece Miejskiej. A ostatnio były 
wystawione na aukcji z okazji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyst-
kie prace są też zbierane w specjalnych 
segregatorach.

D.L. – Warto przy tym wspomnieć, 
że materiały, nici, włóczki, ścinki ma-
teriałów otrzymujemy nieodpłatnie 
z PWS czy z byłego „Danpotexu”. A 
nasze mieszkanki potrafią wykorzystać 
najmniejszy skrawek materiału.

M.M. – Właśnie z takich ścinków 
powstała wykonana przez nasze miesz-
kanki flaga Unii Europejskiej, która 
była pokazywana na Placu Wolności.

D.L. – Każda osoba, zarówno miesz-
kaniec, jak i pracownik w każdej chwili 
może przyjść do pani dyrektor z jakąś 
inicjatywą. Najczęściej takie propozycje 
są akceptowane.

I.K. - Wiem, że Dom odwiedzają 
uczniowie szkół. Bardzo proszę coś 
więcej na ten temat powiedzieć.

M.M. – Tak, to prawda. Warto jednak 
zaznaczyć, że są to uczniowie nie tylko 
szkół nowogardzkich, ale także z Osiny. 
Jest to młodzież w różnym wieku, od 
przedszkola po licea. A odwiedzają nas 
z okazji różnych świąt, np. Boże Naro-
dzenie, Dzień Babci, itp. Bardzo ścisłą 
współpracę mamy z przedszkolem 
przy ul. Kościuszki. W roku ubiegłym 
nasi mieszkańcy w ramach programu 
„Cała Polska czyta dzieciom” czytali 
książki przedszkolakom. Oprócz tego 
dzieciom organizujemy Dzień Dziecka, 
z pieczeniem kiełbasek na naszym 
terenie. Wraz z Domem Pomocy Spo-
łecznej z Reska, który ma własny zespół 
muzyczny organizujemy Andrzejki i 
Walentynki wraz z zabawą.

D.L. – Rozrywka jest jedną z form 
terapii zajęciowej. We wtorek odwie-
dzili nas Młodzi Demokraci. Bardzo 
często koncertują u nas uczniowie 
goleniowskiej Szkoły Muzycznej filia 
w Nowogardzie. Jesienią organizujemy 
wieczorki poezji.

M.M. – Tego wszystkiego nie byłoby 
bez moich wspaniałych pracowników, 
którzy całym sercem angażują się 
w życie Domu. Dzięki nim w PDPS 
panuje rodzinna atmosfera. Mam do 
nich pełne zaufanie. U mnie bowiem 
mogą pracować tylko osoby, które 
potrafią kochać drugiego człowieka i 
dbają o dobro innych. Tylko tacy ludzie 
tu pracują. A są to ludzie naprawdę 
młodzi. Dzięki nim mogę spokojnie iść 
na urlop nie obawiając się niczego. W 
każdej chwili może przyjechać do mnie 
jakaś komisja i o to jestem spokojna. 
Pod koniec ubiegłego roku był u nas 
burmistrz z delegacją ze Szwecji. Byli 
zachwyceni naszym Domem. Zawsze 
otrzymujemy pochwały. Pracownicy o 
Dom dbają jak o swój dom rodzinny. 
Mają swoje obowiązki służbowe, a 
pomimo to wspomagają się wzajemnie. 

Nie muszę im niczego nakazywać, sami 
wiedzą co mają robić. Forma przymusu 
z mojej strony jest tu zbędna. Jestem 
przekonana do nich do tego stopnia, że 
gdybym zatelefonowała o 2.00 w nocy 
i powiedziała: „jesteś mi potrzebny w 
pracy” to usłyszałabym „za ile mam 
być?”.

I.K. – Dziękuję Paniom za rozmo-
wę.

Na koniec zwiedzam salę terapii zaję-
ciowej, gdzie wyeksponowane są prace 
mieszkanek PDPS. Są naprawdę impo-
nujące. Jak się dowiedziałem niektóre z 
nich powstawały pół roku. Atmosferę 
rodzinną, o której wspominały moje 
rozmówczynie wyczuwam na każdym 
kroku. A przy tym idealny porządek.

Ireneusz Karczyński

Przewodnik 
po funduszach europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w związku z niewykorzy-
staniem środków finansowych ogłosiła kolejne terminy składania wniosków o dotacje 
z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Wśród programów, które dotyczą województwa zachodniopomorskiego, a co za tym 
idzie również firm i instytucji funkcjonujących w naszym mieście znaleźć można nastę-
pujące kategorie pomocowe:

• „Program Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2003” na usługi doradcze, świadczone 
przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa 
poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 
EUR- maksymalna kwota wsparcia na projekt: 5.000 EUR. O wsparcie: ubiegać się mogą 
mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województw: kujawsko-po-
morskim,. lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-
mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Termin składania wniosków upływa 
z dniem 13.02.2006 r. 

• „Dotacje na doradztwo w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw” na zakup usług doradczych. Minimalna kwota 
wsparcia na projekt: 2500 zł - maksymalna kwota wsparcia na projekt: 250 000 zł. O wsparcie 
ubiegać się mogą mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, w przypad-
ku mikroprzedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: 
a) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub

b) jest oparta o wykorzystanie nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. 
Terminy składania wniosków są następujące: 21 kwiecień 2006, 23 czerwiec 2006, 11 sier-
pień 2006 r. 

• „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – schemat a Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2.3” na dofinansowanie szkoleń dla właś-
cicieli i pracowników firm. Wnioski składać można w trybie ciągłym do dnia 30 września 
2006 r. O wsparcie ubiegać się mogą komercyjne i niekomercyjne instytucje szkolenio-
we (organy prowadzące szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty, szkoły 
wyższe; jednostki naukowe- inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą 
działalność szkoleniową; przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 
szkoleń). Minimalna wielkość projektu 15 000 euro - maksymalna pomoc publiczna w 
ramach projektu udzielona jednej firmie korzystającej ze szkoleń 1 mln ero.

Wiadomym jest także, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przymierza się 
także do ogłoszenia kolejnego terminu składania wniosków w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw do działań 2.3 na 
inwestycje w ramach których dotacje sięgają nawet 1.250.000,00 złotych (mali i średni 
przedsiębiorcy) oraz do działania 3.4 Mikroprzedsiębiorcy, gdzie wnioski składać mogą 
najmniejsze, nawet jednoosobowe firmy, a projekty dotyczyć mogą bardzo szerokiej gamy 
inwestycyjnej od komputerów począwszy, na maszynach budowlanych skończywszy. 

Czy nasi, lokalni przedsiębiorcy skorzystają z takiej okazji? Czas pokaże. Jednak bez 
wątpienia dofinansowanie inwestycji z funduszy pomocowych staje się z dnia na dzień 
coraz bardziej łakomym kąskiem dla polskiego biznesu.

Damian Simiński
 

W Nowogardzie istnieje wiele placówek pomocowych. Dziś rozpoczy-
namy cykl poświęcony tym zakładom.

Większości z nas może się wydawać, że życie w Państwowym Domu Opie-
ki Społecznej jest szare, ponure i nudne. Wydawać by się mogło, że ludzie 
przebywający tam w smutku i tęsknocie czekają na kres swego życia. To, 
co zobaczyłem, zdziwiło mnie. Ludzie żyjący w tym Domu są pełni życia, 
radości, a co najważniejsze nie siedzą bezczynnie. Jak to się dzieje?
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Znaleziono 
klucze

Na początku tego tygodnia w okolicy sklepu 
p. Kwiatkowskich na ul. Wojska Polskiego zna-
leziono klucz z kółkiem. Zguba do odebrania 
w redakcji DN.

red.
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Z okazji 
urodzin

Bogdanowi Tracz 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, dużo zdrowia, 
pogody ducha, uśmiechu 
i wszelkiej pomyślności 

życzy 
brat z rodziną 
oraz rodzice

życzenia

II LO całkiem dobre… Szpitale czekają remonty
Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające warunki dostosowania 

placówek służby zdrowia do wymogów unijnych odbiło się szerokim echem. 
Na trzydziestu stronicach wyszczególniono wiele wymogów, które muszą 
spełnić te placówki.

dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1

Nowogardzkie II Liceum Ogólno-
kształcące zajęło 108 miejsce w ogól-
nopolskim rankingu szkół średnich. 
Pokonało w ten sposób 279 szkół 
średnich z całej Polski. Na pierwszym 
miejscu znalazło się szczecińskie XIII 
LO. W zeszłym roku nowogardz-
kie liceum uplasowało się na 140 
miejscu. Dodatkowo nasze liceum 
zajęło 4 miejsce w rankingu szkół 
wojewódzkich.

O pozycji szkoły w rankingu zde-
cydowały sukcesy uczniów w ogól-
nopolskich olimpiadach przedmioto-
wych w 2005 roku. W rankingu były 
brane pod uwagę sukcesy uczniów w 
olimpiadach: artystycznej, astrono-
micznej, biologicznej, chemicznej, 
filozoficznej, fizycznej, geograficznej 
i nautologicznej, historycznej, infor-
matycznej, języka angielskiego, bia-
łoruskiego, francuskiego, łacińskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, literatury 
i języka polskiego, matematycznej, 
wiedzy elektrycznej i elektrotechnicz-
nej „Euroelektra”, wiedzy ekologicz-
nej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy 
technicznej, wiedzy i umiejętności 
budowlanych, wiedzy i umiejętności 
rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym, wiedzy o prawach 
człowieka, wiedzy o Unii Europej-
skiej, wiedzy o żywieniu, o losach 
Polaków na Wschodzie po 17 IX 
1939 roku, teologii katolickiej oraz 
misyjnej znajomości Afryki.

Nowogardzka szkoła mogła się w 
tym roku pochwalić 3 olimpiadami i 3 
finalistami, niestety laureatów było 0. 
W rankingu uwzględnione są szkoły, 
które miały co najmniej dwóch lau-
reatów lub finalistów. 

Sukces II LO w Nowogardzie, bez 
wątpienia można zawdzięczać dwóm 
uczniom klas III Pawłowi Ceran-
ce  - za osiągnięcia w olimpiadach 
filozoficznych,  Piotrowi Balovowi 
– za osiągnięcia w dwóch olimpia-
dach: wiedzy o Unii Europejskiej i 
olimpiadzie o Polsce i świecie współ-
czesnym.

Zdaniem dyrektora II LO w No-
wogardzie osiągnięcie to jest wielkim 

sukcesem: „W zeszłym roku pojawili-
śmy się tylko na liście. W tym roku sam 
fakt znalezienia się na 108 miejscu na 
liście z tyloma szkołami z kraju jest 
rekomendacją dość poważną. Jest to 
dla mnie dobrą informacją, że ucznio-
wie chcą rozwijać swoje umiejętność 
i mogą to robić. Jeszcze ciekawiej 
wygląda statystyka, gdy porównamy 
ją z wojewódzką, gdzie zajęliśmy 4 
miejsce.

Wielkie gratulacje oczywiście dla 
szczecińskiej szkoły, bo oni są już 
zawodowcami. Ich pierwsze miejsce 
nie jest przypadkiem, tylko efektem 
polityki oświatowej, jaką prowadzi 
szkoła.

Nasza pozycja w rankingu jest 
efektem pracy nauczycieli i uczniów. 
Mowa tutaj o Pawle Cerance  i Piotrze 
Balovie, opiekunami tych uczniów 
są dwie panie: Aldona Kopycińska i 
Izabela Koladyńska.

Uważam, że takie rankingi są po-
trzebne, ponieważ jednym z głównych 
zadań oświaty jest to, żebyśmy dbali 
o tych najzdolniejszych, ponieważ 
oni w przyszłości będą stanowili elitę 
intelektualną naszego kraju”.

Zasady liczenia były następujące: 
laureaci olimpiad są liczeni po-
dwójnie (w stosunku do finalistów), 
szkoły są premiowane za udział w 
każdej z 30 olimpiad, a sukcesy szkół 
mierzy się proporcjonalnie do liczby 
uczniów. 

Wskaźnik rankingowy był wylicza-
ny według wzoru:

W = (2 * L + F) * O/U
w którym: 
W-wskaźnik sukcesu 
L - liczba uczniów danej szkoły, 

którzy uzyskali tytuł laureata 
F - liczba uczniów danej szkoły, 

którzy uzyskali tytuł finalisty 
O - liczba olimpiad, w których 

uczniowie danej szkoły zdobyli tytuł 
laureata lub finalisty 

U - liczba uczniów danej szkoły w 
roku szkolnym 2004/2005

iSa

Zgodnie z rozporządzeniem pub-
liczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej a także bary, restauracje, 
zakłady, których produkcja związana 
jest z żywieniem czy szkolne stołówki 
miały do końca ubiegłego roku przed-
stawić w Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej projekty 
programów naprawczych wyszcze-
gólniając w nich wszystkie konieczne 
zmiany oraz kosztorys ewentualnych 

robót. Ministerstwo Zdrowia zde-
cydowało się jednak odroczyć ten 
termin i według nowych wytycznych 
upływa on wraz z końcem bieżącego 
roku. Termin zakończenia prac mija 
w 2010 roku.

Niektóre zmiany zawarte w rozpo-
rządzeniu zyskały już rangę symbolu. 
Bezduszne przepisy wymagają, by w 
szpitalach i przychodniach znalazły 
się gładkie kaloryfery i były zamon-
towane w odległości nie mniejszej niż 
6 cm od ściany i 10 cm od podłogi. 
Lamperie i kafelki na ścianach powin-
ny być położone na wysokości 205 
cm. Nie trzeba być budowlańcem, by 
się domyślić, że takie zmiany wiążą 
się z ogromnymi kosztami.

Dyrektor nowogardzkiego szpitala 
Kazimierz Lembas nie odbiera tego 
rozporządzenia jako zagrożenia dla 
sytuacji finansowej naszej placówki, 
a wręcz przeciwnie, może się to oka-
zać pomocne.„Będziemy prowadzili 
program rewitalizacji szpitala. Pla-
nujemy uruchomienie nowej części 

szpitala i dzięki temu rozporządzeniu 
możemy starać się o dodatkowe środ-
ki finansowe z zewnątrz. Jedynie 20 
% pieniędzy przeznaczonych na to 
zadanie ma pochodzić z kasy organu 
założycielskiego szpitala, resztę mają 
pokryć środki pomocowe.”

Podobnie sprawę widzi kierujący 
Niepublicznym Zakładem Opie-
ki Zdrowotnej „Praxis” Krzysztof 
Kosziński, który również nie widzi 

żadnych zagrożeń czy obciążeń: 
„My w Polsce chcemy być świętsi od 
papieża. Ja mam również gabinety w 
Niemczech i tamtejsze przepisy nie są 
tak rygorystyczne jak u nas, a przecież 
oni są dłużej w Unii niż my.”

Ag

Uwaga wędkarze...
Zarząd Koła M-G PZW Nowogard informuje, że w miesiącu styczniu 2006 r. zostanie 

dokonany komisyjny przegląd kładek wędkarskich, na jeziorze Nowogard i Karsk.
Kładki zdewastowane i spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu wędkarzy zostaną 

zlikwidowane. Natomiast kładki, nadające się do remontu – oznakowane białą farbą- 
winne być wyremontowane przez użytkowników w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. 
Po tym terminie, kładki niewyremontowane ulegną likwidacji.

Budując nową kładkę, użytkownik winien najpierw uzyskać zgodę Zarządu Koła.
 Zarząd
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Dzwoneczek przewodniczącego 
i „...to się robi co się chce!”

Czasami sesja absolutnie nie przy-
pomina sesji, opowiada się dowcipy 
- półgłosem, chichoty, ktoś dzwoni z 
telefonu komórkowego, tylko ostry 
dzwonek Przewodniczącego RM 
uświadamia radnym, że nie wypada 
spać i nie są na jarmarku! Wielu 
radnych przychodzi kompletnie 
nie przygotowanych lub w ogóle. 
Niektórzy przez kilka lat nie zabrali 
ani razu głosu, typowi figuranci 
przychodzą na sesje kolejną kaden-
cję, by jedynie na hasło burmistrza 
K. Ziemby „proponuję przyjąć tę 
uchwałę” - podnieść rękę do góry. 
Wysiłek nie lada, choć nudno, to 
opłaci się, plus parę dodatkowych 
komisji (wszystkie płatne), i już 
można stanąć w kolejce do kasy. 
Pytam się - czy sprawowany obecnie 
przez niektórych radnych mandat 
nie jest traktowany jedynie jako 
dodatkowe źródło dochodu, pre-
tekstu do umorzeń podatkowych 
za „lojalność” względem burmistrza 
i sposób, by wejść w lokalne ukła-
dy? Czy nie jest, jak za dawnych 
gierkowskich czasów: „czy się stoi 
czy się leży, dwa patyki ... nieee, 
tu inaczej - dietka radnego się 
należy!”. Po co się wysilać, czytać 
jakieś bzdety - raporty, czy skargi 
„Stowarzyszenia”? Po co, przecież 
niedługo wybory i tak mnie wybiorą 
do rady! Pytam się, czy nie myśli tak 
niejeden z radnych większościowej 
koalicji PSL-SLD? Na jednej z sesji 
burmistrz  K. Ziemba powiedział: 
„jak się ma  w sejmie większość, to się 
robi co się chce!” Czy w naszym UM 
burmistrz nie stosuje w praktyce już 
od lat przytoczony przez siebie slo-
gan - wykorzystując większościową 
koalicję w R M? Czy nie należałoby 
wprowadzić, jak w Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, 
i umieścić w internecie na stronie 
Urzędy, Urząd Miasta Nowogard: 
imienny wykaz radnych, którzy i 
jak głosowali za podjęciem poszcze-
gólnych uchwał, szczególnie tych 
kontrowersyjnych, by później, nawet 
po latach rozliczyć ich za skutki po-
dejmowanych decyzji. Zastanówmy 
się, komu służy obecnie burmistrz 
gm. Nowogard już ze swoją radą i 
czy  nie pora tego zmienić?

Dziewięć tygodni później:
Dopiero w prywatnych rozmo-

wach w grudniu 2005 r. niektórzy 
radni stanowczo stwierdzili, że Słaj-
sino - to bomba ekologiczna dla 
środowiska i to na setki lat! Siód-
mego grudnia 2005 r. na przerwie 
sesji RM jeden z radnych, po tym 
jak odrzucono skargę „Stowarzysze-
nia” na uchwałę z 28 września 2005 
r., dot. Słajsina powiedział: „Panie 
Korneluk, co się Pan tak szarpie, nie 
szkoda pańskiego zdrowia?”, (ja na 
to): „chcemy, by zgodnie z prawem i 
sprawiedliwie przeprowadzono zmia-
nę w planie przestrzennego zagospo-
darowania w Słajsinie”, (Odparł): 
„wierzy Pan w sprawiedliwość?”. 
Nazwiska radnego nie podam, (był 
On z koalicji PSL-SLD), to była 
jego samoocena i ocena uczciwości 
naszej Rady Miejskiej! Dziękuję za 
szczerość! Pozostawiam ją pod oce-
nę czytelników. Radnym RM życzę 
szczerych wypowiedzi na łamach 
DN i logicznych, rozsądnych, zgod-
nych z wolą społeczną i z własnym 
sumieniem podejmowania uchwał 
w nowym roku - dalekich od „dy-
scypliny partyjnej” i „kolesiowych 
układów”.

   
Przypisy:
Gminny PGO - Plan Gospodarki 

Odpadami dla Celowego Związku 
Gmin R-XXI z siedzibą w Nowo-
gardzie wraz z Programem Ochrony 
Środowiska dla gminy Nowogard 
stanowi integralną całość. W „Pro-
gramie ...” (na str. 70-80) opisana jest 
metoda termicznego wykorzystania 
odpadów komunalnych w Słajsinie 
poprzez metodę Pirolizy (odgazo-
wania beztlenowego w temp. 600 
- 800 stopni C), energia ze spalania 
uzyskanego gazu, głównie metanu  
ma napędzać agregaty kogeneracyj-
ne – prądotwórcze, a ciepła woda 
skierowana ma być do zasilania 
miejskiego węzła ciepłowniczego. 
W wyniku tych procesów powstają 
rakotwórcze dioksyny wyemitowa-
ne wraz z wiatrem do atmosfery 
- (Wojewódzki PGO) i toksyczne 
żużle składowane w boksach na 
odpady niebezpieczne po 2500 m2 
pow.- (gminny PGO) jako materiał 
niebezpieczny, przez wiele lat obo-
wiązkowo ma być monitorowany 
na wysypisku planowanego RZGO 
w Słajsinie.

 

Kulisy obrad

Zaproszenie do „tańca” Radnych 
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Szanowna redakcjo !

W odpowiedzi panu magistrowi 

inżynierowi Eugeniuszowi Kornelukowi
Nie wiem, dlaczego magister in-

żynier Eugeniusz Korneluk cieszy 
się w państwa gazecie takim popar-
ciem, że drukujecie wszystko to, co 
do jego biednej głowy inspirowanej 
przez kogoś z zewnątrz wpadnie. Ja 
niestety takich przywilejów u Pań-
stwa nie mam, gdyż nie wszystko 
co napisałem drukujecie (vide: Boże 
chroń Polskę).

To, że dla kogoś pisze i protestu-
je (niby jako ekolog) widać gołym 
okiem. Robi wszystko, aby nie daj 
Bóg nie powstało u nas z prawdzi-
wego zdarzenia wysypisko śmieci i 
aby przypadkiem jego sponsor pan 
S. nie dał mu za to po łapach, albo 
zabrał honoraria.

Mieszkając na zachodzie przez 
kilka lat sam należałem do partii 
zielonych. Tam też myślałem, że 
wszystko jest takie ideowo-ekolo-
giczne. Dopiero jak zobaczyłem, 
kto za tym wszystkim tak naprawdę 
stoi, to uświadomiłem sobie, że idee 
„zielonych” to utopia. Za tym często 
stoją pieniądze konkurentów lub 
kierownictwo grup ekologicznych. 
Oni na tych protestach wyciągali 
niezłe pieniądze, oczywiście do swo-
ich prywatnych kieszeni.

Wystarczyło, że oprotestowali za-
kład produkujący gumę, a potem 
po kryjomu podpisywali za niezłe 
pieniądze z tym zakładem układ o 
wycofaniu się z protestu.

Gdybyśmy jako gmina przebili 
pana S. to pan (nazwijmy go pan K. 
Eko ) na tym by zarobił.

Ale gmina to nie prywatna firma 
i czarnymi pieniędzmi nie dysponu-
je.

Co do kultury, to prowadzenie 
dyskusji przez radnych między sobą 
jest dopuszczalne, natomiast do uci-
szania ich jest przewodniczący rady, 
a nie osoba postronna. 

Natomiast jako radni wyjaśnienia 
pana projektanta słuchaliśmy po raz 
kolejny i to dzięki protestującemu 
panu magistrowi inżynierowi.

Mam pytanie dotyczące naszej 
gminnej ekologii?

Czy wiadomo Państwu ile w oko-
licach jest dzikich wysypisk śmieci? 

Czy one są obojętne dla środowi-
ska? 

I czy Stowarzyszenie choć raz pro-
testowało przeciwko ich powstawa-
niu?

Czy pan, panie Eugeniuszu posia-
da śmietnik na odpady? 

A jeżeli nie, to co pan z nimi robi? 
Do lasu, czy do sąsiada?

Miałem w roku 2004 r. mieć wąt-
pliwą przyjemność oglądania pań-
skiej parceli. Toż po wojnie po przej-
ściu frontu rosyjskiego był lepszy 
porządek.

Na usuwanie 12 dzikich wysy-
pisk śmieci gmina w okresie między 
25.06.2003 r. a 22.11.2005 r.  musia-
ła wydać prawie 55 tysięcy złotych, 
a pozostało jeszcze 37 do usunię-
cia. Ile by było za to placów zabaw i 
świetlic na wsiach panie ekologu.

To, że głosowałem za cywilizo-
wanym wysypiskiem dającym nam 
możliwość składowania śmieci zro-
biłem to po przeanalizowaniu za i 
przeciw. 

Po pierwsze, tylko słabo znający 
się na ekologii człowiek może twier-
dzić, że w Polsce, która jest w Unii 
Europejskiej powstanie zakład trują-
cy środowisko.

Przecież istnieją normy. Przekro-
czenie ich spowoduje kary finansowe 
łącznie z zamknięciem truciciela.

Po drugie, projektu nie robił to 
inżynier nieradzący sobie z własnym 
obejściem, tylko fachowiec biorący 
na siebie ciężar odpowiedzialności 
za ten projekt. 

Po trzecie, projekt musi zaapro-
bować Wojewódzki Inspektor Śro-
dowiska.

A po czwarte, powstaną nowe 
miejsca pracy, o które tak w Nowo-
gardzie trudno.

Pisanie panu Kornelukowi o de-
mokracji przychodzi dość łatwo. 
Ile razy Pan Korneluk dostarczał 
olbrzymie ilości song protestów do 
rady i czy nie były one przez radę 
rozpatrywane?

Według niego w radzie to tylko 
w opozycji są geniusze. Natomiast 
PSLowcy i SLDowcy to marionetki 
pociągane przez sznurki przez pa-
nów burmistrzów. 

Panie inżynierze magistrze Euge-
niuszu Korneluk!!!

Jeżeli z pana taki znawca ekolog, 
mający poparcie mieszkańców gmi-
ny Nowogard to dlaczego w ostat-
nich wyborach otrzymał pan niecałe 
40 głosów od wyborców? Miał pan 
takie same szanse jak ten to piszą-
cy. Łatwo dzisiaj wszystko i wszyst-
kich krytykować. Lecz zrobić coś 
dla miasta i mieszkańców nie jest 

dokończenie na str. 8
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tak łatwo. A opisy biednej sołtysiny 
ze Słajsina z uwieszonym na jej szyi 
dziecięciem to może wzruszać tyl-
ko panienki czytające romanse. Bo 
sołtys jest urzędnikiem  i  nie może 
przychodzić na sesję jak nie przy-
mierzając panienka po jałmużnę.

Panie inżynierze magistrze Euge-
niuszu Korneluk! Zamiast pisać za-
proszenia do tańca dla radnych wy-
branych w demokratycznych wybo-
rach, niech pan napisze coś o sobie. 
Co panu się udało w życiu zrobić i 
osiągnąć? Ile pana protestów zostało 
uwzględnionych? Ile spraw ekolo-
gicznych wygrał pan w niezawisłych 
sądach?

Bo ja jako radny i mieszkaniec 
Nowogardu swoimi osiągnięciami 
nie muszę się chwalić, bo je wszyscy 
widzą.

Co do radnego pana Marka Krzy-
wani to ja go rozumiem. On jest w 
opozycji. On zawsze będzie przeciw. 
Taka już jest rola opozycji. Wiele 

razy jednak stanął na wysokości za-
dania i głosował tak jak większość.

Ostatnio dał małą plamę w Dzien-
niku Nowogardzkim, dając przed-
wyborcze oświadczenie, że gmina 
zaakceptowała budżet nie dając 
pieniędzy na odbudowę spalonego 
kościoła.

A jest to po prostu nieprawda, 
o czym będą się mogli przekonać 
mieszkańcy już na najbliższej sesji w 
dniu 1 lutego.

Z poważaniem
Krzysztof Kosiński  (radny K.)

A tak na marginesie panie Kor-
neluk, to pan tak społecznie i tak za 
własne pieniądze walczy o ekologię 
gminy? Przecież tam w obejściu jest 
tyle do roboty i poprawienia.

Pana brata podziwiam i szanuję, 
bo w swoich fotografiach daje nie-
zwykłe przeżycia estetyczne, wy-
chowawcze i poznawcze. Niech pan 
idzie w jego ślady, a nie wysługuje 
się obcym.

dokończenie ze str. 7
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W odpowiedzi panu magistrowi 

inżynierowi Eugeniuszowi Kornelukowi

Spotkanie opłatkowe 
w PDPS nr 1

Feriowa zabawa trwa
Feriowa zabawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej dobiega już końca. 

Nawet w tych ostatnich dniach dzieci nadal chętnie i licznie przychodzą do 
biblioteki. Każdego dnia odbywają się inne zajęcia, zabawy, konkursy. Mimo, 
iż ta wspólna zabawa rozpoczyna się dopiero od godziny 11.00, to niektórzy 
z uczestników już godzinę wcześniej przychodzą do biblioteki. 

iSa

W PDPS nr 1 przy ul. Piłsudskiego 
w Nowogardzie odbyło się uroczyste 
spotkanie opłatkowe mieszkańców, 
dyrektora i pracowników placówki.

W uroczystości wziął udział ksiądz 
dziekan Grzegorz Zaklika, który pod-
czas spotkania przekazał pamiątkową 
cegiełkę mieszkańcom i pracowni-
kom Domu, jako podziękowanie 
za ofiarę na odbudowę spalonego 
kościoła. Pieniądze w kwocie 8 tys. 

zł zebrała dyrektor ze składek od 
pracowników i mieszkańców. W 
miłej atmosferze przy cieście i kawie 
mieszkańcy Domu i pracownicy śpie-
wali kolędy i rozmawiali z księdzem 
dziekanem. Dodatkową atrakcją 
spotkania był występ Ryszarda Za-
górskiego i Kazimierza Spurgiasza, 
którzy grali kolędy i pastorałki oraz 
utwory ludowe.

Opr. IK

Spotkanie z Joanną Krępą z Agendy XXI, która opowiadała dzieciom o 
ptakach żyjących w Nowogardzie i jego okolicach

Bezpłatne doradztwo, szkolenia, staże dla młodzieży  

Projekt  ALTERNATYWA II
Informujemy, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Goleniowie jest realizato-
rem Projektu „Pomoc dla młodzieży 
poszukującej pracy Alternatywa II”.

Celem projektu jest wsparcie mło-
dzieży poszukującej pracy w zakre-
sie kompleksowego przygotowania 
młodych ludzi do wejścia na rynek 
pracy.

Każdy uczestnik projektu będzie 
współpracował z doradcą zawodo-
wym w Powiatowym Urzędzie Pracy 
i opracowywał Indywidualny Plan 
Działania (IPD). Przygotowanie pla-
nu ma na celu zwiększenie aktywno-
ści osoby bezrobotnej w kierunku 
znalezienia zatrudnienia, w oparciu 
o nabyte umiejętności skutecznego 
poszukiwania pracy oraz kwalifika-
cje zawodowe.

Oferowane będą następujące typy 
szkoleń:

- szkolenia podnoszące umiejęt-
ności poruszania się na rynku pracy 
w tym m.in. określanie predyspo-
zycji zawodowych, identyfikowanie 
mocnych i słabych stron, umiejętno-
ści dostosowywania się do wymagań 
rynku pracy, zwiększenie poczucia 
własnej wartości na rynku pracy;

 - indywidualne i grupowe szkole-
nia zawodowe, których celem będzie 
teoretyczne i praktyczne przygoto-
wanie do wykonywania pracy, wy-
magającej szczególnych kwalifikacji.

W ramach promocji mobilności 

zawodowej wśród młodych bezro-
botnych, urząd wybierze osoby, któ-
re odbędą trwający 3-4 miesiące staż 
zawodowy poza miejscem zamiesz-
kania. Koszty zakwaterowania zo-
staną pokryte ze środków Projektu.

Zapewnione zostanie także indy-
widualne doradztwo dla osób, które 
w wyniku uczestnictwa w projekcie 
podejmą własna działalność gospo-
darczą.

Uczestnikami projektu „Alterna-
tywa II” mogą być bezrobotni zare-
jestrowani w PUP, którzy spełniają 
następujące kryteria:

  - nie ukończyły 25 roku życia,
  - nie ukończyły 27 roku życia (jeśli 

uzyskały dyplom wyższej uczelni w 
okresie ostatnich 12 miesięcy przed 
dokonaniem rejestracji w PUP)

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Phare 2003 – Rozwój Za-
sobów Ludzkich na zlecenie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz przez Powiatowe 
Urzędy Pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane 
udziałem w programie proszone są o 
kontakt z doradcą zawodowym:

w Goleniowie –  Barbara SKRZY-
PIEC pok. Nr 8 w Nowogardzie – 
Zbigniew FLORKOWSKI  pok. Nr 8

Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
udziału w programie.
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Harry Potter i…
Harry Potter to seria książek fantasy autorstwa brytyjskiej pisarki Joanne 

Kathleen Rowling. Seria Harry Potter opisuje przygody młodego czarodzieja 
w ciągu siedmiu lat jego edukacji w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart. 
Autorka wyznała, że seria pojawiła się w jej głowie w niemalże pełnej postaci 
podczas podróży pociągiem. Kolejne części zaczynają się przed rozpoczęciem 
roku szkolnego i kończą na początku kolejnych wakacji letnich i, choć opisują 
różne przygody, nie są odrębne, a stanowią całość większej historii, na któ-
rej rozwiązanie czeka powiększająca się rzesza fanów. Fabuła kolejnych części 
Harry’ego Pottera jest jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic świata, a zarazem 
jedną z najbardziej poszukiwanych informacji. Rowling uparcie strzeże tajem-
nic serii, podając jedynie lakoniczne informacje odnośnie kolejnych tomów. 
Także wydawcy na całym świecie zabraniają rozpowszechniania książek przed 
premierą, każą milczeć swoim pracownikom itd. Seria Harry Potter, choć opi-
suje przygody dziecka (nastolatka) w magicznym świecie, nie jest skierowana 
wyłącznie dla dzieci. Autorka powiedziała, że pisze dla ludzi w każdym wie-
ku. Kolejne części, oprócz zwiększania swej objętości, stają się coraz bardziej 
mroczne i zdają się być adresowane do coraz starszych czytelników.

Znamiennym w serii jest to, że życie Harry’ego, choć magicznie odmienio-
ne, nie jest bajeczne i idealne. Okazuje się, że w świecie czarodziejów również 
pojawia się okrucieństwo, podłość i uprzedzenia. W szczególności te ostatnie 
stanowią przewijający się wątek w kolejnych książkach. W istocie, świat przed-
stawiony w serii stanowi karykaturę współczesnego społeczeństwa, z jego wa-
dami i ułomnościami. W przeciwieństwie do większości literatury adresowa-
nej do dzieci, zła nie jest łatwo zwyciężyć, a postacie, z którymi spotyka się 
Harry, w bardzo realistyczny sposób prezentują różne postawy życiowe. Sam 
Harry, szczególnie dotknięty przez życie, nie jest wyidealizowanym bohate-
rem, a zwykłym nastolatkiem, który, choć obdarzony magiczną mocą, odczu-
wa charakterystyczny dla swojego wieku bunt, gniew i podejmuje decyzje, któ-
re bywają fatalne w skutkach.

Wartościami wyróżnianymi jako pozytywne w świecie stworzonym przez 
Rowling są: bohaterstwo, wierność, mądrość, pracowitość i przyjaźń.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Powieść oparta jest na następującym pomyśle - 

pewnego dnia w drobnomieszczańskiej angielskiej 
rodzinie, do obrzydliwości normalnej, zaczynają się 
dziać rzeczy nietypowe i - co tu dużo mówić - czaro-
dziejskie. Podobne tajemnicze zjawiska obserwować 
można w całym mieście. Są one związane z osobą 
siostrzeńca opisywanej rodziny. Harry Potter, sierota 
i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany był przez 
ciotkę i wuja, którzy traktowali go jak piąte koło u 
wozu. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą; 
jedyną pamiątką Harry’ego z przeszłości jest zagadko-
wa blizna na czole. Skąd jednak biorą się niesamowite 
zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego 
Potterowi? Harry nie spodziewał się, że można latać na miotle, znać bardzo 
pożyteczne zaklęcia i nosić pelerynę-niewidkę. Gdy żywioł baśniowy rozpę-
ta się na dobre, wyjdzie na jaw, że chłopiec odegra w historii rolę bohatera 
walczącego ze złem. Gros akcji toczy się w szkole dla czarodziejów, do której 
Harry ku swemu zaskoczeniu i niepomiernemu szczęściu został przyjęty.

Czytelnik może dowiedzieć się, jak wygląda mundurek adepta magii, jakie 
są zasady rozgrywania piłkarskich meczy na miotłach, które wzbudzają na-
miętności uczniów i profesorów, jak czarodzieje grają w szachy etc. Powieść 
opowiada o przewadze świata czarów i baśni nad zrutynizowanym i ponurym 
światem mieszczańskich nudziarzy, których nazywa się tu „mugolami”. Harry 
Potter i kamień filozoficzny to pierwsza książka z zakrojonej na siedem tomów 
serii angielskiej pisarki Joanne Rowling. Trzy do tej pory wydane tomy zajmują 
pierwsze miejsca na światowych listach bestsellerów.

Harry Potter i Komnata Tajemnic
Harry, ostrzeżony przez skrzata domowego Zgredka, musiał się zmierzyć z 

tajemniczym potworem z komnaty tajemnic na zamku Hogwart. Otworzyć tę 
komnatę mógł jedynie prawowity dziedzic Slytherina, a wskutek nieszczęśli-
wego zbiegu okoliczności podejrzenie pada na Harry’ego. W dodatku jeden 
z najbliższych przyjaciół bohatera znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeń-

stwie. Z tego tomu dowiecie się także, jaka była przeszłość Hagrida, jakie se-
krety skrywa rodzina Malfoya i kto naprawdę wypuścił potwora. Voldemort w 
tej części ma postać wspomnień z pamiętnika, który napisał, gdy sam uczęsz-
czał do Hogwartu.

Harry Potter i więzień Azkabanu
Z pilnie strzeżonego więzienia ucieka niebezpiecz-

ny przestępca. Kim jest? Co łączy go z Harrym? Dla-
czego lekcje przepowiadania przyszłości stają się dla 
bohatera udręką? W trzecim tomie przygód Harry’ego 
Pottera poznamy nowego nauczyciela obrony przed 
czarną magią, zobaczymy Hagrida w nowej roli oraz 
dowiemy się więcej o przeszłości profesora Snape’a. 
Wyprawimy się również wraz z trzecioklasistami do 
obfitującego w atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w 
Anglii zamieszkanej wyłącznie przez czarodziejów.

Harry Potter i Czara Ognia
W czwartym roku nauki w Szkole Magii i Czaro-

dziejstwa Hogwart rozegra się Turniej Trzech Cza-
rodziejów, na który przybędą uczniowie z Bułgarii i 
Francji. Zgodnie z prastarymi regułami w turnieju 
uczestniczyć ma trzech uczniów - reprezentantów 
każdej ze szkół, wybranych przez Czarę Ognia. Dziw-
nym zbiegiem okoliczności wybranych zostaje czte-
rech. 

Co z tego wynika dla Harry`ego, jego przyjaciół i 
całego świata czarodziejów ? dowiecie się, słuchając 
opowieści w interpretacji Wiktora Zborowskiego na 
18 płytach CD. Mogą się one okazać się niezrów-
nanym towarzyszem weekendowych przejażdżek i 
większych podróży samochodem lub też skutecznie odpędzać nudę w waka-
cyjne deszczowe dni.

Harry Potter i Zakon Feniksa
Kolejny tom przygód Harry’go Pottera zaskakuje 

niepodziewanymi zwrotami akcji, tajemniczą atmo-
sferą i oczywiście magią! 

Harry Potter znów spędza nudne, przykre wakacje 
w domu Dursleyów. Czeka go piąty rok nauki w Ho-
gwarcie i chciałby jak najszybciej spotkać się ze swo-
imi najlepszymi przyjaciółmi, Ronem i Hermioną. Ci 
jednak wyraźnie go zaniedbują. Harry ma już dość 
wszystkiego i postanawia jakoś zmienić swoją nie-
znośną sytuację, a wtedy sprawy przyjmują całkiem 
nieoczekiwany obrót. Wygląda na to, że nowy rok na-
uki w Hogwarcie będzie bardzo dramatyczny...

Harry Potter i Półkrwi Książę
Harry Potter i jego przyjaciele trafiają nie tylko na 

szósty rok nauki w Hogwarcie, ale znajdują się też w 
samym centrum walki z odrodzonym Sam-Wiesz-
Kim. Mroczny tom szósty pełen jest nie tylko drama-
tycznych wydarzeń, ale i miłosnych przygód, które 
pokażą nam niektórych bohaterów w zupełnie no-
wym świetle.

…i spotkanie z powieścią, 
10% taniej, w księgarni „Bajka” 

27 stycznia 2006 
O GODZINIE 23.59.
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Problemy z odśnieżaniem

Drogi powiatowe
Tego nie dało się uniknąć. Zima zaatakowała po raz kolejny. Jest więc 

znakomita okazja, by dokończyć naszą serię dotyczącą odśnieżania jezdni. 
Dziś zajmiemy się drogami powiatowymi.

Drogami powiatowymi znajdują-
cymi się w okolicy naszego miasta 
zajmuje się Zarząd Dróg Powiato-
wych w Goleniowie, Obwód Dro-
gowy w Nowogardzie. Kierujący 
nim Stanisław Marciniak podziela 
pogląd, który już słyszeliśmy zaj-
mując się drogami wojewódzkimi 
i krajowymi, że zadaniem służby 
drogowej jest jedynie zminimali-
zowanie skutków zimy.

„My nie jesteśmy w stanie jej 
zwinąć i wyrzucić do jeziora. Zima 
będzie bo być musi, a naszym zada-
niem jest złagodzenie jej skutków. 
Nie możemy dopuścić do tego, by 
nas zasypała.” – dodaje.

Nowogardzki obwód ma pod 
swoją pieczą około 180 kilometrów 
dróg. Są one obsługiwane przez 
trzy pługopiaskarki. Kiedyś obsłu-
giwały je jedynie dwa takie pojazdy, 
lecz uznano, że odśnieżanie trwa 
zbyt długo i podczas następnego 
przetargu postawiono wymóg, by 
potencjalny wykonawca miał do 
dyspozycji trzy samochody. Taką 
ilością pługopiaskarek można 
złagodzić skutki zimy zgodnie 
z obowiązującym tu czwartym 
i piątym standardem zimowego 
utrzymania drogi. Jego wytyczne 
mówią, że warstwa śniegu powinna 
umożliwiać przejazd pojazdom, a w 
przypadku występowania śliskości 
należy posypywać miejsca niebez-
pieczne, a więc łuki, wzniesienia 
powyżej 4 % (tzn., że na odcinku 
jednego metra poziom jezdni 
wznosi się powyżej 4 cm) oraz 
skrzyżowania. Warto zaznaczyć, 
że przy skrzyżowaniach pługopia-
skarki muszą zjeżdżać ze swej trasy 
i zadbać również o drogi do nich 
przyległe odśnieżając lub posypu-
jąc je na odcinku 30 – 50 metrów, 
tak by umożliwić samochodom 
dojeżdżającym do skrzyżowań 
zatrzymanie się.

W przypadku łagodniej zimy 
utrzymanie dróg nie stanowi więk-
szych problemów. Sytuacja się 
pogarsza, gdy pojawiają się inten-
sywne opady. Wówczas zaczyna 
obowiązywać nieformalny podział 
na drogi pierwszej i drugiej kolej-
ności odśnieżania, a niektóre od-
cinki, jak choćby od miejscowości 
Maszkowo do drogi krajowej nr 6, 
odśnieżane są tylko po interwen-
cji mieszkańców. Stąd czasami 
pojawiają się skargi mieszkańców, 

jak choćby opisywana przez nas 
kilka tygodni temu sprawa nie-
odśnieżonego fragmentu drogi w 
Wyszomierzu.

„Niekiedy słyszę takie uwagi, że 
na naszych drogach jest potwornie 
ślisko. – mówi Stanisław Marciniak 
– Ja również jeżdżę samochodem 
osobowym i nawet na posypanych 
drogach, na oponach zimowych,  
na prostych odcinkach mogę rozwi-
nąć co najwyżej prędkość 50 – 60 
km/h, a gdzie jest bardziej ślisko to 
tylko 40 km/h. W dobie mocnych 
silników ludzie chcieliby jeździć 
70 – 80 km/h minimum, a tego się 
nie da osiągnąć. To nie jest wina 
człowieka, instytucji czy systemu. 
Po prostu nie ma kogoś, kto mógłby 
od razu zniwelować skutki zimy 
do zera. Chyba, że standard drogi 
byłby pierwszy lub drugi. Wówczas 

bez względu na koszty posypuje się 
solą cały odcinek drogi, a gdy sól nie 
skutkuje gdyż temperatura spadła 
poniżej minus 5 stopni Celsjusza 
sypie się chlorkiem. Nawet przy 2 
cm warstwie śniegu.”

Niestety nas obowiązuje czwarty 
i piąty standard, według którego 
drogowcy powinni rozpoczynać 
pracę do ośmiu godzin po ustaniu 
opadów, a jeśli jest zawieja to nawet 
dłużej.

System pracy nowogardzkiego 
Obwodu Drogowego jest prosty. 
Dyżurujący pracownik po rekone-
sansie w terenie decyduje, że należy 
rozpocząć odśnieżanie lub posypy-
wanie i wówczas do akcji wkracza 
wykonawca. Każda z trzech pługo-

piaskarek ma do przejechania trasę 
o podobnej długości. Wyjeżdżając 
ze swej bazy odśnieża jeden pas 
jezdni, a wracając odśnieża drugi.

Wykonawca otrzymuje wynagro-
dzenie za każdą godzinę pracy płu-
gopiaskarki. I tu pojawia się kolejny 
problem. Nie trzeba dodawać, że 
środki, którymi dysponuje Zarząd 
Dróg Powiatowych są ograniczone 
– ta cecha jest charakterystyczna 
dla wszystkich instytucji sfery 
budżetowej. Wysyłając pojazdy na 
drogi trzeba tak cyrklować by pie-
niędzy starczyło na całą zimę.

Są jednak i pozytywy. Zdaniem 
Stanisława Marciniaka wraz z 
reformą administracyjną zyskały 
drogi, nazywane dziś powiatowy-

Drogi przejezdne, gorzej z chodnikami.

Henryk Sawicki
ur. 1962r. – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrabąszcze”, wi-

ceprezes Okręgowego Związku Kolarskiego odpowiedzialny za kolarstwo 
mężczyzn. Kolarz LKS „Pomorzanin-Nowogard” w latach 1975-1981. 

Zdobywca dwóch tytułów Mistrza Polski w jeździe drużynowej na czas w 
kategorii juniorów i młodzików. Zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzo-
stwach Polski w Wyścigach Przełajowych w 1978 roku w kategorii juniorów. 
Był w kadrze narodowej juniorów w wyścigach przełajowych i szosowych. 
Ma syna i córkę.

Kolarstwo zaczął uprawiać w wieku 13-tu lat w sekcji LKS „Pomorzanin-
Nowogard”. Jego pierwszym trenerem był Jacek Widziewicz. Jego pierwszy 
poważny start to udział w wyścigu „Głosu Szczecińskiego” w 1975 roku. W 
jeździe na czas zajął wtedy 9 miejsce. Startował w wielu wyścigach w kraju i za 
granicą ( m.in. w Bułgarii, NRD, Czechosłowacji i Rumunii). Jako zawodnik 
był na etacie w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nowogardzie. Obecnie 
prowadzi gospodarstwo rolne. Ma także firmę budowlaną. 

Uhonorowany odznaką „Zasłużony działacz LZS”.
Patrz fotografia obok

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

mi. Kiedyś, gdy obowiązywała je-
dynie kolejność odśnieżania służby 
drogowe dbały przede wszystkim o 
dzisiejsze drogi wojewódzkie czy 
krajowe traktując resztę, a więc 
takie drogi jak do Błotna czy Dłu-
gołęki, po macoszemu. Dziś to się 
zmieniło.

„Pamiętam jak kilka lat temu była 
taka sytuacja, – opowiada Stanisław 
Marciniak – że drogi powiatowe 
odśnieżał ten sam wykonawca, 
który wygrał przetarg na zimowe 
utrzymanie dróg wojewódzkich. 
Pewnego dnia jak zwykle jeździłem 
po drogach i nie mogłem spotkać 
żadnej pługopiaskarki. Zadzwoni-
łem więc do wykonawcy z pytaniem 
dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego 
nie odśnieżają dróg. W odpowiedzi 
usłyszałem, że są już na drogach 
wojewódzkich i wkrótce dojadą 
na powiatowe. Dla mnie nawet 
autostrady mogą być zasypane. 
Moim zadaniem jest dbać o drogi 
powiatowe.”

Niejednokrotnie już się przeko-
naliśmy, że temat odśnieżania dróg 
należy do tych newralgicznych. 
Kierowcy mają niemal we krwi 
narzekanie na pracę drogowców, 
którzy z kolei bronią się tłuma-
cząc, że robią to, co mogą w miarę 
dostępnych przepisów i środków. 
Najczęściej słowa jednej strony nie 
trafiają do drugiej i na odwrót. Jed-
nak wraz z wiosennymi roztopami 
ustaje ten spór, by wrócić wraz z 
zimowymi przymrozkami.

tekst Ag, foto. S.Serafin
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUDIO-VIDEO
ul. KOŚCIUSZKI 1 • tel. 091 39 26 700

72-200 NOWOGARD

Informujemy, że   

31 stycznia 2006 r.
wtorek w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Nowo otwarty sklep
„POD PIZZERIĄ”

ul. 15 Lutego 2
KONKURENCYJNE CENY 

Zapraszamy!!!

Otwarcie kursu 
1 lutego 2006 r. godz. 17.00

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama reklama
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W obiektywie Jana Korneluka - Uśmiechnij się
Z uśmiechem żyje się lżej - wszystkim życzę 100 lat!

W dniu 80-tych urodzin Pani Bogusi Urtnowskiej z Kulic
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OG£OSZENIA drObNE

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1.  kierowca C+E
2.  magazynier
3.  stolarz
4.  sprzedawca
5.  spedytor
6.  mechanik maszyn szwalniczych
7.  operator: ładowarki, koparki, koparko-łado-

warki, walca drogowego, rozściełacza
8.  operator ładowarki
9.  pracownik produkcji
10.  operator wprowadzania danych- praca w 

miejscu zamieszkania (znaczny stopień nie-
pełnosprawności)

11.  mechanik samochodowy
12.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
13.  specjalista ds. rozwoju zawodowego
14.  szwaczka
15. kierownik produkcji (szwalnia)
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdy-

nia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. maszynista żurawia kolejowego
8. monter kadłubów-poddźwignicowy
9. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, 

informatyk, księgowy, pracownik magazy-
nowy – demontaż statku (Gdańsk)

10. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, 
pracownicy niewykwalifikowani {75 osób} 
(Gdańsk)

11. kierowca – chłodnia (Szczecin)
12. kierownik budowy (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWO-
GARDZIE pok. 12.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż – ul. Zamkowa. Tel. 

0600 62 62 44.
• Sprzedam garaż murowany przy ul. 

Boh. Warszawy, za dawnym POM-em. 
091 39 25 636, 0695 106 611.

• Sprzedam działkę o powierzchni 1 
ha w granicach miasta Nowogardu 
nadającą się np. pod budowę zakła-
du produkcyjnego. Wiadomość 091 
39 22 329 i 091 39 20 353, po godz. 
15.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe w centrum Nowogar-
du: 4-pokojowe, parter – 091 392 15 
22; 2-pokojowe, I p. + garaż. 091 39 
22 794 – 9.00 – 11.00 i po 19.00.

• Pilnie poszukuję garażu do wynajęcia 
w Nowogardzie. 0663 593 986.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0665 742 165.

• Oferuję – Nowogard; wynajmę 
mieszkanie na dłużej, umowa, możli-
wość uzyskania dodatku mieszkanio-
wego, tel. 0695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
własnościowe, 49 m kw., IV piętro, 
przy ul. 5 Marca 5. Tel. kontaktowy 091 
39 20 823, kom. 0608 199 489.

• Sprzedam mieszkanie M-4, 68 m 
kw., przy ul. Zamkowej w Nowogar-
dzie, tanio. Tel. 091 39 23 336.

• Wynajmę plac ogrodzony dozorowa-
ny nadający się na działalność gospo-
darczą lub garażowanie pojazdów. 
091 39 22 329.

• Kawalerka do wynajęcia. 0606 
627 788.

MOTORYZACJA
• SPRZEDAM KOMPLET 4 ZIMOWYCH 

OPON JEDNEJ FIRMY W DOBRYM STA-
NIE O WYMIARACH 185 60R14 82H. 
CENA DO UZGODNIENIA. TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Kupię używane katalizatory samocho-
dowe w cenie 60 zł/szt. 0606 118 102.

• VW Golf Cabrio, 1991 r., poj. 1.8 GT, 
czarny, zadbany lub zamiana na 
Corsę, Fiestę, inne propozycje. 0609 
307 327.

• Polonez Truck Roy 1, poj. 1.6 ben-
zyna, zabudowany, burty aluminio-
we, bordowy, 4-drzwiowy, przegląd 
do IX.2006 r., stan b. dobry. 0609 
307 327.

• Sprzedam Seat Kordoba, 1994 r., 1.6 
benzyna, ABS, elektr. szyby, wspo-
maganie, elektr. światła, zielony, stan 
dobry, cena 8.300 zł – do uzgodnienia. 
0506 073 149.

• Sprzedam Mercedes 207D, do re-
montu lub na części, przegląd ważny 
do końca maja. 0608 500 741, 091 39 
25 081.

• Sprzedam Seat Ibisa, 1992 r., poj. 1.2. 
Tel. 0888 676 614.

• Sprzedam alumfelgi do Audi 80 pięt-
nastki oraz kompletne koła piętnast-
ki z nowymi oponami zimowymi do 
Mercedesa 124. Wiadomość 091 39 
22 329.

• Renault 25 – po wypadku, gaz, 2.0 sil-
nik sprzedam. Tel. 0888 036 525.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., niebie-
ski metalik, wspomaganie kierowni-
cy, welur, 5-drzwiowy, sprowadzony 
z Niemiec, opłacony, do rejestracji. 
0513 740 195.

• Sprzedam Citroen Berlinko, 1.4 i, 1998 
r. 0603 125 597.

ROLNICTWO
• Sprzedam pszenżyto. 091 39 17 943.
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0600 653 124.

USŁUGI
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 zł/de-

klaracja. Tel. 0695 770 724.
• Transport – przeprowadzki. 0604 

516 451.
• Busem – Ystad – Malmö – Göeteborg. 

0605 401 911.
• Transport, przeprowadzki – tel. 

0609 574 542.
• J. holenderski – tłumaczenia – nauka. 

0693 035 199, 091 577 82 17.
• Korepetycje – j. angielski – szkoła 

podstawowa i gimnazjum. Tanio i so-
lidnie! 0607 061 450, 091 39 22 227.

• www.nowogard.info

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• Renowacja mebli – 091 39 22 366.
• Wykonujemy remonty mieszkań i ad-

aptacje poddaszy, kominki – własne 
pomysły. Tel. 0505 94 17 65.

• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLACHA-
RZA W RESKU (ZAKŁAD MECHANIKI 
POJAZDOWEJ WACKONI), TEL. 091 
395 23 04, 0506 011 234. 

INNE
• Kupię – sprzedam pilarki spalino-

we Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od. 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Owczarki niemieckie – czarno podpa-
lane, 8-tygodniowe, ojciec wnuk zwy-
cięzcy świata, rodzice na miejscu. 091 
39 21 828.

• Wykonuję robótki ręczne na dru-
tach. 091 39 23 350.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam sukienkę komunijną 
wraz z dodatkami. Cena 250 zł. 0887 
598 420.

• Dwóch gitarzystów poszukuje basisty 

i perkusisty z co najmniej rocznym 
stażem w celu założenia kapeli. Gramy 
wszystko oprócz disco polo, ale najle-
piej czujemy się grając cięższą muzę. 
0691788 483, 0661 751 312.

• Organizujemy kuligi konne i prze-
jażdżki bryczką. 0603 85 21 02.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 
091 39 20 978.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.
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Polska C. Stoją od lewej: K. Nieradka, M. Cyman, P. Saja, G. Wnuczyński, Ł. 
Nosek, P. Lembas. Poniżej od lewej: M. Nieradka, P. Jagoda, G. Borowik, J. 
Borowik, M. Borowik – przyjaciel drużyny.

Przed nami ostatnia kolejka gru-
powej fazy tegorocznej edycji No-
wogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-
karskiej. W najbliższą niedzielę na 
parkiecie hali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących okaże 
się kto zagra o miejsca 1 – 8, a kto 
będzie musiał zadowolić się walką o 
niższe lokaty.

O najwyższe miejsca zagrają po 
dwa najlepsze zespoły z każdej grupy 
oraz dwie drużyny z trzecich miejsc 
z najlepszym dorobkiem punkto-
wym lub bramkowym.

W grupie A pewny swego może 
być Parasol. Wariatom spod Wiaty 
awans zapewni wygrana z najsłab-
szymi Czarnymi Chmurami. Pro-
budowi Wyszomierz do zajęcia trze-
ciego miejsca potrzebne jest zwy-
cięstwo w meczu z Nehuerą. Każdy 
inny rezultat może zepchnąć ich na 
czwartą pozycję, warunkiem tego 
jest wygrana Punków z Parasolem.

Niezwykle ciekawa sytuacja jest 
w grupie B. Pompelunie Perejros, 
by zająć pierwszą lokatę w grupie, 
wystarcza remis w bratobójczym 
spotkaniu z Końcówką Mocy. Ale 
nawet przegrana zapewnia im miej-
sce w pierwszej trójce, a już zdobyte 
10 pkt. daje im awans, gdyż trzecia 
drużyna grupy A może ich zdobyć 
co najwyżej 9. Przegrana bądź remis 

Czarnych Koszul 
z Team from Ja-
maica byłby sporą 
sensacją a tylko takie rozstrzygnię-
cie odebrałoby awans drużynie z 
Węgorzy. Meczem o wszystko bę-
dzie starcie Łał Boysów z Tubisia-
mi. Wygrany zagra o miejsca 1 – 8, 
w przypadku remisu obie drużyny 
mogą znaleźć się w grupie 9 – 16.

W grupie C spokojni mogą być 
już Nauczyciele, ale od ich postawy 
zależeć będzie los trzeciej drużyny 
w tabeli czyli Czerwonych Diabłów, 
którzy pewni awansu mogą być już 
w przypadku remisu. W przypadku 
porażki mogą zrównać się punktami 
z trzecią drużyną grupy A, a wów-
czas liczyć się będzie stosunek bra-
mek. Zajmujący drugą lokatę Rado-
sław zagra z Polską C. Najmłodszej 
drużynie turnieju nie można odmó-
wić waleczności, lecz czy to wystar-
czy na umiejętności przeciwnika?

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.
pomorzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkar-
skiej jest „Dziennik Nowogardzki”. 
Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” – 
Szyby zespolone, „Marpol – Okna”, 
SMJ – firma informatyczna Mariusz 
Serocki oraz Urząd Miasta i Gminy.

Aktualna tabela:
Grupa A
1. Parasol 12 26-1,
2. Wariaty spod Wiaty 7 14-12,
3. Probud Wyszomierz 6 21-8,
4. Old Punks Never Die 6 19-14,
5. Nehuera 4 13-17,
6. Czarme Chmury 0 2-43,
Grupa B
1. Pompeluna Perejros 10 35-16,
2. Tubisie 7 25-17,
3. Czarne Koszule 7 22-14,
4. Łał Boys 7 21-14,
5. Końcówka Mocy 3 12-22,
6. Team from Jamaica 0 5-37,
Grupa C
1. Nauczyciele 12 31-7,
2. Radosław 9 25-11,
3. Czerwone Diabły 9 16-4,
4. Jedynka 3 7-22,
5. Polska C 3 8-14,
6. Egzorcyści 0 4-33.
W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Wariaty spod Wiaty – Czarne Chmury,
10.40 Nehuera – Probud Wyszomierz,
11.20 Old Punks Never Die – Parasol,
12.00 Pompeluna Perejros – Końcówka Mocy,
12.40 Team from Jamaica – Czarne Koszule,
13.20 Łał Boys – Tubisie,
14.00 Radosław – Polska C,
14.40 Egzorcyści – Jedynka,
15.20 Nauczyciele – Czerwone Diabły.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin przed rundą wiosenną
Początek rundy wiosennej rozgrywek piłkarskiej V ligi zaplanowano na 11 

marca, rozpoczęły się więc przygotowania. Piłkarze Pomorzanina Nowogard 
trenują trzy razy w tygodniu: dwa razy na sali i raz na otwartym powietrzu. 
W najbliższy weekend zostanie rozegrany pierwszy z pięciu zaplanowanych 
sparringów. W sobotę o godzinie 13.00 nasza drużyna zmierzy się na własnym 
stadionie z Masovią Maszewo. W ramach przygotowań Pomorzanin rozegra 
również mecze kontrolne z Sarmatą Dobra Nowogardzka, Iną Goleniów, 
Promieniem Mosty i Orłem Łożnica. 

Dobrą informacją jest to, że do składu nowogardzkiej drużyny wrócił nasz 
najskuteczniejszy zawodnik Maciej Gołdyn. Oby był to dobry prognostyk.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin z pucharem
W minioną środę w Goleniowie odbył 

się turniej halowej piłki nożnej o Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji dla 
uczniów szkół podstawowych. Wśród 
dwunastu uczestniczących drużyn zna-
lazła się ekipa Pomorzanina Nowogard 
prowadzona przez Michała Sokulskiego.

W fazie grupowej nasi zawodnicy 
pokonali Stepnicę 1:0 oraz zremisowali 
bezbramkowo z Orłami z Budna i dru-
żyną o nazwie „Nie lubimy tego pana”. 
Drugie miejsce w grupie dało im awans 
do ćwierćfinału, gdzie zmierzyli się z 
drużyną z Białunia. Mecz był zacięty i 
w regulaminowym czasie zakończył się 
remisem 1:1. W rzutach karnych lepszy 
okazał się Pomorzanin i to nasi zawod-
nicy awansowali do półfinału. W starciu 
z Canarinhos nie padła żadna bramka 
i po raz kolejny o awansie decydowały 

rzuty karne wygrane ponownie przez 
naszą drużynę 3:2.

W finale na Pomorzanina czekały Ma-
rianki. Tego dnia nowogardzkiej ekipie 
najwyraźniej pisane były remisy, więc i to 
spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. 
Po raz trzeci o losach spotkania naszej 
drużyny decydowały rzuty karne i po 
raz trzeci nasi zawodnicy wyszli z nich 
obronną ręką zdobywając tym samym 
puchar ufundowany przez Komandanta 
Powiatowego Policji.

Wczoraj rozegrano turniej dla ucz-
niów szkół gimnazjalnych, do którego 
zgłosiło się aż 31 zespołów. Niestety, 
nasza drużyna odpadła już w rundzie 
wstępnej remisując jedno spotkanie i 
przegrywając kolejne.

Andrzej Garguliński
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Krzyżówka nr 4kupon nr 4 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązanie utworzą litery z pól przyciem-
nionych (tytuł filmu) i litery z pól oznaczonych 
cyframi (imię i nazwisko aktorki, odtwórczyni 
głównej roli).

POZIOMO:
1 - niska chmura warstwowa dająca opady 

mżawki lub kryształków lodu,
7 - np. paź królowej,
8 - surowy władca, tyran,
10 - kryształowe naczynie na trunki,
11 - weneckie lub plastikowe z szybami,
12 - poprawa błędów drukarskich,
15 - wzorzec (wpisz ETALON),
17 - watt, teren okresowo zalewany przez 

morze (wpisz OSUCH),
18 - przewiewna tkanina o pstrym deseniu 

(wpisz FRESKO),
21 - aby wykonać mnożenie potrzebny 

mnożnik i ona,
22 - masła, cukru lub ... Rubika,
23 - narzędzie - działkowicz wyrusza z nią na 

słońce,
25 - zawsze nad nami,
26 - gatunek kiełbasy (oryginalne z mięsa 

uparciucha),
29 - kosa na ... głowie dziewczyny,
31 - fryzura rodem z Afryki,
32 - człowiek chudy, mający skłonności do 

zachorowań,
35 - czynność wykonywana na tokarce,
36 - dopływ Narwi, płynie przez Puszczę My-

szyniecką (wpisz ORZYC),
37 - bocian czarny (nie podpowiem!),
PIONOWO:
1 - diastole czyli faza rozkurczu serca (wpisz 

SYSTOLE),
2 - budynek wznoszony na fundamencie w 

kształcie koła,
3 - zespół pił tartacznych,
4 - zmniejsza tarcie, np. towot,
5 - słynny i odważny(!?) Burczymucha,
6 - budowla pośród zagonów marchwi,
9 - żołnierski naramiennik,
12 - miejsce ostatniej bitwy Kampanii Wrześ-

niowej w 1939 roku,
13 - wywóz towarów za granicę,
14 - zawodowa szkoła średnia,
16 - targowisko, bazar (lub miejsce zawiąza-

nia zdradzieckiej Konfederacji),
19 - lekceważąco o uczniu,
20 - miraż, przywidzenie,
24 - wyjątkowy egzemplarz,
26 - mięso na kotlety,
27 - abecadło,
28 - linia na mapie pogody (łączy punkty o 

jednakowym ciśnieniu),
29 - specjalny pręt metalowy do czyszczenia 

lufy karabinu,
30 - nazwa państwa niemieckiego za rządów 

Adolfa Hitlera,
33 - więzienie pod wieżą zamkową,
34 - fason ubioru.

LesMar

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 – PA-
MIĘTAJ O DNIU BABCI I DZIAD-
KA – nadesłali:

Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa, 
Zbigniew Panek ze Starych Wyszo-
mierek, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, Danuta 
Gruszczyńska z Błotna, Roman  Ka-
raźniewicz ze Starych Wyszomierek, 
Gabriela Andrzejczak z Maszkowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Malwina 

Kubiak z Błotna, Beata Śmieciuch z 
Grabina, Anna Karpiuk z Zakłodzia, 
Bronisław Rasowski z Jarchlina oraz z 
Nowogardu: Beata Szcześniak, Bogda-
na Walewska, Maryla Piątek, Gertruda 
Wasyluk, Lidia Walaszczyk, Krystyna 
Młynarska, Regina Orłowska, Szcze-
pan Falaciński, Tamara Borowska, 
Janina Zamorska, Aleksander Śmigiel, 
Jerzy Siedlecki, Katarzyna Kotala, 
Alicja Wypych, Lucyna Andrzejczak, 

Franciszek Palenica, Władysława Ku-
bisz, Włodzimierz Borowicz.

Bezpłatne prenumeraty „DN” na 
marzec wylosowali:
– Anna Florkowska z Nowogardu,
– Danuta Warcholak z Nowogar-

du,
– Bronisław Rasowski z Jarchlina.

Gratulujemy!    

Ha -ha – ale Cisy
Nie pogardzaj zdaniem cudzym,
Rozważ to, co mówią drudzy.
Nie dziw się, czytelniku!
Kto jest dobry naprawdę,
Słów próżno nie mnoży,
Lecz w milczeniu dobro tworzy.
Kto zaś o swej dobroci
Wiele czyni krzyku,
Ten często bywa dobry,
Lecz kosztem drugiego,
Gdyż sam ubytku
Nie dozna żadnego.
W rzeczy samej są ludzie
Mało znani, tacy – 
Kolesie kapituły, krewniacy.
Nominacje odniosły mierne 
skutki
Jak i marne były ich pobudki!
Wysoka kapituło i Magistracie!
Chcieliście złą prasę,
No to ją macie! 

W sprawie opinii
Kogut zapiał: „Nasz Czarnuś, choć
Psina nieduża,
To podlec, to zakała
Całego podwórza!”
- Któż go o bezeceństwo
Takowe obwinia?
„Któżby? Nikt.
Taka o nim poufna opinia”.
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 Witamy wśród nas...
foto Janusz Roguski
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Ponadto w szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko. 
Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze 

względu na brak zgody rodzica

Córka Karoliny Sobieckiej 
ur. 18.01.06 z Nowogardu

Córka Marzeny Dalmata 
ur. 20.01.06 z Nowogardu

Córka Katarzyny i Toma-
sza Olszewskich ur. 23.01.06 
z Jarchlina

Córka Laury Nizio ur. 
23.01.06 z Nowogardu

Córka Agnieszki Stanek 
ur. 23.01.06 z Reska

Córka Anny Chmielew-
skiej ur. 24.01.06 z Dobro-
pola

Syn Wioletty Sudomier-
skiej ur. 25.01.06 z Nowo-
gardu

Filip Sebastian syn Justy-
ny Kosmalskiej ur. 24.01.06 
z Nowogardu

Kino „Orzeł”

Opowieści z Narnii: Lew, 
Czarownica i Stara Szafa

Fantasy USA 2005 r., reż. Andrew Adamson, obsada: Georgie Hemley, 
William Mosley, Skandar Keynes, czas twrania 145 min., projekcja: sobo-
ta – niedziela godzina 16.30; poniedziałek – wtorek godzina 17.00; piątek 
– wtorek godzina 17.00.

Łucja, Zuzanna, Edmund 
i Piotr odnajdują drogę do 
tajemniczej krainy Narnii 
zamieszkałej przez mityczne 
stworzenia i mówiące zwie-
rzęta. Bramą do tego niezwy-
kłego świata okazuje się stara 
szafa w wiejskim domu nale-
żącym do nieco dziwacznego 
Profesora. Narnia od stu lat 
znajduje się we władzy złego 
czaru, a jej mieszkańcy żyją 
w ciągłym strachu. Dzieci po-
magają prawowitemu władcy 
- Lwu Aslanowi - pokonać 
Białą Czarownicę, która za-
mieniła bajkową Narnię w 
kraj zła i wiecznej zimy.

Ag

Pan życia i śmierci
Dramat/ Akcja USA 2005 r., reż. Andrew Niccol, 

obsada: Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto, 
czas trwania 122 min., projekcja: piątek – niedziela 
godzina 19.00.

Obłudny handlarz bronią za wszelką cenę chce 
być najlepszy w swojej profesji. Jednak pewnego 
dnia odzywa się wróg o istnieniu którego nie miał 
pojęcia - sumienie. Mężczyźnie nie jest łatwo roz-
stać się z pełnym kobiet, pieniędzy i blichtru świa-
tem, w którym dotychczas żył.
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

czytaj na str. 4
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Żałoba 
narodowa

Foto Jan Korneluk

Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny
0 667 889 031

czytaj na str. 4

Informujemy, że   

31 stycznia 2006 r.
wtorek w godz. 9.30 - 10.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Zatrzymano 
złodziei 
telefonów

Nowości 
maturalne

Koniec ferii
W piątek skończyły się ferie zi-

mowe, jednocześnie zakończyły się 
spotkania dla dzieci organizowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Nowogardzie. Tegoroczne ferie 
przebiegały w bibliotece pod hasłem 
„Od Nowego Roku bez książki ani 
kroku”, na codzienne spotkania przy-
chodziło średnio 100 dzieci, oznacza 
to, że podczas dwutygodniowej za-
bawy w bibliotece uczestniczyło ok. 
1000 dzieci. Bez wątpienia jest to 
ogromny sukces biblioteki, z którym 
nie mogą równać się żadne inne pla-
cówki organizujące ferie dla dzieci 
na terenie Nowogardu.

czytaj na str. 4
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KALENDARIUM
31 stycznia
Imieniny:  Cyrus, Euzebiusz, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, 
Marcelina, Piotr, Rościgniew, Smysława i Spycigniew

1 lutego
Imieniny: Brygida, Dziadumiła, Iga, Ignacja, Ignacy, Paweł, Prosimir, 
Seweryn, Siemirad i Żegota

2 lutego
Imieniny: Joanna, Katarzyna, Korneliusz, Maria, Miłosława, Mirosław i 
Odila
Kościół katolicki - Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Boskiej 
Gromnicznej

reklama

Zatrzymano 
złodziei telefonów

W minioną środę około godziny 13.15 na dworcu PKS dwóch młodych 
mężczyzn ukradło innemu telefon komórkowy. Aby zniechęcić jego właściciela 
do odzyskania straty uderzyli go w twarz. Ten jednak poinformował policję, 
która szybko ustaliła personalia sprawców, zatrzymała ich i odzyskała telefon. 
Okazali się nimi 18 –letni mieszkaniec Osiny Kamil P. i jego rok starszy kolega 
z Kikorzy Paweł M. Przy okazji tej sprawy okazało się, że obaj mają już na 
koncie kilka innych podobnych przestępstw.

Policjanci wystąpili do goleniowskiej prokuratury z wnioskiem o zastoso-
wanie wobec młodszego sprawcy dozoru policyjnego.

Ag

Nasza sonda
Dziś zajmiemy się polityką szczebla centralnego. W parla-

mencie wciąż trwa zamęt. Nerwowe próby stworzenia koa-
licji spełzają na niczym. Postanowiliśmy zapytać mieszkań-
ców co o tym sądzą? Czy długo to jeszcze potrwa?

Przyzwyczailiśmy się, że gdy pytamy o naszą lokalną politykę nasi 
rozmówcy odmawiają ujawnienia swoich danych. Zdziwiło jednak nas, 
że podobnie jest gdy pytamy o górę. No cóż, mimo wolności słowa spo-
łeczeństwo nadal woli recenzować polityków anonimowo. Niezbyt to 
optymistyczne.

Czesław Brzóska: Oglądam wiadomości i wydaje mi się, że to jeszcze 
trochę potrwa. Oni tylko się kłócą i nic nie robią. Kaczyński z Tuskiem 
nie mogą się dogadać, a przecież powinni.

Emeryt z Nowogardu: Ja nie wiem ile to jeszcze potrwa. Oglądam wia-
domości i według mnie to nie gra. Kaczyńscy powinni odejść.

Mieszkanka Nowogardu: Sądzę, że to potrwa już niedługo. Jakie bę-
dzie rozwiązanie, tego nie wiem. Ale jak tak dalej pójdzie to przepadnie-
my. Taka polityka doprowadzi do ruiny cały nasz kraj.

Emerytka z Nowogardu: Teraz niepotrzebny jest nam teatr, niepo-
trzebny jest nam cyrk, to co się dzieje w Sejmie powinno nam wystarczyć. 
Tu można dostać białej gorączki. Ich wszystkich powinno się na taczkach 
na środek ulicy wywalić. To są nienormalni ludzie, bo normalni by się 
dogadali. To są kpiny. Tylko siedzą, śmieją się, żartują sobie, nic sobie z 
niczego nie robią i mają nas wszystkich gdzieś.

Mieszkanka Nowogardu: Owszem, oglądam i to rzeczywiście jest ka-
baret. Czy długo to potrwa? Nie wiem, ale chciałabym by to się skończyło 
jak najszybciej, by się ustabilizowało.

Mieszkaniec Nowogardu: Kompromitacja, to słowo najbardziej mi 
pasuje by opisać tę sytuację. Moim zdaniem między partiami, które chcą 
pokierować naszym krajem tak, by ten się rozwijał nie powinno być ta-
kich różnic, żeby nie mogły się dogadać. A w tym kraju są. Nie wiem czy 
można cieszyć się z takiej wyjątkowości. PiS zdawał się być szczęśliwy, że 
udało mu się odsunąć SLD od władzy, że ten poniósł klęskę wyborczą. 
Może to być przedwczesna radość. Po tej kompromitacji wady SLD mogą 
odejść w zapomnienie i może wrócić ona wzmocniona.

Ag&iSa

Straż Pożarna
Miniony tydzień upłynął straża-

kom pod znakiem uwalniania łabę-
dzi i gaszenia palącej się w kominie 
sadzy. W dniach 23 – 29 stycznia 
nasi strażacy ratowali aż osiem pta-
ków (w poniedziałek i we wtorek) 
natomiast sadzę gaszono trzy razy. 
W poniedziałek wzywano strażaków 
na ulicę Piłsudskiego, we wtorek na 
ulicę Dąbrowskiego, a w czwartek 
do Jarchlina. Poza tym zdarzyło się 
m.in.:

We wtorek o godzinie 14.55 w Ki-
korzach palił się budynek gospodar-
czy. Spłonęła instalacja elektryczna, 
hydrofor, drzwi wejściowe i słoma.

W środę o godzinie 9.05 zalana 
została kotłownia. Strażacy wypom-
powali wodę.

W sobotę o godzinie 22.26 przy 
ulicy Mickiewicza palił się pojemnik 
na makulaturę.

W niedzielę o godzinie 16.44 za-
paliło się pomieszczenie gospodarcze 
w Olchowie. Spaleniu uległa kabina 
stojącego tam ciągnika, komora jego 
silnika, część drewnianego stropu 
i 1 tona siana. Według wstępnych 
ustaleń przyczyną pożaru była awaria 
instalacji elektrycznej ciągnika.

Ag

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw  

Sędziowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw, 
informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w dniach od 22 lutego 
2006 roku do 01 marca 2006 roku (nie zaś do 28 lutego 2006r.) w godzinach 
od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2006 r. (środa)- porady będą udzielane w budynku Sądu 
Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia o specjal-
ności w sprawach karnych),

- w dniu 23.02.2006 r. (czwartek)-porady będą udzielane w budynku 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI 
Grodzkim (sprawy karne),

- w dniu 24.02.2006 r. (piątek) -  porady będą udzielane w budynku Sądu Re-
jonowego w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy rodzinne),

- w dniu 27.02.2006 r. (poniedziałek) - porady będą udzielane w budynku 
Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy 
karne),

- w dniu 28.02.2006 r. (wtorek) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul Dworcowej l w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy karne),

- w dniu 01.03.2006 r. (środa) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy cywilne).
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Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 14.30 

pracownicy sklepu „Biedronka” za-
trzymali dwoje nieletnich, Angelikę 
L. i Władysława K., którzy ukradli 
masło wartości 4,99 zł. Jak się oka-
zało jedno z nich uciekło z ośrodka 
opiekuńczego, a drugie z rodziny 
zastępczej. Oboje zostali odwiezieni 
pod właściwe adresy.

O godzinie 15.20 w „Biedronce” 
złapano kolejną złodziejkę. Miesz-
kanka naszego miasta Ewa S. próbo-
wała wynieść wodę toaletową war-
tości 3,99 zł. Została za to ukarana 
mandatem w wysokości 100 zł.

O godzinie 18.45 mijające się na 
jezdni renault laguna i opel combo 
otarły się lusterkami zewnętrznymi 
urywając je. Po wyjaśnieniu sprawy 
policjanci skierowali do sądu grodz-
kiego wniosek o ukaranie obydwu 
kierowców.

O godzinie 20.10 na skrzyżowaniu 
dróg do Wierzbięcina i Ostrzycy zde-
rzyły się dwa volkswageny passaty. Na 
szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

We wtorek o godzinie 7.30 na 
skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i 
Roosevelta doszło do kolejnej kolizji. 
Tym razem zderzyły się skoda i mit-
subishi.

O godzinie 13.55 w „Lidlu” zatrzy-
mano mieszkańca naszego miasta 
Damiana K., który usiłował dokonać 
kradzieży. Ukarano go mandatem w 
wysokości 50 zł.

O godzinie 15.35 odnotowano ko-
lejną kolizję. Na ulicy 3 Maja zderzyły 
się renault proton i volkswagen golf.

O godzinie 23.50 małżeńska 
sprzeczka zakłóciła ciszę nocną. In-
terwencja policji uspokoiła sytuację.

W czwartek o godzinie 10.00 zgło-
szono uszkodzenie przewodu elek-
trycznego na ogródkach działkowych 
przy ulicy 15 Lutego. Policja wyjaśnia 
sprawę.

Około godziny 12.00 na ulicy Bata-
lionów Chłopskich zderzyły się ford 
transit  i citroen xsara.

Około godziny 15.00 dyspozytor-
ka pogotowia powiadomiła policję, 
że do szpitala przywieziono kobietę, 
która leżała na śniegu przy ulicy Za-
mkowej. Policjanci ustalili jej perso-
nalia i odwieźli do domu.

O godzinie 15.15 zgłoszono, że w 
nocy z 25 na 26 stycznia z zaparko-
wanego na terenie jednej z posesji 
samochodu skradziono dokumenty i 
karty bankomatowe.

O godzinie 17.25 w sklepie „Bie-
dronka” zatrzymano mieszkańca 
naszego miasta Wiesława K., który 
usiłował ukraść dwa opakowania pa-
nadolu. Jako, że miał on już na swoim 

koncie kilka mandatów za podobne 
wykroczenia do sądu grodzkiego 
skierowano wniosek o ukaranie go w 
inny sposób.

Około godziny 21.00 policjanci 
zostali poinformowani, że jedna z 
mieszkanek bloku przy ulicy Kowal-
skiej usiłowała wyskoczyć przez okno 
z czwartego piętra. W ostatniej chwili 
została złapana przez ojca. Policjanci 
pomogli uspokoić kobietę.

W piątek o godzinie 12.40 odno-
towano kolejną kolizję. Na drodze w 
kierunku Goleniowa wyprzedzający 
volkswagen golf uderzył w tył samo-
chodu marki peugeot. Kierowca gol-
fa został ukarany mandatem.

Około godziny 15.00 policjanci 
zostali powiadomieni o awanturze w 
sklepie „Stokrotka”. Na miejscu spot-
kali kobietę, która twierdziła, że je-
den z mężczyzn kilka dni temu w jej 
sklepie chciał kupić kartę doładowu-
jącą telefony komórkowe wartości 50 
zł. Po chwili zwrócił ją jednak twier-
dząc, że jest nieaktywna. Wzbudziło 
to w kobiecie wątpliwości, ale kartę 
przyjęła. Gdy rozpoznała mężczyznę 
w „Stokrotce” postanowiła wezwać 
policję. Policjanci chcieli sprawdzić 
telefon mężczyzny, który wówczas 
przyznał rację kobiecie, tłumacząc, 
że konto jego telefonu doładowane 
zostało dopiero po 20 minutach. Jed-
nak na pytanie dlaczego nie poszedł 
zwrócić sprzedawczyni pieniędzy nie 
potrafił odpowiedzieć.

O godzinie 19.55 na ulicy Zielonej 
kierowca forda escorta uderzył w za-
parkowanego volkswagena golfa po 
czym oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Policja ustaliła jednak jego persona-
lia i poniesie on konsekwencje.

W sobotę o godzinie 11.30 miesz-
kaniec ulicy Wartckiej usiłował roz-
palić ognisko w swoim mieszkaniu. 
Przybyłe na miejsce pogotowie od-
wiozło mężczyznę do szpitala w Gry-
ficach.

O godzinie 21.30 kierowca volks-
wagena t4 poinformował, że w Ol-
chowie potrącił sarnę. Ranne zwierzę 
uciekło. O sprawie powiadomiono 
koło łowieckie „Ryś”.

W niedzielę o godzinie 22.00 po-
licjanci zostali wezwani do jednego 
z mieszkań przy ulicy Leśnej. Po-
mocy potrzebowała pewna kobieta, 
której małżonek wrócił do domu w 
towarzystwie dużego psa, po czym 
zasnął. Pies pilnując nowego właści-
ciela warczał na wystraszoną kobietę. 
Policjanci obudzili mężczyznę, który 
wyprowadził zwierzę z mieszkania.

Ag

Ludu nie daj się nabrać
Niejednokrotnie 

słyszymy zwłasz-
cza z ust polityków 
stwierdzenie: nie 
patrzmy w prze-
szłość, przyszłość 
jest ważna. Wielu 
daje się nabrać na 
pozorną logikę ta-
kiego stwierdzenia. 

Problemy dnia codziennego, koniecz-
ność ich rozwiązywania w najbliższej 
i dalszej przyszłości rzeczywiście 
zdają sugerować, że oto przyszłość jest 
najważniejsza. Ale pozorność takiego 
myślenia staje się oczywista w mo-
mencie, gdy uświadamiamy sobie inną 
prawdę. Otóż tylko historia dokonuje 
prawdziwego osądu rzeczy, czynów, 
faktów. Tylko z perspektywy historycz-
nej pozbawionej zasłony dymnej fałszu 
odkrywamy prawdę. TVP prezentuje 
ostatnio przerywniki, gdzie w ency-
klopedycznym skrócie przypomina się 
wydarzenia, których rocznica w danym 
dniu przypada. Te niezwykle pouczają-
ce audycje pozwalają odświeżyć pamięć 
o sprawach minionych - dalszych i 
bliższych. Ostatnio przypomniano 
jakieś wydarzenie z historii komuni-
zmu i przy okazji podano kilka liczb. 
To system, który w historii ludzkości 
pochłonął najwięcej ofiar ludzkich, 
ponadto wtrącił miliony do więzień, 
pozbawił zdrowia i majątku, odebrał 
także milionom podstawowe prawa, 
skazał na emigrację i śmierć cywilną. 
Tyle zostanie w historycznym osądzie. 
I aczkolwiek powiemy, że w dzisiejszej 
naszej rzeczywistości politycznej partia 
komunistyczna realnie nie istnieje, 
to jednakże od 90 roku przynajmniej 
jedno duże ugrupowanie, które dzisiaj 
nazywa się SLD świadomie bazuje 
na elektoracie PZPR i legitymizuje 
życiorysy ludzi, którzy nie tylko nie 
odpowiedzieli za niecne czyny ale 
nawet w pierś się nie uderzyli. To SLD, 
wbrew prawdzie historii przenosi w 
swojej działalności skompromitowane 
idee, będące przyczółkiem dla aktyw-

ności społecznej propagującej oprócz 
fałszywej ideologii także faktyczny 
elitaryzm władzy, kosmopolityzm 
zamiast patriotyzmu, antyreligijne 
fobie zamiast otwartości na dobro 
człowieka, solidarność grupy zamiast 
solidarności ogólnoludzkiej, walkę 
klas zamiast świadomości wspólnoty, 
apoteozę propagandy zamiast poszu-
kiwania prawdy.

To SLD dla byłych działaczy PZPR, 
ormowców i ubeków jest doskonałą 
przykrywką do trwania i trzymania 
rzeczywistych wpływów w różnych 
środowiskach, szczególnie takich jak 
chociażby środowisko nowogardzkie. 
To dlatego SLD nie chce rozmawiać 
o historii, bo nie chce zrażać swojego 
elektoratu, dla którego historia jest do 
strawienia jedynie w treści z podręczni-
ków, które już na szczęście wycofano z 
powszechnego obiegu. Cały ten zabieg 
wymaga oczywiście odpowiedniego 
kamuflażu. Dlatego dzisiaj na czele SLD 
stoją tzw. „młodzi”. Ci „młodzi” popie-
rani przez tamtych „starych” wystartują 
w najbliższych wyborach samorządo-
wych również w Nowogardzie. I tak to 
klika ma nadzieję, że pozostanie nadal 
jako klika. Ludu nie daj się nabrać, bo 
jeśli coś ma przyszłość, to przyszłość ma 
myślenie i przyszłość ma Polska, która 
już niejednych komunistów i oszustów 
przetrwała. Bo jeśli coś ma przyszłość 
to na pewno to, co ma przeszłość, której 
wstydzić się nie trzeba.

Marek Słomski

W związku z tragedią, jaka 
dotknęła całą Polskę, 

a w szczególności 
nasze środowisko 

– członków PZHGP 
– solidaryzujemy się w smutku 
i żalu. Z wyrazami głębokiego 

współczucia 
dla wszystkich rodzin 

i bliskich, których dotknęło 
to nieszczęście - 
Członkowie Sekcji 

Nowogard i Wierzbięcin
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Nowości maturalne

Koniec ferii

Tragedia jaka w sobotę wyda-
rzyła się w Chorzowie wstrząsnęła 
całym krajem. W hali Międzyna-
rodowych Targów Katowickich zgi-
nęło 67 osób, które pojechały tam 
prowadzone swoją pasją.

W hali targów odbywała się wy-
stawa gołębi pocztowych. W chwili, 
gdy zawalił się dach, wewnątrz bu-
dynku było kilkuset zwiedzających.

Na tę wystawę pojechało również 
ośmiu hodowców z naszego miasta. 
Zwiedzali teren wystawy w sobotę i 
chwilę po godzinie 15.00 wyruszyli 

w podróż powrotną. Dwie godziny 
później runął dach zabijając 67 osób 
i raniąc 140 innych.

Tragedia na Śląsku jest najwięk-
szą katastrofą budowlaną w historii 
Polski. Dach zawalił się najpraw-
dopodobniej pod ciężarem śniegu. 
Według biegłych w chwili katastrofy 
znajdowało się tam 2500 ton śniegu, 
co przy powierzchni około 15 tys. 
metrów kwadratowych daje 167 kg 
na metr kwadratowy. Polskie normy 
dopuszczają 70 – 80 kilogramów.

Ag

Tragedia w Chorzowie

Nasi mieli szczęście

W piątek skończyły się ferie zi-
mowe, jednocześnie zakończyły się 
spotkania dla dzieci organizowane 
przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Nowogardzie. Tegoroczne 
ferie przebiegały w bibliotece pod 
hasłem „Od Nowego Roku bez 
książki ani kroku”, na codzienne 
spotkania przychodziło średnio 
100 dzieci, oznacza to, że podczas 

dwutygodniowej zabawy w biblio-
tece uczestniczyło ok. 1000 dzie-
ci. Bez wątpienia jest to ogromny 
sukces biblioteki, z którym nie 
mogą równać się żadne inne pla-
cówki organizujące ferie dla dzieci 
na terenie Nowogardu.

„Bardzo różnorodny i urozma-
icony program spowodował, że 
każdego dnia liczba dzieci sięgała 

ok. 100. Nad całością przedsięwzię-
cia czuwała kierownik Oddziału 
Dziecięcego Danuta Baran, któ-
ra z pomocą innych pracowników 
organizowała, m. in. konkursy li-
terackie, konkursy plastyczne, za-
bawy literackie, filmy przygodowe, 
przyrodnicze i bajki, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, m.in. z Joanną 
Krępą z Agendy 21, która przygoto-

wała pogadankę o ptakach w Pol-
sce i ptakach żyjących nad naszym 
jeziorem, z Markiem Heiserem leś-
nikiem, który przez blisko dwie go-
dziny prowadził wspaniałą debatę 
z dziećmi „Dokarmiamy zwierzęta 
czy nie?”.

Wszystkie zajęcia, które odby-
wały się w bibliotece miały na celu 
zainteresować dziecko książką. Czy 

Minął tydzień od mojego artykułu 
„Matura nie zdała egzaminu” (DN nr 
7, 24.01.2006 r.), w którym pisałem 
o planach zmiany zasad egzaminu 
dojrzałości. No więc doczekaliśmy się 
zarówno zmian (jeszcze nie wszyst-
kich) jak i propozycji.

Zmiany
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
Mirosława Sawickiego, w tym roku 
przesunięto godziny rozpoczęcia 
egzaminów maturalnych z godziny 
9.00 na 10.00. A to w tym celu, aby 
dyrektorzy szkół nie musieli wstawać 
o świcie, by dowieźć arkusze egzami-
nacyjne.

dokończenie ze str. 1
osiągnęliśmy cel? Chyba tak, świad-
czą o tym codzienne odwiedziny 
w bibliotece. Jeżeli nie nauczymy 
dziecka od najmłodszych lat obco-
wania z książką i odwiedzania bi-
blioteki, to nie możemy oczekiwać, 
że jako dorosły będzie naszym czy-
telnikiem. Ferie były bardzo udane, 
każdego dnia dzieci otrzymywały 
słodki poczęstunek i gorącą herbatę 
(przy tych mrozach była koniecz-
na).

Serdeczne podziękowania skła-
damy tegorocznym sponsorom: 
Piekarni „ Saturn” za słodki poczę-
stunek, Hurtowni „Pier” za drobne 
nagrody, Wypożyczalni Kaset „Vi-
deo Luks” – powiedziała dyrektor 
Biblioteki Zofia Pilarz.

Jeszcze przez najbliższe dni 
można oglądać wystawę prac pla-
stycznych z konkursu o bohate-
rach książek Wandy Chotomskiej 
„Morski świat”.

iSa

Drugą zmianą jest to, że nauczy-
ciele, którzy przepytują uczniów 
na egzaminach ustnych otrzymają 
wynagrodzenie. Stawki nie zostały 
jeszcze ustalone.

Propozycja – religia na maturze
Episkopat Polski zgłosił do ministra 

edukacji propozycję włączenia religii 
jako jednego z przedmiotów do wy-
boru na maturze. Biskupi twierdzą, 
iż nie można dalej spychać religii na 
margines, gdyż z religii nie wyrasta 
się tak jak z koszulki.

Chrześcijanom poprzez całe życie 
potrzebna jest znajomość zarówno 
katechizmu, jak i Biblii. Bez tego nie 
ma zrozumienia kultury w jakiej się 
żyje, nie zrozumie się literatury, ma-
larstwa, muzyki, itp., w których prze-
platane są wątki biblijne. Nie mają nic 
przeciwko temu, aby przedstawiciele 
innych wyznań zdawali egzamin ma-
turalny zgodny z ich wyznaniem.

Propozycja biskupów trafiła na 
podatny grunt, gdyż MEiN nie widzi 
przeszkód, aby religia była jednym z 
przedmiotów maturalnych do wy-
boru. Jak twierdzi Jarosław Zieliński 
wiceminister edukacji – „zastanawia-
my się nad wymaganiami egzamina-
cyjnymi, bo religia jest przedmiotem 
szczególnym, dotykającym spraw 
wiary. Sądzę, że Kościół przygotuje 
zakres takiego egzaminu. Rozwiąza-
nie takie wynika z konkordatu. A bez 
znajomości Biblii, która jest podstawą 
naszej kultury człowiek jest intelektu-
alnie i duchowo uboższy”. Tak więc 
już od przyszłego roku obok biologii, 
chemii, fizyki i astronomii, geografii, 
historii, historii muzyki, historii 
sztuki, matematyki, wiedzy o spo-
łeczeństwie społeczeństwie, wiedzy 
o tańcu kolejnym przedmiotem do 
wyboru może być religia.

IK

Spotkanie pszczelarzy
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Członkowie Koła 

Pszczelarzy w Nowogardzie, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba serdecznie zapraszają na wykład dr. Benedykta Polaczka z Uniwer-
sytetu Wolnego w Berlinie. Tematem wykładu będzie „Nowoczesna 
gospodarka pasieczna i zwalczanie pasożyta Varroa”.

Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 50 – lecia pracy w pa-
siece i pracy społecznej Tadeusza Sowy, wieloletniego prezesa i zało-
życiela Koła Pszczelarzy w Nowogardzie.

Uroczystość odbędzie się 4 lutego 2006 r. o godzinie 10.00 w 
Domu Kultury przy Placu Wolności w Nowogardzie.

Wykład dr. Benedykta Polaczka planowany jest o godzinie 11.00, na 
który serdecznie wszystkich zapraszamy.

iSa
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Rozliczenia podatkowe
Druki PIT otrzymać można w Ratuszu Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta 

- pok. nr 5 parter) bądź na stronach Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Punkt Obsługi Podatników w Nowogardzie (Plac Wolności 5, pok.201, II 
piętro) czynny będzie w : Luty 16 i 17 w godz. 8:00-14:30 

Urząd Skarbowy w Goleniowie, Pl. Lotników 1, 72  100 Goleniów
nr telefonów:
centrala 091 43-21-500, fax 091 41-82-598
godziny pracy:
poniedziałek i czwartek od 7:00 do 16:00
wtorek, środa i piątek od 700 do 1500
godziny otwarcia kasy
poniedziałek i czwartek od 800 do 1500
przerwa od 1100 do 11 30
wtorek, środa i piątek od 730 do 1400
przerwa od 1100 do 11 30
Konta:
NBP O/O Szczecin:
CIT 57 1010 1599 0056 8522 2100 0000
VAT 07 1010 1599 0056 8522 2200 0000
PIT 54 1010 1599 0056 8522 2300 0000
NBP O/O Warszawa
d.j.b. 06 1010 1010 0075 9122 2500 0000
NBP O/O Szczecin
in.d 48 1010 1599 0056 8522 2700 0000
j.b.
wyd. 92 1010 1599 0056 8522 3000 0000
doch. 42 1010 1599 0056 8522 3100 0000
Nie zapomnij o terminach składania deklaracji !!!
- na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (do 20 dnia każdego miesią-

ca)
- podatku od towarów i usług (do 25 dnia każdego miesiąca )
Urząd Skarbowy w Goleniowie informuje, że pod następującymi nr. telefonów 

można uzyskać informację w zakresie:
Podatków od towarów i usług VAT: tel. 4321-511
Podatki dochodowe: tel. 4321-446
Podatek od czynności cywilnoprawnych: tel. 4321-447
Podatek od spadków i darowizn: tel. 4321-415

iSa

Organizacja Pożytku Publicznego
wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości KRS 0000225587

1%  Polski Czerwony Krzyż w Nowogardzie
serdecznie dziękuje za pomoc finansową, którą udzieliliście Państwo wpłacając 
1% Waszego podatku w 2005 r. na konto PCK. 
Zebrane środki pieniężne przekazaliśmy na realizację ważnych społecznie celów, 
w tym m.in.:
- wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci nieuleczalnie chorych,
- poprawę wyżywienia dzieci z najuboższych rodzin na półkoloniach  letnich,
- edukację prozdrowotną i naukę udzielania pierwszej pomocy.

    Gorąco prosimy w imieniu własnym i naszych beneficjantów 
  o dalsze wsparcie działań statutowych PCK.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto 
Banku Spółdzielczego w Nowogardzie:

56-9375-1012-4200-0664-2000-0010
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Młodzi Demokraci 
w Domu Pomocy Społecznej nr 1

Listy do redakcji

Do Pana doktora nauk 
medycznych - „Radnego K.”

Nie wiem dlaczego - Pan doktor nauk medycznych cieszy się w Waszej gazecie 
takim uznaniem i wszystko co się w Jego biednej doktorskiej głowie wykluje, 
znajduje się na łamach Waszej poczytnej gazety.  

Nie wiem dlaczego Pan doktor w tytule swojego paszkwilu (w poprzednim nr 
DN) pisze, cyt.: „Szanowna redakcjo”, nie chce a może nie potrafi uszanować 
godności i dać prawa do wyrażenia swoich poglądów i protestów sołtysowej ze 
Słajsina! Pani Sołtys, występowała na sesji RM 28 września 2005 r. nie tylko 
w swoim, ale i w imieniu pozostałych mieszkańców wsi, na obrzeżach której 
ma powstać ogromne wysypisko śmieci, gdzie za przeproszeniem - syf ma być 
zwożony z całego województwa i jak wszystko na to wskazuje - również od Hel-
muta! Siłą rzeczy, ze względu na ogromne ilości śmieci, będzie musiała powstać 
spalarnia, co jest uwzględnione w technologii BAT, która ma być zastosowana w 
Słajsinie. Nie wiem dlaczego Pan doktor jako radny i przewodniczący Komisji 
Społecznej, nie zorganizował dogłębnej analizy zysków i strat owej inwestycji i 
nie chce wysłuchać głosów rozpaczy mieszkańców Słajsina, nie sprzeciwił się się 
też, by oprócz śmierdzącego śmietniska wybudować jeszcze fermę norek!!! Czy 
radnym brak odwagi? A może zdrowego rozsądku?! Takie „szatańskie” pomysły 
mogą zrodzić się tylko na podłożu „kolesiowych układów” i nie liczenia się z 
podstawowym prawem człowieka do życia w warunkach nie zagrażających ich 
zdrowiu i życiu, co gwarantuje najwyższy akt prawny jakim jest „Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej”. Nie rozumiem, że wykształcony i inteligentny człowiek 
jak Pan doktor K. nie wykształcił w sobie podstaw empatii* i w tak bezczelny 
sposób naigrywał się z ludzkich dramatów? Pytam się, czy Panu doktorowi 
zaszkodziła „koszerna” dieta? Bo jak On ma to wszystko wytłumaczyć?

*-empatia: umiejętność wczuwania się w czyjeś położenie i sytuację. 
-rewers-

We wtorek 23 stycznia br. człon-
kowie koła Stowarzyszenie „Młodzi 
Demokraci” zawitali w Domu Pomo-
cy Społecznej z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Na wstępie przewodniczący 
koła wraz z członkami powitał ser-
decznie wszystkich pensjonariuszy 
oraz personel. Członkowie wręczyli 
wszystkim zgromadzonym piękne 
własnoręcznie robione laurki, trzy 
członkinie wyrecytowały wiersze z 
okazji dnia Babci i Dziadka. Wszyscy 
byli podekscytowani panującą tam 
atmosferą, która była miła i ciepła. 
Po krótkim występie nadszedł czas 

na poczęstunek, były to ciasta wy-
piekane przez członków S.”MD”. 
Pod koniec spotkania były wspólne 
rozmowy, a także wspomnienia wraz 
z panią Dyrektor i pokaz przepięk-
nych Kronik prowadzonych przez 
pensjonariuszy oraz personel DPS-u. 
W tej miłej atmosferze nadszedł czas 
na pożegnanie. Było to dla nas wspa-
niałe doświadczenie. Młodzi ludzie 
udowodnili, że pamiętają o naszych 
kochanych seniorach, co rzadko wi-
dać na ulicy w naszych czasach.

Zgubiono czarny portfel z dokumentami na nazwisko Emil 
Futoma. Znalazcę prosi się o kontakt pod numerem 606 62 
77 88. Nagroda. Pilne



Nr 96

życzenia

Eli i Markowi 
Adaszyńskim 

w 20 rocznicę ślubu 
szczęścia, zdrowia, 

wszystkiego co daje radość 
oraz aby płomień 

Waszej Miłości 
nigdy nie słabnął 

życzą 
Michalina i Grzesiek

Dojrzałość szkolna 
dziecka 6 letniego 

siada dobrą sprawność manualną 
i niezaburzoną koordynację wzro-
kowo – ruchową. Charakteryzuje 
się poprawnym funkcjonowaniem 
zmysłów. Jest odporne na choroby i 
zmęczenie.

Dziecko dojrzałe pod względem 
emocjonalno – społecznym chętnie 
i łatwo nawiązuje kontakty z na-
uczycielem i rówieśnikami. Posiada 
umiejętność podporządkowania się 
niezbędnym wymaganiom dyscy-
pliny. Jest obowiązkowe, wytrwałe 
i wrażliwe na opinię nauczyciela. 
Cechuje je taki stan równowagi ner-
wowej, który umożliwia opanowanie 
reakcji emocjonalnych.

Pod względem dojrzałości umy-
słowej dziecko powinno być aktywne 
poznawczo oraz powinno chcieć 
się uczyć. Dziecko interesuje się 
czytaniem i pisaniem. Dobrze orien-
tuje się w najbliższym otoczeniu i 
środowisku. Rozporządza zasobem 
doświadczeń i wyobrażeń będących 
podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi 
uważnie i ze zrozumieniem słuchać 
tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i 
spełnia jego polecenia. Posiada umie-
jętność swobodnego i zrozumiałego 
dla otoczenia wypowiadania się, opo-
wiadania, wyrażania życzeń, pytań, 
własnych sądów, wniosków i ocen.

W zakresie dojrzałości do czytania 
i pisania dziecko umie dokonywać 
analizy oraz syntezy wzrokowej i 
słuchowej niezbędnej w procesie róż-
nicowania kształtów, dźwięków, ich 
odpoznawania, porównywania i od-
twarzania. Rozumie znaczenie wyra-
zów jako graficznych odpowiedników 
słów. Posiada orientację przestrzenną, 
która umożliwia mu rozpoznawanie     
i odtwarzanie kierunków, położenia 
i proporcji odwzorowywanych form 
graficznych. Ma pamięć ruchową, 
czyli umiejętność przetwarzania 
obrazu graficznego na obraz ruchu. 
Ponadto umie kontrolować wzrokiem 
własne ruchy, co pozwala dziecku 
świadomie nimi kierować.

Pod względem dojrzałości do 
matematyki dziecko siedmioletnie 
rozumie i potrafi określić stosunki 
przestrzenne, czasowe i ilościowe 
w praktycznym działaniu. Potrafi 
sklasyfikować przedmioty według 
przeznaczenia, wielkości, kształtu i 
koloru. Umie na konkretach dodawać 
i odejmować w zakresie 10.

Na dojrzałość szkolną mają wpływ 
pewne czynniki, do których należą 
m.in.:

- czynniki indywidualne – są to 
przekazane drogą genetyczną lub 
wrodzone właściwości organizmu, a 

W przygotowaniu dzieci do podję-
cia obowiązków ucznia uczestniczą 
zarówno nauczyciele jak i rodzice. Te 
dwie strony współpracując ze sobą. 
starają się, aby dziecko osiągnęło 
tzw. dojrzałość szkolną. Myślę, że 
czasami zdarza się, iż nie wiemy do-
kładnie co to jest dojrzałość szkolna. 
Korzystając z literatury („O badaniu 
dojrzałości szkolnej” Wilgocka-Okoń 
B. „Czynniki wpływające na poziom 
dojrzałości szkolnej” Szczyrba D)., 
chciałabym przybliżyć wszystkim 
rodzicom znaczenie słów dojrzałość 
szkolna.

Dojrzałość szkolna to taki poziom 
rozwoju dziecka, który umożliwi mu 
podołanie różnym obowiązkom, 
jakie niesie ze sobą życie szkolne. 
Dojrzałość szkolna to nie tylko umie-
jętność czytania, pisania i liczenia, 
ale także:

• umiejętność uważnego słuchania 
wypowiedzi i poleceń nauczyciela,

• umiejętność stosowania właś-
ciwych norm współżycia w grupie 
rówieśniczej, 

• umiejętność współdziałania z 
nauczycielem i kolegami, 

• wytrwałość w pracy, 
• rozumienie zadań i próby wyko-

nywania ich bez pomocy, 
•  koncentracja uwagi, 
• pilność i wytrwałość, 
• umiejętność myślenia krytyczne-

go i przyczynowo – skutkowego. 
Obok rozwoju intelektualnego i 

społecznego dzieci muszą osiągnąć 
odpowiedni poziom rozwoju biolo-
gicznego, na który składa się:

• stan zdrowia, 
• rozwój sił fizycznych, 
• sprawność motoryczna, 
 • dobra koordynacja ruchów. 
Siedmiolatek dojrzały pod wzglę-

dem fizycznym to dziecko, które 
jest ogólnie sprawne ruchowo. Po-

przede wszystkim ośrodkowego ukła-
du nerwowego, podłoża wyższych 
czynności psychicznych. Należą tu 
również potrzeby, skłonności i dąże-
nia dziecka. 

- czynniki środowiskowe – chodzi 
tutaj głównie o wpływy rodziny i 
przedszkola. 

Literatura podaje 3 główne grupy 
czynników rodzinnych mających 
wpływ na dojrzałość szkolną dziecka. 
Są to: 

-warunki materialne - od poziomu 
dochodów, sytuacji mieszkaniowej, 
warunki do nauki, odpoczynku i 
zabawy.

-warunki kulturalne jest to po-
ziom wykształcenia rodziców, kultura 
językowa rodziny, potrzeby kultural-
ne, zasady wychowania dzieci, sposób 

spędzania czasu wolnego.
-warunki społeczno – psycholo-

giczne to: struktura rodziny, oso-
bowość rodziców, stosunki między 
rodzicami, postawy rodziców wobec 
dzieci oraz atmosfera panująca w 
domu. 

Istotnym czynnikiem wpływają-
cym na dojrzałość szkolną dzieci jest 
fakt uczęszczania do przedszkola. 
Dzieci o długiej karierze przedszkol-
nej wyróżniają się lepszym uspołecz-
nieniem niż inne dzieci oraz lepszym 
przygotowaniem do szkoły.

Na podstawie dostępnej literatury 
opracowała 

nauczycielka 
z Przedszkola Publicznego nr 3 

mgr Grażyna Kwiecień

Zuchowe biwakowanie
Zuchy z 21 i 22 Gromady Zuchowej bawiły w czasie ferii w Szkole Pod-

stawowej nr 4 . Zajęcia dla nich przygotowały Martyna Kucal i Ania Garbat 
- drużynowe zuchów. Przez trzy dni dzieci bawiły się wspaniale, poznając 
egzotykę Dalekiego Wschodu, poznając kulturę , zwyczaje, obrzędy, kalen-
darz świąt. Bawiły się w pocztę chińską, odkrywały tajniki walk wschodnich 
i piły herbatkę po chińsku.

Serdecznie dziękujemy paniom: Edycie Kucal, Stanisławie Cicheckiej, 
Krystkiewicz, Ewie Zimer, Teresie Skibskiej (kierownik OPS) i panu Miro-
sławowi Garbat ,dyrekcji SP-4 i strażakom z Nowogardu za pomoc w orga-
nizacji biwaku.

(HSI)

Grali w darta
W minioną niedzielę w pubie „Pasadena” rozegrano trzecią już kolejkę 

Nowogardzkiej Ligi Darta. Zawody wygrał Marcin Ptaszyński przed Jackiem 
Chlebowskim. Trzecie miejsce zajęła Ania Protas, która z dorobkiem 55 pkt 
nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej. Tuż za nią plasuje się Marcin Pta-
szyński (54 pkt), na trzecim miejscu jest Jacek Okolski (32 pkt). Andrzej 
Szafran (30 pkt) zajmuje miejsce tuż za podium, a piąta lokata przypadła w 
udziale Jackowi Chlebowskiemu (28 pkt).

Wszyscy, którzy chcieliby się włączyć do rywalizacji powinni zjawić się w 
najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 w pubie „Pasadena”.

Ag
www.dart.nowogard.info
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reklama

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

reklama

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

Kiedy to runie i na kogo spadnie?

reklamareklama

W trzech zdaniach
W tegorocznej edycji zimowej Goleniowskiej  Akcji Szkoleniowej w czasie 

ferii wzięło udział 20 harcerzy z Goleniowa, Gryfic i Nowogardu.Na wniosek 
komendantki szkolenia  phm Agnieszki Rutkowskiej kurs przybocznych 
ukończył: Łukasz Baranowski (28DH), kurs przybocznych z wyróżnieniem 
Maciej Paradowski (29 DSH) i patent zastępowego otrzymał Mateusz Ko-
złowski (28 DH).Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
na harcerskiej ścieżce.

(HSI)

Ku uciesze dzieci
Z wielką radością chcemy poinformować, że na osiedlu Bema mamy małe 

lodowisko. A to za sprawą Komendanta Związku Drużyn ZHP i Zbigniewa 
Łydzińskiego oraz komendanta Straży Pożarnej, strażaków i dwóch niesfor-
nych harcerzy: Pawła Mrówczyńskiego i Mateusza Czapskiego - którzy byli 
pomysłodawcami całej sprawy. Panowie w poniedziałek w drugim tygodniu 
ferii powołali „sztab kryzysowy”, szybko zwarli siły, oczyścili asfaltowe boi-
sko piłki ręcznej na os.Bema i wylali wodę, a ta przy temperaturze minus 20 
stopni zamarzała na oczach przyglądających się dzieci. Wodę sponsorował 
Burmistrz Kazimierz Ziemba. Może to radość krótka, bo skończyły się ferie, 
ale warto było. Dziękujemy wszystkim organizatorom za wsparcie.

 (HSI)

Obiekty po byłej mleczarni w 
Nowogardzie od wielu lat systema-
tycznie niszczeją. Trawiła je najpierw 
ludzka głupota, która była przyczyną 
zamknięcia mleczarni potem rdza, 
podpalacze i złodzieje złomu. Ci 
ostatni ostatnio jakby z większą 
intensywnością podgryzają wątłe 
konstrukcje. Widoczny na zdjęciu pa-
wilon jest cięty od dołu, tam bowiem 
łatwiej i ciąć i się ukryć. Natomiast jak 
nieodwołalne prawa fizyki mówią, 
niewątpliwie grozi to zawaleniem 
konstrukcji, która może paść w każ-
dym momencie, również na ulicę, 

która obok przebiega, a zwłaszcza na 
chodnik. Tym chodnikiem codzien-
nie wiele dzieci udaje się do szkoły, 
tym chodnikiem również wraca.

Pytamy więc, co na to osoby od-
powiedzialne, władze miasta, nadzór 
budowlany i inne służby odpowie-
dzialne za publiczne bezpieczeń-
stwo? Kiedy wreszcie skończą się te 
gorszące samowole, które w obiekcie 
byłej mleczarni rozgrywają się od 
lat? Pytamy i czekamy nie na rychłą 
odpowiedź, ale przede wszystkim na 
działanie.

Red.
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AK – Kameleon wyróżniony Polskie leki do lamusa

Uwaga wędkarze...
Zarząd Koła M-G PZW Nowogard informuje, że w miesiącu styczniu 2006 

r. zostanie dokonany komisyjny przegląd kładek wędkarskich, na jeziorze 
Nowogard i Karsk.

Kładki zdewastowane i spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu wędkarzy 
zostaną zlikwidowane.

Natomiast kładki, nadające się do remontu – oznakowane białą farbą- win-
ne być wyremontowane przez użytkowników w terminie do dnia 28 lutego 
2006 r.

Po tym terminie, kładki niewyremontowane ulegną likwidacji.
Budując nową kładkę, użytkownik winien najpierw uzyskać zgodę Zarządu 

Koła.
Zarząd

Kino „Orzeł”

Opowieści z Narnii: Lew, 
Czarownica i Stara Szafa

Fantasy USA 2005 r., reż. Andrew Adamson, obsada: Georgie Hemley, 
William Mosley, Skandar Keynes, czas twrania 145 min., projekcja: sobo-
ta – niedziela godzina 16.30; poniedziałek – wtorek godzina 17.00; piątek 
– wtorek godzina 17.00.

Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr odnajdują 
drogę do tajemniczej krainy Narnii zamiesz-
kałej przez mityczne stworzenia i mówiące 
zwierzęta. Bramą do tego niezwykłego świa-
ta okazuje się stara szafa w wiejskim domu 
należącym do nieco dziwacznego Profesora. 
Narnia od stu lat znajduje się we władzy złego 
czaru, a jej mieszkańcy żyją w ciągłym stra-
chu. Dzieci pomagają prawowitemu władcy 
- Lwu Aslanowi - pokonać Białą Czarownicę, 
która zamieniła bajkową Narnię w kraj zła i 
wiecznej zimy.

Ag

To wcale nie żart a brutalna rze-
czywistość, która niebawem może 
nas czekać. Co najmniej kilkaset 
polskich leków może zniknąć z ap-
tek na zawsze – szacują eksperci. 
Polskim firmom farmaceutycznym 
nie będzie się opłacało poddawać 
ich kolejnym badaniom, aby spro-
stać wymaganiom Unii.

Koncerny farmaceutyczne właśnie 
ustalają listę leków, których na ryn-
ku już nie znajdziemy. Mają zniknąć 
maści, syropy, a nawet znane nam i 
cenione za skuteczność antybiotyki. 
Producenci leków nie chcą podawać 
konkretnych nazw leków, które zo-
staną wycofane z handlu zasłaniając 
się tajemnicą handlową.

Czy polskie leki są niebezpieczne i 
dlatego należy się ich pozbyć? Otóż 
nie.

Wycofanie leków z aptek ma zwią-
zek z wymogami unijnymi. Należy 
ponownie przebadać 7 tys. leków 
do końca 2008 roku i na nowo je za-
rejestrować. W wielu przypadkach 

będzie to tylko papierkowa robota. 
Schody zaczynają się w przypad-
ku niektórych leków, które należy 
poddać badaniom klinicznym. A 
te się drogie. Jeśli więc taki lek nie 
zarabia na swoje badania, producen-
tom łatwiej go skreślić niż badać. A 
takie badania są konieczne, zgodnie 
z ustaleniami traktatu akcesyjnego 
akcesyjnego UE.

Jak do tej pory żaden z ponad 7 
tys. leków nie został ponownie za-
rejestrowany zgodnie z unijnym 
prawem, choć już powinna być co 
najmniej jedna trzecia.

Winę za ten stan rzeczy pono-
si urząd rejestracji leków, ale także 
winne są koncerny, zwłaszcza zagra-
niczne blokujące rejestrację polskich 
leków.

Tak więc polskie leki niebawem 
mogą faktycznie odejść do lamusa.

No cóż. Obyśmy tylko zdrowi 
byli.

IK

Nowogardzki zespół akordeono-
wy AK – Kameleon występujący w 
składzie: Natalia Kozieł – akordeon, 
Wojtek Bielski – akordeon, Oskar 
Skuza – akordeon, Bartek Grzesik – 
keyboard wybrał się do Wrocławia, 
gdzie wziął udział w I Międzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki Akordeo-
nowej „Od baroku do jazzu”. Wyjazd 
okazał się bardzo pomyślny, gdyż 
nowogardzki zespół zdobył wyróż-
nienie w kategorii zespołów amator-

skich. Wagę sukcesu zwiększa fakt, 
że nagród nie przyznawano. Juro-
rom szczególnie przypadło do gustu 
wykonanie wiązanki melodii ludo-
wych i „Moonlight serenade” Glen-
na Millera. Poza tym AK – Kame-
leon zagrał temat z pieśni religijnej 
„Whan the saints come marching in” 
i „Nowogardzki festiwal” autorstwa 
Lecha Jurka. Gratulujemy.

Ag

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Marian Siwy

ur.1941 r.– utworzył Sekcję Brydża 
Sportowego w LKS “Pomorzanin” w 
1965 r. Czołowy zawodnik tej sekcji. 
Z Romanem Jaśkiewiczem zdobył w 
1984 roku Mistrzostwo Wojewódz-
twa Szczecińskiego Parami. Podczas 
prestiżowego Międzynarodowego 
– Festiwalu Brydżowego zwanego 
„Kongresem „Solidarności” w Słup-
sku zajął razem z Romanem Szlachet-
ką 6 miejsce na 220 par. Przez trzy 
kadencje przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Zarządu LKS „Pomorza-
nin”. Żonaty, ma syna i wnuka.

Pracował w Studenckiej Spółdzielni 
Pracy „Bratniak”, w Milicji Obywatel-
skiej, Spółdzielni Pracy „Uniwersum”, 
Szczecińskim Przedsiębiorstwie Prze-
mysłu Ziemniaczanego „Nowogard”, 
w szkole średniej jako nauczyciel. Od 
1975 roku wiceprezes, a od 1990 roku 
prezes spółdzielni „GS Samopomoc 
Chłopska Nowogard”.

      Podczas studiów na Politechnice 
Szczecińskiej oraz po studiach grał w 
II lidze AZS w hokeja na trawie. W 
drodze na mecze, koledzy namawiali 
go, aby grał z nimi w brydża. Zaczął 
grać i z każdym dniem grał coraz 
lepiej. Najpierw w klubie przy Stoczni 
im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, 
potem uczestnicząc w miejskich 
turniejach organizowanych przez 
związek brydżowy. W 1965 roku zbu-
dował od podstaw sekcję brydżową 
LKS „Pomorzanin”.

Uhonorowany: Złotą Odznaką 
„Zasłużony działacz Polskiego Związ-
ku Brydżowego”, Złotą Odznaką LZS, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

INFORMACJA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

W związku z uchyleniem art. 25 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) zo-
bowiązującej osoby pobierające świadczenia rodzinne do przedłożenia, 
w terminie do dnia 15 marca, oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku 2005, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie informuje o braku obowiązku przedkładania 
w/w oświadczeń.
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Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 5

PODAJ SŁOWO
Taką nazwę nosi tytuł teleturnieju emitowanego w TV4.
Zabawmy się i my. Wersja drukowana różni się wprawdzie od telewizyjnej, ale także wymaga wysiłku umysłowego.
Zadanie polega na odgadnięciu hasła korzystając z objaśnienia i ukazanych liter. Litery ujawnione już się nie powtarzają. 
Aby brać udział w losowaniu nagród należy przysłać rozwiązania co najmniej trzech haseł.

W Kąciku publikujemy zadania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego dowolnie wybranego zadania 
prezentowanego w styczniu wraz z kuponem. Nagrody losujemy raz w miesiącu – najbliższe losowanie w dniu 6 
lutego 2006 r.

2 - Najbardziej poszukiwana powieść ostatnich dni.

3 - Zmora uczniów wszystkich klas.

4 - Wydarzenie sportowe 

5 - Już przed nim jesteśmy odpowiedzialni....

1 - Ogólnokrajowa akcja dla Was i Waszych Rodziców.

6 - ... krzyknął pewien 
„dyrygent”.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż – ul. Zamkowa. 

Tel. 0600 62 62 44.
• Sprzedam garaż murowany przy 

ul. Boh. Warszawy, za dawnym 
POM-em. 091 39 25 636, 0695 
106 611.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je, spółdzielcze, własnościowe. 
0602 135 445.

• Pilnie poszukuję garażu do wy-
najęcia w Nowogardzie. 0663 
593 986.

• Oferuję – Nowogard; wynajmę 
mieszkanie na dłużej, umowa, 
możliwość uzyskania dodat-
ku mieszkaniowego, tel. 0695 
770 724.

• Sprzedam mieszkanie M-4, 68 
m kw., przy ul. Zamkowej w 
Nowogardzie, tanio. Tel. 091 
39 23 336.

• Kawalerka do wynajęcia. 0606 
627 788.

• Sprzedam mieszkanie, centrum, 
2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie zamienię M-3 własnościowe 
na pokój z kuchnią. 091 39 22 678.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-
pokojowe, 46 m kw., na podda-
szu – ul. Wiejska (nowe bloki), 
umeblowane. 500 zł + opłaty. 
0660 424 989.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory sa-
mochodowe w cenie 60 zł/szt. 
0606 118 102.

• Renault 25 – po wypadku, gaz, 
2.0 silnik sprzedam. Tel. 0888 
036 525.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., 
niebieski metalik, wspomaganie 
kierownicy, welur, 5-drzwiowy, 
sprowadzony z Niemiec, opła-
cony, przegląd ważny do grud-
nia 2006 r., do rejestracji. 0513 
740 195.

• Sprzedam Citroen Berlinko, 1.4 i, 
1998 r. 0603 125 597.

• Sprzedam alufelgi do BMW serii 
„3” (pięcioramienne, z dużym ran-
tem), z oponami. 0507 692 378.

ROLNICTWO
• Sprzedam pszenżyto. 091 39 

17 943.
• Sprzedam 3 tony żyta, cena 

do uzgodnienia. Tel. 0600 
653 124.

• Sprzedam sadzarkę i kopaczkę 
dwurzędówkę do ziemniaków. 
091 39 179 02.

• Sprzedam cielną jałówkę i sło-
mę. 091 39 133 47, po 20.00.

USŁUGI
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 

zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.

• Transport – przeprowadzki. 
0604 516 451.

• Korepetycje – j. angielski – szko-
ła podstawowa i gimnazjum. Ta-
nio i solidnie! 0607 061 450, 091 
39 22 227.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• www.nowogard.info

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• Wykonujemy remonty mieszkań 

i adaptacje poddaszy, kominki  
– własne pomysły. 

    Tel. 0505 94 17 65.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam nowy, 2-komorowy 
zlewozmywak – aluminiowy, 
50% wartości. 091 39 20 157.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10

Koniec fazy grupowej Wyniki i tabele
Grupa A
Wariaty spod Wiaty – Czarne Chmury 8:3 (6:1),
Nehuera – Probud 2:3 (0:1),
Old Punks Never Die – Parasol 4:9 (1:4),
1. Parasol 15 35-5,
2. Wariaty spod Wiaty 10 22-15,
3. Probud Wyszomierz 9 24-10,
4. Old Punks Never Die 6 23-23,
5. Nehuera 4 15-20,
6. Czarne Chmury 0 5-51,
Grupa B
Pompeluna Perejros – Końcówka Mocy 3:0 (12:2),
Team from Jamaica – Czarne Koszule 1:19 (0:7),
Łał Boys – Tubisie 5:3 (4:1).
1. Pompeluna Perejros 13 47-18,
2. Czarne Koszule 10 41-15,
3. Łał Boys 10 26-17,
4. Tubisie 7 28-22,
5. Końcówka Mocy 3 14-34,
6. Team from Jamaica 0 6-56
Grupa C
Radosław – Polska C 7:2 (0:1),
Egzorcyści – Jedynka 6:4 (0:1),
Nauczyciele – Czerwone Diabły 2:5 (1:1).
1. Nauczyciele 12 33-12,
2. Czerwone Diabły 12 21-6,
3. Radosław 12 32-13,
4. Polska C 3 10-21,
5. Jedynka 3 11-28,
6. Egzorcyści 3 10-37.

Andrzej Garguliński

Zakończyła się faza grupowa roz-
grywek Nowogardzkiej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej. W minioną niedzie-
lę w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących rozstrzygnęło 
się, kto zagra o miejsca 1 – 8, a kto o 
miejsca 9 – 18.

W grupie A pewny swego był 
tylko Parasol. Wariaty spod Wiaty 
musieli postawić tylko przysłowio-
wą kropkę nad „i” i zrobili to wygry-
wając mecz z Czarnymi Chmurami. 
Trzecie miejsce zajął Probud dosyć 
szczęśliwie wygrywając mecz z coraz 
lepiej spisującą się Nehuerą. By do-
wiedzieć się o jakie miejsca zagrają, 
zawodnicy z Wyszomierza musieli  
poczekać na rozstrzygnięcia w in-
nych grupach.

W grupie B Pompeluna Perejros 
wygrała z Końcówką Mocy, dzięki 
czemu nie straciła pozycji lidera. 
Na drugim miejscu uplasowały się 
Czarne Koszule, które rozgromiły 
Team from Jamaica. Warto odnoto-
wać, że osiem bramek w tym meczu 
zdobył Kamil Młynarczyk, dzięki 
czemu zajął wygodny fotel lidera 
klasyfikacji strzelców. W meczu o 
trzecie miejsce Tubisie przegrali z 
Łał Boys, którzy zakończyli fazę gru-
pową z dorobkiem 10 punktów. Pro-
bud musiał więc czekać dalej i liczyć 
na Nauczycieli. 

W grupie C Radosław przypie-
czętował awans wygrywając z Pol-
ską C. Niespodzianka zdarzyła się w 
ostatnim meczu kolejki, w którym 
Nauczyciele przegrali z Czerwonymi 

D i a b ł a m i 
spychaj ąc 
tym samym 
Probud do 
grupy 9 
– 18. Jako, 
że w mię-
d z y c z a s i e 
Egzorcyści 
zdobyli pierwsze trzy punkty w tej 
grupie doszło do rzadko spotykanej 
sytuacji: trzy pierwsze zespoły mia-
ły pik 12 punktów a trzy ostatnie 
po trzy oczka. O kolejności w tabeli 
musiały zadecydować „małe tabel-
ki” (tylko zespołów z tym samym 
dorobkiem punktowym), w którym 
liczył się stosunek bramek w meczu 
z tymi rywalami.

I w ten sposób poznaliśmy pary 
ćwierćfinałowe. W najbliższą nie-
dzielę zagrają: Parasol z Czarnymi 
Koszulami, Pompeluna Perejros z 
Radosławem, Nauczyciele z Łał Boys 
oraz Wariaty spod Wiaty z Czerwo-
nymi Diabłami. Początek ćwierćfi-
nałów o godzinie 14.40.Wcześniej 
odbędą się mecze o miejsca 9 – 18.

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.
pomorzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkar-
skiej jest „Dziennik Nowogardzki”. 
Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” – 
Szyby zespolone, „Marpol – Okna”, 
SMJ – firma informatyczna Mariusz 
Serocki oraz Urząd Miasta i Gminy.

Łał Boys. Stoją od lewej: K. Winczewski, A. Wasyluk, P. Baczewski, K. 
Miklas. Poniżej od lewej: J. Kaczmarek, M. Miklas, P. Krzak, P. Sowa i P. 
Miklas – maskotka drużyny.

Team from Jamaica. Stoją od lewej: M. Wiśniewski, A. Kurlapski, K. 
Kurlapski, Ł. Kopaczel. Poniżej: D. Sasin.

Pierwszy sparring Pomorzanina
W minioną sobotę na stadionie przy ulicy Wojska Polskiego odbył się 

mecz nowogardzkiego Pomorzanina z Masovią Maszewo. Spotkanie to było 
pierwszym z pięciu sparringów zaplanowanych na okres przygotowawczy.

Nasi zawodnicy zagrali w składzie: Haberski – Durkowski, Marszałek, 
Nieradka, P. Kłosowski – Gawłowski, Pastusiak, D. Gruszczyński, M. Grusz-
czyński – Gołdyn, Galus. Na zmiany wchodzili: B. Kłosowski, Rzechuła i 
Piotrowski.

Warunki do gry były niezwykle trudne. Piłkarze biegali po grubej war-
stwie śniegu. Jak podkreślił trener naszej drużyny Wojciech Kubicki nie był 
to typowy mecz, gra nie toczyła się o punkty, lecz celem spotkania było stwo-
rzenie naszym graczom możliwości pobiegania na powietrzu za piłką. I cel 
ten został osiągnięty. Wynik był sprawą drugorzędną, jednak z dziennikar-
skiego obowiązku informujemy, że wygrała Masovia 3:1. Do przerwy goście 
prowadzili 1:0. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Nieradka.

Andrzej Garguliński
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36 w 
Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36

OFERTY PRACY PuP
Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1.  kierowca C+E
2.  magazynier
3.  stolarz
4.  sprzedawca
5.  spedytor
6.  mechanik maszyn szwalniczych
7.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, 

walca drogowego, rozściełacza
8.  operator ładowarki
9.  pracownik produkcji
10.  operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnospraw.)
11.  mechanik samochodowy
12.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
13.  specjalista ds. rozwoju zawodowego
14.  szwaczka
15. kierownik produkcji (szwalnia)
OFERT PRACY Z POZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. maszynista żurawia kolejowego
8. monter kadłubów - poddźwignicowy
9. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, 

informatyk, księgowy, pracownik magazynowy 
– demontaż statku (Gdańsk)

10. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pra-
cownicy niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

11. kierowca – chłodnia (Szczecin)
12. kierownik budowy (Szczecin)
13. PKW w Iraku, WKUw Gryficach:

- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja 
ogólna – oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutycz-
na, III stopień  znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia 
– oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna 
i higiena psychiczna, III stopień znajomości j. 
angielskiego – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia 
pracy – oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy 
chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angiel-
skiego – oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy 
kat. C – chorąży.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W 

GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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Księgarnia “Atlas” poleca książki 
na mroźne wieczory:

Opowieści z Narnii   
Książka jest o pełnej uroku i niezwykłych tajemnic krainie, którą czwórka 

młodych ludzi próbuje uratować przed siłami władców zła. 
Eustachy i Julia obdarzeni przez Aslana misją odnalezienia zaginionego 

królewicza Narnii, wędrują w towarzystwie dzielnego Błotosmętka przez 
budzące zdumienie i grozę krainy, odkrywając, że przeciwstawienie się złu 
daje zadziwiającą siłę do walki z nim.

Mugole i magia - George Beahm 
To w zasadzie pierwsza tak obszerna monografia poświęcona J. K. Rowling, 

autorce bestsellerów o Harrym Potterze. W tym doskonałym przewodniku 
znaleźć można właściwie wszystko: mnóstwo informacji o samej Rowling; 
rady dla początkujących pisarzy, którzy chcą doskonalić swój warsztat; 
wiadomości o dwóch pierwszych ekranizacjach; analizy kolejnych powie-
ści cyklu; najlepsze strony internetowe poświęcone Harry’emu Potterowi. 
Tę książkę musi mieć na półce każdy miłośnik przygód małego ucznia 
Hogwartu!

Księga wiedzy czarodziejskiej - Allan Zola Kronzek 
Księga wiedzy tajemnej pozwala odkryć całe bogactwo zdumiewających 

informacji na temat wszelkich czarodziejskich rzeczy i zjawisk, z jakimi 
spotyka się Harry. Czarodziejskie różdżki i czarodzieje, bogini i miotły, 
hipogryfy i zielarstwo, wszystko to ma swoje zadziwiające historie zaczerp-
nięte z legend, literatury albo rzeczywistych zdarzeń sprzed setek a nawet 
tysięcy lat. Księga wiedzy tajemnej – fascynująca wycieczka po porywającym 
świecie Harry’ego Pottera – powinna znaleźć się na półce każdego miłośnika 
przygód młodego czarodzieja.

W obiektywie Jana Korneluka -  Zima w Kulicach
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Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny
0 667 889 031
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Informujemy, że   

6 lutego 2006 r.
poniedziałek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Usuwają śnieg
Odśnieżanie dachu „Stokrotki”

XXXIII sesja RM

Sprawozdanie 
z działalności 
Burmistrza 
Nowogardu

Budowa fabryki Rietera

Coraz bliżej 
końca
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KALENDARIUM
3 lutego
Imieniny: Błażej, Hipolit, Hipolita, Laurencjusz, Maksym, Oskar, Stefan, 
Uniemysł, Uniesława i Wawrzyniec

4 lutego
Imieniny:  Andrzej, Izyda, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika i 
Witosława
Światowy Dzień Walki z Rakiem

5 lutego
Imieniny:  Adelajda, Agata, Albin, Dobiemier, Izydor, Jakub, Jan, 
Justynian, Paweł, Piotr, Przybygniew i Strzeżysława

6 lutego
Imieniny:  Amanda, Antoni, Bogdan, Bogdana, Bohdan, Bohdana, 
Dorota, Ksenia, Paweł, Plamena, Szymon i Tytus

Dlaczego wydajemy „Kto jest kim”?

„KTO JEST KIM w Nowogardzie”?
Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej oraz Dziennik Nowo-

gardzki rozpoczyna już niebawem cykl publikacji pn. „KTO JEST KIM w 
Nowogardzie”. Publikacje będą wydawane co kwartał jako dodatek do Dzien-
nika Nowogardzkiego, dodatkowo na koniec roku zostanie wydrukowane 
zestawienie zbiorcze w formie książki, którą będzie można zakupić.

Publikacje „KTO JEST KIM  w Nowogardzie” mają na celu zaprezentowanie 
biografii mieszkańców naszej gminy. Dzięki temu zostanie utrwalona historia 
życia każdego mieszkańca.

 Liczymy jednocześnie na chęć współpracy ze strony tych, do których w 
najbliższym czasie, jak również w późniejszym dotrze nasz ankieter.

Z góry dziękujemy!
Franciszek Karolewski, Izabela Saja

Listy Czytelników

Panu mgr inż. Eugeniuszowi 
Kornelukowi ku rozwadze!

Po przeczytaniu w „DN” z 27.01.br. art. Pana Krzysztofa Kosińskiego skierowa-
nego do Pana inż. E. Korneluka uważałem, że w mądrej głowie Pana inż. zrodzi 
się myśl i podziękuje Panu Krzysztofowi za dobre rady, które niewątpliwie Panu 
inż. Eugeniuszowi zaoszczędziłyby kłopotów i być może wstydu. A tak się nie 
stało, miast podziękowania Pan inż. Korneluk nazwał rozsądnie napisany artykuł 
paszkwilem i zamiast odpowiedzieć na zadane mu cztery pytania napisał, że Pan 
Kosiński cyt. „Jako radny i przewodniczący komisji... nie zorganizował dogłębnej 
analizy zysków i strat owej inwestycji i nie chce wysłuchać głosów rozpaczy miesz-
kańców Słajsina”

Panie inż. Korneluk przecież radny nie jest od dogłębnej analizy dokumentacji. 
Dokumentacja opracowywana jest przez zespół dobrze przygotowanych do zawodu 
i wyspecjalizowanych inżynierów nie od rolnictwa jak Pan, lecz od właśnie ekologii 
i to oni, oraz osoby nadzorujące pracę owych inżynierów są odpowiedzialni za 
powodzenie całego przedsięwzięcia. Co do głosów rozpaczy mieszkańców Słajsina 
to akurat tacy ludzie jak P. Korneluk są za to odpowiedzialni, niech Pan - zrozumie, 
że trudno jest każdemu z osobna udowadniać, choć to było kilka razy robione p.n. 
art. Pana Bielidy w „DN” traktujący, m.in. o tym, że przyszłość zagospodarowania 
śmieci to nie składowiska jak dotychczas, lecz recykling - po to, aby uchronić śro-
dowisko naturalne od zanieczyszczenia - czy tego nie uczyli Pan inż na WSR? Pan 
wypisuje różnego rodzaju dyrdymały na łamach lokalnych gazet, nieszczęściem 
tych ludzi jest to, że to czasem czytają i Panu wierzą.

Niech Pan mgr inż. się nie obraża na Pana Kosińskiego, iż wspomniał jak to było 
na zachodzie z ekologami - jak to za pieniądze można ich kupić. Powinienem Panu 
Eugeniuszowi /proszę mi wybaczyć, że pomijam zaszczytny tytuł/ przypomnieć, że 
jestem również świadkiem jego nieuczciwości - kilka lat temu przedłożył Pan do 
Gminy listę protestujących przeciw budowie w Glicku zakładu przerobu odpadów. 
Na tej liście umieszczone zostało moje nazwisko z podrobionym - jakoby moim 
podpisem. Oburzyło mnie to bardzo - złożyłem w Gminie pisemny protest. Miałem 
nawet pozwać Pana do Sądu, lecz jeden z radnych poradził mi, że narażę się na 
koszty a od P. Korneluka i tak nic nie wyegzekwuję bo on nic nie ma. Widocznie 
był to ten Radny, który i Panu Kornelukowi radził, by się zajął czymś bardziej 
rozsądnym. Należy dodać, że to dotyczyło nie tylko mojego nazwiska.

Panie magistrze inżynierze E. Korneluk, skoro Pan nie chce brać przykładu ze 
swojego szlachetnego brata Jana - to niech Pan skorzysta z mojej rady, za którą nic 
od Pana nie chcę może ona Panu przysporzyć więcej satysfakcji i być może korzyści 
materialnych. Jako zdecydowany ekolog pozostający bez zajęcia może Pan zająć się 
likwidacją dzikich wysypisk. Nie chodzi tu o to, aby Pan pracował łopatą i taczką, 
ale „głową”. Dysponując wolnym czasem może Pan podglądać tych, co wysypują 
śmieci gdziekolwiek, ustalać ich personalia. A Rada Gminy z Panem Burmistrzem 
nie tylko podziękują Panu, lecz na pewno wyasygnują jakieś pieniądze - zamiast 
ponosić koszty likwidacji tych wysypisk. Co Pan inż. na to? 

Bardzo Pana inż. proszę, aby sobie uświadomił, że śmieci są i będzie ich coraz 
więcej, cywilizacja to na nas wymusza. Dlatego musimy je przetwarzać a nie skła-
dować na wysypiskach. Nie możemy też ich wozić na odległości setki kilometrów, bo 
i tam też żyją ludzie, którzy też mogą zachować tak jak Pan inż. a poza tym koszty 
transportu nie są obojętne dla mieszkańców naszej gminy. Co innego Pan inżynier 
ma składowisko śmieci za „stodołą” i nie musi się martwić o koszty ich składowania 
ani transportu. Jeżeli to nie jest prawdą to niech Pan inżynier skseruje choć jeden 
rachunek za wywóz śmieci ze swego gospodarstwa p.n. z ub. roku i pokaże go na 
łamach naszej gazety. Obiecuję sobie, że jak zginie śnieg to się wybiorę z aparatem 
fotograficznym do Sikorek i pokażę na łamach prasy fotoreportaż, o tym jak żyje 
naczelny ekolog naszej gminy. Jako osoba publiczna nie może mi Pan tego zabronić. 
Ludzie muszą wiedzieć jak żyje ten co im doradza.

Przyzna Pan Panie Eugeniuszu magistrze inżynierze, że gospodarstwo odzie-
dziczone po swoich rodzicach, które miało być ekologiczne i agroturystyczne i 
jeszcze jakieś tam - doprowadził Pan do ruiny - jako rolnik inżynier nie ma Pan 
czym się pochwalić, czyżby uprawianie ekologii było alternatywą, a może miało 
to uspokoić sumienie?

Jeszcze raz proszę Pana inżyniera. Niech Pan spokojnie jeszcze raz przeczyta 
skądinąd bardzo rozsądnie napisany przez Pana K. Kosińskiego artykuł i niech 
Pan odpowie na postawione tam pytania.

Nin. list kieruję do Pan magistra inżyniera E Korneluka
 - nie pozbawiony empatii  Józef Pawlak

Z ostatniej chwili

Kto zapłaci za błędy?!
Rada Powiatu na posiedzeniu w dn. 02.02.2006 r. trzynastoma głosami za 

przyjęła protokół Komisji Doraźnej w sprawie niewypłacenia dotacji dla absol-
wentów w latach 2000 – 2003, który stwierdza, że należy wypłacić niezgodnie 
z prawem wstrzymane dotacje dla szkół niepublicznych.

Tym samym okazało się, że ówczesny wicestarosta A. Bielida i naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Powiatowego w Goleniowe popełnili błąd. Właś-
ciciele szkół niepublicznych oczekują teraz na realizację wskazań protokołu, 
czyli wypłatę dotacji.

Red.

Rodzinie zmarłego 

śp.

Stanisława Wróbel
najszczersze 

wyrazy współczucia 
składają znajomi

kondolencje

Jedną z głównych bolączek pol-
skiej rzeczywistości mających wpływ 
na jakość naszego życia publiczne-
go jest brak autentycznych więzi 
społecznych. Ten brak przejawia 
się chociażby tym, że ludzie miesz-
kający w jednym budynku, bloku 
często się nie znają i ze sobą nie roz-
mawiają. Skutkuje to powszechnym 

poczuciem nieufności, zawiścią, 
brakiem zrozumienia, w końcu spo-
sobem rozwiązywania spraw pub-
licznych graniczących z absurdem. 
Tą wspólną inicjatywą DN i TMZN, 
prezentującą postaci Nowogardzian, 
chcemy również przyczynić się do 
budowania poczucia przynależ-
ności do jednej społeczności, do 
uświadomienia sobie faktu, że oto 
nasze życie polega na zajmowaniu 
się drugimi i wielu to czyni. Warto, 
aby z tego  zrozumienia zrodziły się 
potrzeby: wdzięczności, uznania i 
chęci poznania. Mamy nadzieję, że 
wykonamy tę pracę wydawniczą 
dobrze, a nasza prezentacja pozwoli 
nowogardzkiej społeczności w pełni 
się odnaleźć i zrozumieć.

Red.
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama

reklama

Piwo dla małolata

Kulisy prowokacji
Przed feriami zimowymi przeprowadziliśmy w Nowogardzie prowokację, 

której celem było zdobycie informacji na temat skali zjawiska, jakim jest 
sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Przedstawiamy teraz wyniki, które 
są niezwykle zaskakujące.

nom. Po kilku minutach 
stajemy przed następ-
nym sklepem. Scenariusz 
ku naszemu zaskoczeniu 
powtarza się. Zwróćmy 
w tym przypadku na taką 
sytuację: ekspedient w 
czasie pełnienia swoich 
podstawowych czynno-
ści był zajęty rozmową 
z dwiema znajomymi 
kobietami. Ciekawe, czy 
ich wdzięki na tyle potra-
fiły „zbić go z tropu”, aby 
ten nie zwrócił uwagi na 
naszego wolontariusza. 
Na domiar, w czasie kon-
wersacji używał dość nieprzyzwoitych 
wyrażeń. Patryk odebrał paragon - już 
trzeci dowód popełnienia przestępstwa. 
Z prasy i telewizji znamy próby kupienia 
alkoholu na tymczasowy dowód oso-
bisty. Okazuje się jednak, że wystarczy 
zwykła legitymacja Ochotniczej Straży 
Pożarnej, która przekonuje kasjera 
czwartego sklepu. Sprawia on wrażenie 
miłego sprzedawcy. W końcu jest al-
ternatywą utarte powiedzenie: „Klient, 
nasz pan.” W ostatnich dwóch sklepach 
Patryk kupił kolejne dwa piwa, w sumie 
zgromadziliśmy ich sześć. Przy okazji 
wizyty młodego klienta zaskoczyło 
dziwne przyzwyczajenie sprzedawców. 
Po dokonaniu zakupu skrzętnie zgniatali 
paragon, który następnie lądował w ko-
szu. Widocznie tego dnia nie było nam 
dane usłyszeć słowa „nie”.

Wracamy do redakcji. Na sześć spraw-
dzonych sklepów „wszystkie wpadły”. 
Wkrótce porozmawiamy z właścicielami 
sklepów, aby wiedzieli, że ich pracowni-
cy łamią prawo. 

Podczas prowokacji unikaliśmy kon-
frontacji ze względu na konsekwencje, 

Około godziny 15.30 wraz z 16 
– letnim Patrykiem, uczniem pierwszej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego po-
stanowiliśmy spróbować naszych sił w 
nowogardzkich supermarketach. Nasz 
wolontariusz za każdym razem podczas 
transakcji posiadał przy sobie ukryty 
dyktafon. Dziennikarz obserwując i 
fotografując całe zdarzenie z pewnej od-
ległości miał dokonać oceny zachowania 
sprzedających. Patryk nie legitymuje 
się jeszcze dowodem osobistym, teo-
retycznie nie powinien kupić żadnego 
piwa. Ustawa mówi wyraźnie”sprzedaż 
alkoholu nieletnim to przestępstwo”. 

W pierwszej placówce Patryk napot-
kał problemy. Kasjer zwrócił uwagę na 
młody wygląd klienta, po czym zażądał 
okazania dowodu osobistego. Sytuacja 
nie była jednak z góry przesądzona. 
Chłopak kupił piwo. Wystarczyło 
kilka słów, próśb czy nalegań klienta, 
które wzbudziły współczucie. W tym 
przypadku odezwała się „dobra natura” 
handlowca. Przecież, aby zarobić na to-
war trzeba go sprzedać. Najwięcej kon-

trowersji wzbudził w nas ostatni zwrot, 
po dokonaniu transakcji: „Pamiętaj, 
jakby co, nie kupowałeś tutaj.” Szczęście 
w nieszczęściu. Z bagażem pierwszych 
doświadczeń ruszyliśmy dalej do kolej-
nego supermarketu z przekonaniem, 
że w końcu ktoś uratuje honor miasta. 
W końcu raz może się zdarzyć. W tym 
momencie niebywale się pomyliliśmy. 
Patryk po wejściu do sklepu skierował 
się w stronę stoiska z piwem, po czym 
podszedł do kasy. Sprzedawca bez że-
nady odebrał pieniądze i wydał resztę. 
Wszystko dzieje się na naszych oczach. 
Nikt nie spytał o dowód, a wygląd 16 - 
latka nie wzbudził wątpliwości zarówno 
kasjera jak i klientów. Domniemywać 
tylko możemy, że uznali powyższą sy-
tuację jako codzienną, zbędną reakcji. 
„Jak nie tutaj to gdzieś indziej się w niego 
zaopatrzą”- odpowiedział ironicznie 
spytany świadek zajścia. „Twój sprzeciw 
ma znaczenie” – tak brzmiały przez wiele 
miesięcy słowa ogólnopolskiej kampanii 
„Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony”. 
Na niewiele zdała się ona Nowogardzia-

jakie mógłby wysunąć pracodawca wo-
bec pracownika. Nie wymienimy także 
nazw sklepów, ponieważ mogłoby się 
to wiązać z utratą koncesji albo wysoką 
karą finansową. Naszym celem nie jest 
pozbawienie ludzi pracy. Chcemy tylko, 
aby nie był łamany zakaz sprzedawania 
alkoholu nieletnim. Powyższe zdarzenia 
należy potraktować jako przestrogę. 
Ze swojej strony obiecujemy jednak, 
że niedługo akcję ponowimy. Jeżeli 
sytuacja się powtórzy, wtedy podamy 
dokładną lokalizację sklepu oraz jego 
nazwę. Wtedy jednostkami, zaraz po 
dziennikarzach, zajmie się policja. 

Ciąg dalszy w piątkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

P.S. Dziękujemy Patrykowi za udział 
w organizowanej przez nas prowokacji. 
Zachował powagę rzucony na „głęboką 
wodę”. Już teraz wiemy, że większość 
sklepów skorzystało z naszej wcześniej-
szej rady i egzekwuje przepis ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości.

(MaW)

Piwo zdeponowane 
w redakcji
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„… Nauczyłeś nas, jak żyć, a potem odszedłeś.
… Przyślij nam uśmiech z raju, w którym jesteś…”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 31.01.2006 r. 

odszedł od nas ukochany 

Mąż, Tata, Dziadek 

ś.p. Józef Panocha 
pogrążona w smutku rodzina

zawiadomienie

dokończenie ze str. 1

Echa tragedii w Chorzowie

Usuwają śnieg 
Tragedia w Chorzowie wciąż nie schodzi z pierwszych stron gazet. W 

telewizji, radiu a nawet na ulicach trwają dyskusje na ten temat. Padają 
pytania co zrobić, by taka sytuacja już się nigdy nie powtórzyła. Pojawiły 
się już pierwsze akty prawne.

Już w niedzielę 29 stycznia wojewo-
da zachodniopomorski wydał rozpo-
rządzenie w sprawie wprowadzenia 

obowiązku usuwania nadmiaru 
śniegu i lodu zalegającego na dachach 
obiektów budowlanych. Czytamy w 
nim, że „W związku z wystąpieniem 
potencjalnego zagrożenia dla życia 
i zdrowia użytkowników obiektów 
budowlanych spowodowanego zale-
ganiem na dachach śniegu i lodu zo-
bowiązuje się właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych, w szczególno-
ści hal i obiektów sportowych, handlo-
wych, widowiskowych oraz budynków 
użyteczności publicznej, do usuwania 
nadmiaru śniegu i lodu zalegającego 
na dachach tych obiektów.”

Każdy, kto nie podporządkuje się 
treści rozporządzenia powinien liczyć 
się z możliwością ukarania grzywną. 
Nadzór nad jego wykonaniem powie-
rzony został Wojewódzkiemu Inspek-
torowi Nadzoru Budowlanego.

Efekty wydania rozporządzenia 
widoczne były już we wtorek, kiedy 
to na dachach wymienionych obiek-

tów pojawiły się ekipy z łopatami, by 
usunąć zalegający tam śnieg. 

Ag

Budowa fabryki Rietera

Coraz bliżej końca
Rozpoczęta we wrześnbiu ubie-

głego roku budowa fabryki firmy 
Rieter powoli zbliża się ku końcowi. 
Jeszcze w tym półroczu ma ruszyć 
produkcja.

Podczas ostatniej naszej wizyty 
na placu budowy w oczy rzucała 
się zamontowana część konstrukcji 
stalowej hali fabrycznej. Dziś jest 
ona zadaszona, wewnątrz wylano 
posadzkę i trwa układanie płytek w 
części biurowej. Jak powiedział nam 
kierownik budowy Rafał Roguski, 
generalny wykonawca – firma CFE 

Polska – planuje oddanie hali do 
końca lutego. W jej wnętrzu już 
pojawiło się część maszyn produk-
cyjnych, a wkrótce ma pojawić się 
reszta. Według planów pod koniec 
marca z taśmy produkcyjnej mają 
zejść pierwsze testowe produkty 
– elementy wykorzystywane w prze-
myśle samochodowym.

Zdaniem przedstawiciela Rieter 
Marcina Janeczka produkcja rozpo-
cznie się jeszcze w tym półroczu.

Ag

Hala fabryczna widoczna jest z daleka.

dokończenie ze str. 1

Wewnątrz pojawiły się pierwsze maszyny.

Tu prowadzony będzie załadunek i rozładunek samochodów.

Najszczersze 
wyrazy współczucia 

Zbigniewowi 
Grzonkowskiemu 

z powodu 
śmierci żony 

składa 
Stowarzyszenie 

Pokolenia 
koło nr 2

kondolencje



3-6.02.2006 r. 5

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Zaginął pies
W niedzielę 29 stycznia na ulicy 

Poniatowskiego zaginął pies. Wszyst-
kich, którzy cokolwiek wiedzą o jego 
losie prosi się o kontakt. Tel. 091 39 
26 964, 0506 163 587, 0698 845 367.

Spotkanie pszczelarzy
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Członkowie Koła 

Pszczelarzy w Nowogardzie, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba serdecznie zapraszają na wykład dr. Benedykta Polaczka z Uniwer-
sytetu Wolnego w Berlinie. Tematem wykładu będzie „Nowoczesna 
gospodarka pasieczna i zwalczanie pasożyta Varroa” .

Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 50 – lecia pracy w pa-
siece i pracy społecznej Tadeusza Sowy, wieloletniego prezesa i zało-
życiela Koła Pszczelarzy w Nowogardzie.

Uroczystość odbędzie się 4 lutego 2006 r. o godzinie 10.00 w 
Domu Kultury przy Placu Wolności w Nowogardzie.

Wykład dr. Benedykta Polaczka planowany jest o godzinie 11.00, na 
który serdecznie wszystkich zapraszamy.

iSa
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dokończenie ze str. 1

XXXIII sesja RM

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Nowogardu

Od 7 grudnia 2005 r. do 1 lutego 
2006 r.

W dniu 1 lutego 2006 roku odbyła 
się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w 
Nowogardzie. Po otwarciu obrad i 
stwierdzeniu quorum, zgłoszeniu 
wniosków do porządku obrad, przy-
jęciu protokołu z sesji z 30 grudnia 
2005 r. rozpoczęły się obrady. Przyję-
to szereg uchwał, które przedstawimy 
Państwu w następnych wydaniach 
DN.

Dziś prezentujemy sprawozdanie 
z działalności burmistrza w okresie 
między sesjami.

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

- Ogłoszono przetarg na „Zarzą-
dzanie i utrzymanie cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie”. Otwar-
cie ofert nastąpi 7 marca br. umowa 
zawarta zostanie na 3 lata. Wartość 
zamówienia przekracza 60 tys. euro.

- Dokonano wyboru ofert z prze-
targu na „Utrzymanie czystości i po-
rządku na terenie miasta Nowogard”. 
Jedyną ofertę złożył Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Nowogar-
dzie proponując cenę 820 065, 76 zł. 
Umowa na 3 lata zawarta zostanie w 
ciągu kilku najbliższych dni.

- Przyznano mieszkanie przy ul. 
Armii Krajowej 10/3 dla osoby do-
tychczas mieszkającej w lokalu nad 
restauracją „Przystań”.

Zawarto porozumienie z Celo-
wym Związkiem Gmin R-XXI, na 
mocy którego przekazane zostanie 
50 000 zł na odbudowę środowiska 
dla zwierząt w m. Sosnowice, gm. 
Golczewo.

W zakresie spraw gospodarki nie-
ruchomościami:

- W postępowaniu bezprzetargo-
wym, zbyto 10 lokali mieszkalnych 
za łączną kwotę 41 099 zł.

- W trybie przetargowym zbyto 
następujące nieruchomości:

1) działkę zabudowaną budynkiem 
zlikwidowanej hydroforni nr 97/19 o 
pow. 1195 mkw obręb  Świerczewo za 
kwotę 5 400 zł.

2) działkę nr 89/2 i dz. nr 84/20 
o łącznej pow. 580 mkw obr.3 No-
wogard.

3) działkę nr 547/1 o pow. 639 mkw 
położoną w obr. 2 m. Nowogard za 
kwotę 18 300 zł.

- Gmina Nowogard przejęła nie-
odpłatnie 5 lokali mieszkalnych od 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. 
Generała Bema 18/9, nr 18/11, nr 

18/18,  nr  16/1, ul. 15 Lutego 16/14 
o łącznej wartości 242 589 zł.

- W trybie zapytania o cenę wybra-
no wykonawców usług:

1) Na opracowania geodezyjno – 
kartograficzne – wpłynęły 3 oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia wyło-
niono wykonawców zadania: 

- Usługi geodezyjne Krzysztof 
Turek Nowogard – wykonanie doku-
mentacji na terenie miasta

- Usługi geodezyjne Ryszrd Margas 
– wykonanie dokumentacji na terenie 
wiejskim

2) Opracowanie operatorów sza-
cunkowych nieruchomości – wpłynę-
ło 7 ofert. Wybrano ofertę Krzysztofa 
Ryterskiego - Projektowanie i obsługa 
nieruchomości Nowogard.

W zakresie spraw inwestycji i 
remontów:

- Modernizacja budynku szpitala 
– remont kuchni.

Zakończono remont kuchni głów-
nej w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogar-
dzioe. W pomieszczeniach została 
wymieniona instalacja elektryczna, 
częściowo instalacja wodociągowa i 
kanalizacyjna, wykonano nowe tyn-
ki. Wykonawca został wyłoniony w 
wyniku przetargu nieograniczonego, 
do którego przystąpiły trzy firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
„DEMGRAD” S.C. z Nowogardu za 
wynagrodzeniem 53 954, 74 zł. Pra-
ce zostały wykonane do 20 grudnia 
2005 r.

- Kanalizacja sanitarna Gminy 
Nowogard.

W dniu 12 grudnia 2005 r. podpi-
sane zostały umowy na wykonanie 
studium wykonalności oraz oceny 
oddziaływania na środowisko dla 
inwestycji pn. „Kanalizacja sanitar-
na Gminy Nowogard”- kierunek 
Olchowo. Oferty na sporządzenie 
tych opracowań złożyły dwie firmy. 
Umowy zostały podpisane ze Stowa-
rzyszeniem Rozwoju Regionalnego 
POMERANIA ze Szczecina. Cena 
zaoferowana za wykonanie studium 
wykonalności to 17 446,00 zł, ocena 
oddziaływania na środowisko 11 224 
zł. Termin wykonania opracowań 30 
stycznia 2006 r. 

- Przebudowa ulicy Wileńskiej w 
Nowogardzie.

Rozstrzygnięty został przetarg 
na przebudowę ulicy Wileńskiej w 
Nowogardzie. W dniu 12.12.2005 r. 
została podpisana umowa z Zakła-
dem Budownictwa Ogólnego i Utrzy-

mania Dróg „AZBUD” z Nowogardu. 
Cena zaoferowana przez wykonawcę 
wynosi 197 691,90 zł. Termin realiza-
cji inwestycji 31.05.2006 r. 

W zakresie promocji:
- Ewidencja działalności gospo-

darczej:
Podmioty gospodarcze wpisane 

do ewidencji 31.12.2004 – 2 413, 
31.12.2005 – 2 506.

W roku ubiegłym zanotowano 
wzrost ilości zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych - liczba wpi-
sów w prowadzonej przez Wydział 
PRG ewidencji przekroczył 2500. 
Jednocześnie warto dodać, że na te-
renie miasta i gminy Nowogard działa 
blisko 50 spółek prawa handlowego, 
w tym 17 firm z udziałem kapitału 
zagranicznego.

Należy odnotować, że pojawienie 
się w gminie nowych inwestorów oraz 
poprawienie kondycji pozostałych 
nowogardzkich firm zaowocowało, 
spadkiem bezrobocia w gminie o 
ponad 250 osób. Można liczyć na 

dalszy spadek wskaźnika bezrobocia 
ze względu na rozpoczęcie funkcjo-
nowania zakładu RIETER i spodzie-
wane kolejne inwestycje.

- Działania informacyjno – pro-
mocyjne:

W roku ubiegłym wydano 24 
numery bezpłatnego dwutygodnika, 
Biuletyn Informacyjnego „Wiadomo-
ści Samorządowe”. Od rozpoczęcia 
w kwietniu 2003 r. wydania przez 
Wydział PRG „Wiadomości Samo-
rządowe” ukazało się już 67 numerów 
pisma.

- 20 stycznia 2006 r. w Nowo-
gardzkim Domu Kultury odbyło się 
tradycyjne Noworoczne Spotkanie, 
w trakcie którego wręczono hono-
rowe wyróżnienia – „Laur cisowy”. 
KAPITUŁA „LAURA CISOWEGO” 
rozpatrywała zgłoszenia 24 kandyda-
tów do tych wyróżnień. Otrzymało w 
tym roku 13 wyróżnionych, w tym 3 
osoby Specjalne Laury Cisowe.

iSa

Charytatywny Dzień Chorego 
Civitas Christiana organizuje wyjazd do Szczecina na Charytatywny Dzień 

Chorego w dniu 11.02.2006 r. (sobota). Przyjmować będą lekarze różnych 
specjalizacji, m.in. ginekolog, urolog, kardiolog, chirurg, ortopeda, okulista, 
dermatolog.

Zapisy 7.02.2006 r. (wtorek) w Klubie Stowarzyszenia Civitas Christiana 
lub telefonicznie 091 39 20 284.

W związku z wyjazdem zorganizowany będzie autobus, który przewiezie 
wszystkich chętnych. Wyjazd z Dworca PKS o godz. 6.40.

Barbara Gontarska

Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie składa serdeczne podziękowania 
sponsorom zabawy choinkowej: S. Ciecha-
nowskiemu, Radzie Sołeckiej ze Strzelewa, K. 
Gibkiemu, R. Saniukowi, D. Szyłko i B. Wal-
czakowi.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o.o. w Nowogardzie 

przeprasza wszystkich odbiorców 
miasta i gminy Nowogard 

za utrudnienia i przerwy w dostawie wody, 
których przyczyn były częste awarie sieci 

wodociągowych na skutek panujących 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

TACHOGRAFY 
tel. 091 392 08 04

ul. Górna 3, 
Nowogard 

Czynne 
pon. – sobota

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

AUDIO-VIDEO
ul. KOŚCIUSZKI 1 • tel. 091 39 26 700

72-200 NOWOGARD

reklama reklama

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

Uwaga 
wędkarze

Koło M-G PZW Nowogard 
organizuje w dn. 12.02.2006 r. 
zawody wędkarskie podlodowe. 

Zbiórka o godz. 10.00 k. Har-
cówki. Zapisy w sklepie „Węd-
karz” do dn. 10.02.2006 r. Wpi-
sowe 5 zł.

Zarząd

UWAGA !!! 
Wypłata stypendiów szkol-

nych odbędzie  się w dniach 
08 i 21 lutego 2006 roku  w 
godzinach od 10.00 do 14.00 w 
kasie Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w No-
wogardzie, ul. 3 Maja 6, I piętro. 
Informacja tel. 091-392-62-45 i 
091-392-58-67.

STREETBALL W NOWOGARDZIE
Dnia 28.01.2006 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Nowogardzie przy ulicy Boh. Warszawy 78 odbył się turniej koszykówki 
ulicznej (rozegrany ze względu na warunki pogodowe na hali). Do rywalizacji 
zgłosiły się 22 zespoły z Gorzowa Wielkopolskiego, Goleniowa, no i oczywi-
ście z Nowogardu. Wszystkie ekipy startowały w jednej kategorii. Zwycięsko 
z całej rywalizacji wyszły zespoły z Goleniowa STREET BROTHERS, drugie 
miejsce SUNSET PARK, natomiast trzecią lokatę wywalczył zespół JESZCZE 
TROSZKE TROSZKE. W czasie turnieju odbył się konkurs wsadów, który po 
pasjonującej walce wygrał Emil Mościński, w konkursie rzutów za 3 punkty 
najlepszy okazał się Radek Syldak. Impreza ta mogła się odbyć dzięki życz-
liwości Pizzerii NEPTUN, która ufundowała nagrody w postaci pizzy dla 
najlepszych. Organizatorami imprezy było ognisko TKKF „WODNIAK” oraz 
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA TEAM NOWOGARD. Duże zainteresowanie 
koszykówką oraz świetna atmosfera podczas imprezy świadczą o potrzebie 
kontynuowania podobnych działań w przyszłości.
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W obiektywie Jana Korneluka -  Nowogard wczoraj

U nas też wybudowali i pod śniegiem się zawalił (pawilon przy ul. Kościelnej)
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OG£OSZENIA drObNE

OFERTY PRACY
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1.  kierowca C+E
2.  stolarz
3.  sprzedawca
4.  spedytor
5.  mechanik maszyn szwalniczych
6.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, 

walca drogowego, rozściełacza
7.  operator ładowarki
8.  pracownik produkcji
9.  operator wprowadzania danych- praca 

w miejscu zamieszkania (znaczny stopień 
niepełnosprawności)

10.  mechanik samochodowy
11.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
12.  szwaczka
13.  kierownik produkcji (szwalnia)
14.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
15.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
16.  szef kuchni
17.  kucharz
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. maszynista żurawia kolejowego
8. monter kadłubów - poddźwignicowy
9. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, 

informatyk, księgowy, pracownik magazynowy 
– demontaż statku (Gdańsk)

10. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, 
pracownicy niewykwalifikowani {75 osób} 
(Gdańsk)

11. kierowca – chłodnia (Szczecin)
12. kierownik budowy (Szczecin)
13. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w 

Gryficach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja 

ogólna – oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, 

III stopień           znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia 

– oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna 

i higiena psychiczna, III stopień znajomości j. 
angielskiego – oficer;

- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia 

pracy – oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy 

chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. 

angielskiego – oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy kat. 

C – chorąży.
      14. Planista materiałowy (Szczecin) 

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W  WIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W 

NOWOGARDZIE pok. 12.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż murowany przy 

ul. Boh. Warszawy, za dawnym 
POM-em. 091 39 25 636, 0695 
106 611.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Pilnie poszukuję garażu do wy-
najęcia w Nowogardzie. 0663 
593 986.

• Sprzedam mieszkanie M-4, 68 
m kw., przy ul. Zamkowej w 
Nowogardzie, tanio. Tel. 091 39 
23 336.

• Kawalerka do wynajęcia. 0606 
627 788.

• Sprzedam mieszkanie, centrum, 
2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie zamienię M-3 własnościo-
we na pokój z kuchnią. 091 39 
22 678.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe, 46 m kw., na podda-
szu – ul. Wiejska (nowe bloki), 
umeblowane. 500 zł + opłaty. 
0660 424 989.

• Sprzedam mieszkanie 110 m po-
wierzchni użytkowej z centrum 
Nowogardu z garażem i działką 
przy domu. 0695 876 585.

• Sprzedam garaż – ul. 15 Lutego. 
0609 307 249.

• PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE 
3-pokojowe w nowym budow-
nictwie, 62 m kw., Węgorzyno 
k. Łobza, ul. Unrowska 10. Tel. 
091 422 01 08, 0507 093 573.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia. 0889 210 972.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe w centrum 
Nowogardu, parter – 091 392 15 
22; 2-pokojowe, I p. + garaż. 0663 
748 233; 091 392 27 94 – 9.00 
– 11.00 i po 19.00.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory sa-
mochodowe w cenie 60 zł/szt. 
0606 118 102.

• Renault 25 – po wypadku, gaz, 
2.0 silnik sprzedam. Tel. 0888 
036 525.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 1.4 i, 
1998 r. 0603 125 597.

• Sprzedam alufelgi do BMW serii 
„3” (pięcioramienne, z dużym ran-
tem), z oponami. 0507 692 378.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 
1.2. Tel. 0888 676 614.

• Sprzedam VW Vento, poj. 1.8, 
1993 r. Tel. 0503 168 104, 0603 
781 207.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena 

do uzgodnienia. Tel. 0600 
653 124.

• Sprzedam sadzarkę i kopaczkę 
dwurzędówkę do ziemniaków. 
091 39 179 02.

• Sprzedam cielną jałówkę i sło-
mę. 091 39 133 47, po 20.00.

USŁUGI
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 

zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.
• Transport – przeprowadzki. 

0604 516 451.
• WYKONUJEMY PROFESJONAL-

NE STRONY INTERNETOWE NA 
ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS 
REALIZACJI, WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• www.nowogard.info
• Rozliczenia podatkowe (PIT), 15 

zł / deklaracja. Tel. 0695 770 724.
• J. holenderski – tłumaczenia - 

nauka. 0693 035 199, 091 577 82 
17.

• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, 
STOLARSKIE, KAFELKOWANIE, 
MALOWANIE, HYDRAULIKA I INNE 
WYKONAM SOLIDNIE I FACHOWO, 
DZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• Wykonujemy remonty mieszkań 

i adaptacje poddaszy, kominki 
– własne pomysły. Tel. 0505 94 17 
65.

• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-
CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• Niemcy! Potrzebne pielęgniarki, 
siostry PCK, opiekunki. Wiek śred-
ni. 091 39 21 195.

• Renowacja mebli – 091 39 
22 366.

• Poszukuję wykonawcy stanu 
surowego budynku mieszkal-
no-usługowego. 0602 677 563.

• Zatrudnię murarza. 0501 
549 756.

• Firma piekarnicza zatrudni cu-

kiernika z doświadczeniem. 
Wymagane dokumenty mi-
strzowskie i pedagogiczne. 091 
39 22 431.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam nowy, 2-komorowy 
zlewozmywak – aluminiowy, 50% 
wartości. 091 39 20 157.

• Kupię – sprzedam pilarki spali-
nowe firmy Husqvarna (na czę-
ści). Tel. 091 39 268 57, od 9.00 
do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarki niemieckie – czarno 
podpalane, 8-tygodniowe, ojciec 
wnuk zwycięzcy świata, rodzice 
na miejscu. 091 39 21 828.

• Matematyka – szkoła podstawo-
wa, gimnazjum. 091 39 21 195. 

• SPRZEDAM WIEŻĘ DIORA 502, 
5 ELEMENTÓW Z PILOTEM, BEZ 
KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• SPRZEDAM APARAT CYFROWY 
HP MS305, 3 X ZOOM OPTYCZ-
NY, 9 X CYFROWY Z KAMERą, 
OKABLOWANIE. NOWY, NA GWA-
RANCJI – CENA 450 ZŁ, TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783. 

• Pilnie kupię Nokię 6230i, Sony 
Erricsona K750 i Samsunga 
D600 – nowy lub używany. 
0502 419 276.

• Korepetycje – j. angielski – szkoła 
podstawowa, gimnazjum. Tanio 
i solidnie. 0607 061 450, 091 39 
22 227.

• Zgubiono damską złotą branso-
letkę dn. 31.01.2006 r. Uczciwego 
znalazcę czeka nagroda – kontakt 
091 39 21 432.

• Kto przygarnie małego, czarnego 
krótkowłosego pieska? Wiek ok. 
1,5 roku, b. miły, lubi dzieci. Tel. 
091 39 22 228.

• Sprzedam Motorolla C550, ko-
lorowy wyświetlacz, aparat 
– cena 120 zł. Kontakt 0510 
623 307.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10Czas na play-offy

Egzorcyści. Stoją od lewej: Lipek, Ricky, Kramek, Perez. Poniżej od lewej: 
Lipek, Eczo, Mordzak, Jurek.

Probud Wyszomierz. Stoją od lewej: A. Kania, H. Łuczak, R. Olkowski, 
M. Podbiegło. Poniżej od lewej: B. Kaczor, K. Pacelt, A. Sowiński.

Za nami faza grupowa Nowogardz-
kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W 
najbliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
odbędą się pierwsze spotkania decy-
dujące o ostatecznej kolejności dru-
żyn startujących w tegorocznej edycji 
rozgrywek. Z pewnością będzie na co 
popatrzeć.

O godzinie 10.00 rozpoczną się po-
jedynki drużyn walczących o miejsca 
9 – 18. Najlepsi pojawią się na parkie-
cie o godzinie 14.40. W pierwszym 
ćwierćfinale spotka się kontrowersyj-
ny Parasol z rewelacyjnymi Czarnymi 
Koszulami. Później zagra zawsze 
groźna Pompeluna Perejros z mierzą-
cym w najwyższe cele Radosławem. 
Niezwykle ciekawie zapowiada się 
trzeci ćwierćfinał. Nauczyciele kontra 
Łał Boys – obserwatorom rozgrywek 

te nazwy tłuma-
czą wszystko. Obie 
drużyny uważane 
są za faworytów 
rozgrywek, jedna z nich będzie mu-
siała odpaść już w tej fazie rozgry-
wek. Przedostatnią kolejkę zakończy 
spotkanie Wariatów spod Wiaty z 
Czerwonymi Diabłami – niespodzie-
wanymi pogromcami Nauczycieli.

O rozgrywkach NALP można 
przeczytać również na stronie www.
pomorzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardz-
kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Rozgrywki 
wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespo-
lone, „Marpol – Okna”, SMJ – firma 
informatyczna Mariusz Serocki oraz 
Urząd Miasta i Gminy.

W najbliższą niedzielę zagrają:
Mecze o miejsca 16 – 18
10.00 Czarne Chmury – Taem from Jamaica,
11.20 Czarne Chmury – Egzorcyści,
12.40 Team from Jamaica – Egzorcyści,
Mecze o miejsce 13-15
10.40 Nehuera – Końcówka Mocy,
12.00 Nehuera – Jedynka,
Mecze o miejsca 9-12,
13.20 Probud Wyszomierz – Polska C,
14.00 Old Punks Never Die – Tubisie,
Ćwierćfinały
14.40 Parasol – Czarne Koszule,
15.20 Pompeluna Perejros – Radosław,
16.00 Nauczyciele – Łał Boys,
16.40 Wariaty spod Wiaty – Czerwone Diabły.

Andrzej Garguliński

LZS znów gra
Po przerwie spowodowanej feriami 

zimowymi swoje rozgrywki wznowiła 
halowa liga piłkarska zorganizowana 
przez nowogardzki LZS. W minioną 
środę w hali Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych rozegrano ósmą już 
kolejkę.

Na czele bez zmian. Liderem pozo-
staje Strzelewo, które swoją pozycję 
zawdzięcza tylko bezpośredniemu 

meczowi z Wojcieszynem, mającym 
tyle samo punktów. Na trzecim miej-
scu, ze stratą dwóch oczek plasują 
się Oldboye, którzy mają jednak do 
rozegrania jedno zaległe spotkanie.

Do małych przetasowań doszło 
na dole tabeli. Pierwsze spotkanie 
wygrał Wyszomierz, dzięki czemu 
skoczył dwie pozycję wyżej. Na ostat-
nie miejsce spadło Jarchlino.

Wyniki ósmej kolejki:
Długołęka – Oldboye 0:1,
Wyszomierz – Dąbrowa 2:1,
Strzelewo – Jarchlino 2:0,
Wojcieszyn – Karsk 3:0,
Słajsino – Olchowo 0:0,
Nowogard – Ostrzyca 0:5.
Aktualna tabela:
1. Strzelewo 8 18 20-9,
2. Wojcieszyn 8 18 21-5,
3. Oldboye 7 16 18-4,
4. Olchowo 7 14 13-8,
5. Karszk 7 12 10-13,
6. Ostrzyca 7 11 23-6,
7. Długołęka 8 11 13-7,
8. Słajsino 7 10 9-11,
9. Nowogard 7 6 10-24,
10. Wyszomierz 7 4 7-21,
11. Dąbrowa 7 4 7-21,
12. Jarchlino 7 3 2-27.

Andrzej Garguliński

Kontrolnie z Sarmatą
W najbliższą sobotę w ramach przygotowań do rundy wiosennej nowogardzki 
Pomorzanin rozegra kolejny mecz kontrolny. Rywalem naszej drużyny będzie 
Sarmata Dobra Nowogardzka. Spotkanie będzie rozegrane na stadionie przy 
ulicy Wojska Polskiego.Początek o godzinie 14.00. Ag

Stowarzyszenie „Pokolenia”
Zarząd Stowarzyszenia koło nr 2 zaprasza członków na zebranie 7.02.2006 

r. o godz. 18.00 do pubu „Pasadena”.
Andrzej Szafran
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Krzyżówka nr 5kupon nr 5 Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka krakowska
Litery z pól oznaczonych kropkami, czytane 
kolejno rzędami utworzą ostateczne rozwią-
zanie.
POZIOMO:
1 – ten wyraz ma trzy znaczenia: rodzaj kilo-

fa górniczego, dłuto rzeźbiarskie albo 
jeleń,   któremu wyrastają „szpice”,

7 – koliste skrzyżowanie,
8 – wakacyjny obóz dla dzieci,
9 – dowód niewinności,
10 – płyn wysiękający z tkanki objętej za-

paleniem,
11 – pasza dla konia,
14 – legowisko niedźwiedzia,
16 – tańcowała z nitką,
17 – skaza,
18 – cenne znalezisko,
19 – odcinek trasy wyścigu kolarskiego,
21 – napój piratów z Jamajki,
23 – tkanina odzieżowa używana w XVIII w, 

abrak,
24 – dawna srebrna moneta francuska, 
25 – skała osadowa, 
26 - huragan albo nazwisko pisarza piewcy 

Podhala,
29 – imię tej bogini nosi stolica Grecji,
32 – sztuka Gogola (bójcie się rewizji!),
33 – „poRysowane” góry,
34 – plasterek kiełbasy czy mały pieniążek?
35 – tańcowała z … igłą,
36 – wiara w wędrówkę dusz i jej kolejne 

wcielenia (według filozofii ind.)
PIONOWO:
2 – dowód zawarcia ubezpieczenia,
3 – nerka dzikiego zwierza,
4 – ktoś kto tworzy czyli kreuje,
5 – ankra, kotwa, klamra albo wychwyt w 

zegarku,
6 – gwiazdkowy alkohol, 
13 – inaczej olcha,
14 – dawny kapelusz pilśniowy,
15 – jego śmigi napędza wiatr,
20 – taniec modny w latach 60-tych XX w,
22 – zbroja dla jeźdźca i konia – kirys skó-

rzany z blaszkami,
27 – przysmak, cymes, trudno dostępny 

delikates,
28 – według mitologii greckiej wiatr pół-

nocny,
29 – „talerz” do odbioru TV z satelity,
30 – uczulony na piękno, 
31 – rodzaj kieliszka, pucharek.

Gdy masz kłopoty skorzystaj z podpowiedzi: AKWILON, ALIT, ANKIER, APRAK, EKSUDAT, 
GASPARON, KATAFRAKTA, LIWR, SANSARA, SZPICAK.  

Nieporozumienie
Szlachetność...Mądrość...
Uczciwość...
Czemu słysząc te słowa,
Każdy błędnie mniema,
Że to o nim mowa?

D.P.O.
Ja wiem – dziś przecież się wszyscy 
męczymy,
Kłopotów i trosk mamy wiele,
A jeszcze do tego w okresie zimy:
Katarek, grypka, kaszelek...
A jednak..., a gdyby...(kieruję te słowa
Do wszystkich mych bliźnich nieśmiało),
A gdyby, kochani, raz jeden spróbować,
To może by nam się udało.
Spróbować raz spośród 

„dni” różnych lawiny,
Których nie będą wyliczać,
Ogłosić taki dzień jeden, jedyny:
Dzień Pogodnego Oblicza.
Na ulicy do siebie się śmiejmy,
A w sklepie – gdy ktoś się pcha z boku,
Przepuśćmy go w sposób uprzejmy
Ten raz, tylko jeden raz w roku.
Gdy ktoś nam nadepnie na odcisk,
Gdy łokieć wpakuje nam w żebra,
Spróbujmy, pomimo przykrości,
Raz w roku za złe tego nie brać.
Niech radość panuje nam wszędzie,
Swych blasków niech nam użycza,
Niech świętem prawdziwym będzie,
Dzień Pogodnego Oblicza.
Kochani – do czynu zatem!
Bo cóż znaczą same słowa?
Lecz przedtem ustalcie datę,
Bym mógł siebie dobrze
                        Pilnować.

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 
– AGNIESZKA GROCHOWSKA 
– nadesłali: Natalia Sobieraj – Stare 
Wyszomierki, Bogusława Urtnowska 
– Kulice, Krzystof Kubiak – Błotno, 
Jan Nikicin – Włodzisław, Franciszek 
Bezulski – Czarnogłowy, Gawroński 
Włodzimierz – Jenikowo, Krystyna 
Tretiak – Maszkowo, Krystyna Pa-
nek – Stare Wyszomierki, Wioletta 
Wdowczyk – Karsk, Anna Karpiuk 
– Zakłodzie, Maria Gortat – Czer-

mnica, Iwona Kochelska – Błotno 
oraz z Nowogardu: Maryla Piątek, 
Anna Florkowska, Alicja Wypych, 
Włodzimierz Borowicz, Lidia Wa-
laszczyk, Andrzej Leszczyński, Mi-
chał Rosa, Tamara Borowska, Ger-
truda Wasyluk, Rafał Włodek, Wła-
dysława Kubisz, Bogdana Walewska, 
Katarzyna Kotala, Jerzy Siedlecki, 
Beata Szcześniak, Regina Orłowska, 
Krystyna Młynarska, Łucja Wiśniew-
ska, Józef Górzyński, Halina Szwal, 

Barbara Bartosik, Halina Heinrich, 
Teresa Powalska. 

Bezpłatne prenumeraty „DN” na 
marzec wylosowali:

- Natalia Sobieraj – Stare Wyszo-
mierki,

- Franciszek Bezulski – Czarno-
głowy,

- Jerzy Siedlecki – Nowogard.
Gratulujemy!
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 Witamy wśród nas...
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Amelia córka Reg iny 
Jankowskiej ur. 27.01.06 z 
Nowogardu

Córka Katarzyny Marut 
i Sławomira Truszyńskiego 
ur. 29.01.06 z Wojtaszyc

Córka Beaty i Tobiasza ur. 
31.01.06 z Nowogardu

Marcela córka Urszuli 
Osińskiej ur. 31.01.06 z 
Osiny

Dane i informacje pod zdjęciami są 
zamieszczane zgodnie z wolą rodziców.

Nowe komputery 
w bibliotece pedagogicznej

Już niedługo bywalcy Biblioteki 
Pedagogicznej w Nowogardzie 
będą mogli korzystać z czterech 
komputerów z dostępem do Inter-
netu. Korzystanie z komputerów 
będzie nieodpłatne. Dodatkowo 
będzie możliwość skorzystania 
z urządzenia wielofunkcyjnego 
(drukarka, ksero, skaner), jednak 
za to trzeba będzie płacić. 

W ramach realizowanego przez 
MEiN projektu pn. „Internetowe 
Centra Informacji Multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych i peda-
gogicznych” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Bibliotece 
Pedagogicznej zostało utworzone 
Centrum Informacyjno – Multi-
medialne. 

Centrum wyposażone jest w 
cztery stanowiska komputerowe z 
dostępem do Internetu, edukacyj-
ne oprogramowania multimedial-
ne, tj.: Encyklopedia PWN, Wielki 
multimedialny atlas świata PWN, 
Słownik PWN.

„Powstałe Centrum ma służyć 
lokalnej społeczności w celach 
edukacyjnych. Dostęp do Internetu 
jest bezpłatny. Tworzona jest kom-
puterowa baza danych o zbiorach 
bibliotecznych, aby czytelnicy mieli 
możliwość dostępu do informacji 
katalogowych drogą elektroniczną” 
– powiedziała Kierownik Biblio-
teki Pedagogicznej.

iSa

Kino „Orzeł”

Opowieści z Narnii: Lew, 
Czarownica i Stara Szafa

Fantasy USA 2005 r., reż. Andrew Adamson, obsada: Georgie Hemley, 
William Mosley, Skandar Keynes, czas trwania 145 min., projekcja: sobo-
ta – niedziela godzina 16.30; poniedziałek – wtorek godzina 17.00; piątek 
– wtorek godzina 17.00.

Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr 
odnajdują drogę do tajemniczej 
krainy Narnii zamieszkałej przez 
mityczne stworzenia i mówiące 
zwierzęta. Bramą do tego niezwy-
kłego świata okazuje się stara sza-
fa w wiejskim domu należącym 
do nieco dziwacznego Profesora. 
Narnia od stu lat znajduje się we 
władzy złego czaru, a jej mieszkań-
cy żyją w ciągłym strachu. Dzieci 
pomagają prawowitemu władcy 
- Lwu Aslanowi - pokonać Białą 
Czarownicę, która zamieniła baj-
kową Narnię w kraj zła i wiecznej 
zimy.

Ag
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Pragniemy 
waszej 
miłości

Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny
0 667 889 031

czytaj na str. 4

Informujemy, że   

15 lutego 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

czytaj na str. 5

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Korespondencja 
z Watykanem

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Interpelacje, 
wnioski i 
zapytania 
radnych

Zajęcia 
w Klubie Pracy

W filii PUP w Nowogardzie, w 
piątek 3 bm. zakończyły się zajęcia 
w Klubie Pracy. Zajęcia skierowa-
ne były dla osób poszukujących 
pracy. 

W szkoleniach trwających trzy 
miesiące wzięło udział 19 osób i jak 
powiedziała prowadząca zajęcia lider 
klubu pracy Renata Glanc – była to 
najliczniejsza, jak do tej pory, gru-
pa. Przeważnie grupy liczyły 10-12 
osób.
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KALENDARIUM
7 lutego
Imieniny:  Eugenia, Romuald, Ryszard, Sulimir, Sulisław i Teodor

8 lutego
Imieniny: Gniewomir, Gniewosądka, Hieronim, Honorat, Jan, 
Ksenofont, Lucjusz, Łucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian i Żaklina

9 lutego
Imieniny: Apolonia, Bernard, Cyryl, Eryk, Eryka, Felicjan, Gorzysław, 
Mariusz, Nikifor, Pelagia, Pola, Reginald i Sławoj

Straż Pożarna

Kronika policyjna
W poniedziałek jeden z miesz-

kańców naszego miasta zaparko-
wał swoją skodę w okolicy sklepu 
„Netto”, po czym udał się na zakupy. 
Gdy wrócił po około 20 minutach 
stwierdził kradzież dwóch lusterek 
zewnętrznych. Swoje straty oszaco-
wał na 800 zł.

W godzinach nocnych ze skupu 
złomu przy ulicy Bohaterów War-
szawy skradziono elementy metalo-
we wartości 160 zł. Następnego dnia 
usiłowali sprzedać swój łup w innym 
skupie. Policja ustaliła już ich perso-
nalia i wszczęła postępowanie w tej 
sprawie.

W nocy z wtorku na środę w Osi-
nie włamano się do domku letnisko-
wego. Złodzieje skradli dwa rowery 
górskie, wiertarkę elektryczną oraz 
szlifierkę kątową. Sprawców nie 
ustalono.

W nocy z czwartku na piątek nie-

znani sprawcy włamali się do stoją-
cego w Jarchlinie kontenera na butle 
gazowe i skradli stamtąd 6 pustych 
butli po gazie propan – butan.

W piątek policjanci zostali we-
zwani do jednego z mieszkań przy 
ulicy 3 Maja. Gdy przybyli na miej-
sce jego mieszkaniec obsypał ich 
wyzwiskami. Został on obezwład-
niony, przewieziony na komisariat 
gdzie okazało się, że mężczyzna jest 
pijany. Policja wszczęła już postępo-
wanie przeciwko niemu i wkrótce 
odpowie on za znieważanie funkcjo-
nariuszy na służbie.

W sobotę około godziny 10.00 w 
Żabowie kierowca BMW nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył 
w urządzenia przejazdu kolejowego 
uszkadzając je. Jak się okazało męż-
czyzna był pijany, w jego organizmie 
wykryto 0,51 promila alkoholu.

Ag

W minionym tygodniu w dniach 
30 stycznia - 5 lutego strażacy od-
notowali cztery wezwania, w tym 
jeden pożar.

We wtorek o godzinie 8.20 poinfor-
mowano o zalaniu piwnicy budynku, 
w którym znajduje się, m.in. Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Strażacy wy-
pompowali wodę z pomieszczeń oraz 
ze studzienki burzowej .

W środę wypompowywano wodę 
z piwnicy jednego z domów w Żabo-
wie. Jako, że nie można było skon-
taktować się z właścicielem budynku 
strażakom towarzyszyła policja.

O godzinie 13.20 zgłoszono pożar 

w jednym z mieszkań przy ulicy 3 
Maja. Jak się okazało jeden z loka-
torów pozostawił na kuchence ga-
zowej garnek, a gdy jego zawartość 
się wygotowała w kuchni pojawił się 
dym. Właściciel zdążył wyłączyć gaz, 
a strażacy przewietrzyli zadymione 
pomieszczenie.

W niedzielę około godziny 17.15 
w Karsku dachował hyundai pony. 
Na szczęście nikomu nic się nie 
stało, a wezwani strażacy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia i odłączyli 
akumulator.

Ag

Nasza sonda
W piątkowym wydaniu naszej gazety poinformowaliśmy o kolejnym 

pomyśle niestrudzonego nowogardzkiego kronikarza Franciszka Karo-
lewskiego. Ma on zamiar stworzyć swoiste „Who is who” na skalę nowo-
gardzką. W „Kto jest kim w Nowogardzie” miałyby się znaleźć sylwetki 
mieszkańców naszego miasta. 

W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy przechodniów co o tym sądzą, czy 
popierają ten pomysł?

Ignacy Marcinkiewicz: Uważam, że można by zrobić coś takiego. Lu-
dzie starsi mogliby przy okazji powspominać stare czasy, jak to kiedyś 
bywało, a publikowanie biografii ludzi, którzy coś robią dla innych czy 
zajmują ważne stanowiska jest dobrym pomysłem.

Ewa Olejnik: Jest to nawet ciekawy pomysł. Dzięki temu wiedzieliby-
śmy kto jest kim w tym mieście, a tak wielu mieszkańców naszego miasta 
nie zna innych ludzi. Jest to pomysł godny uwagi.

Mieszkanka Nowogardu: Ja osobiście byłabym zainteresowana taką 
publikacją. Mieszkamy w takiej małej miejscowości, niby wszyscy się tu 
znają a jednak nie wiemy wszystkiego innych. Może, więc warto coś ta-
kiego zrobić, poznać się a dzięki temu zbliżyć się do siebie.

Marek Nowakowski: To może być fajne. Dzięki temu będziemy wie-
dzieć kto jest kim w Nowogardzie. Jeśli będzie to o ludziach, których 
wszyscy znamy to będzie trochę bez sensu. Ale jeżeli znajdą się tam lu-
dzie nieznani szerszemu gronu, trochę anonimowi, którzy jakoś działają 
w tym mieście, coś tam robią to będzie to fajny pomysł. Czasami jest tak, 
że słyszymy jakieś nazwisko i do końca nie wiemy, o kogo chodzi. Taka 
publikacja mogłaby to wyjaśnić.

Kazimiera Fecak: Uważam, że to świetny pomysł. Jako pracownik bi-
blioteki spotykam się często z pytaniami o pana Rzeszowskiego, Wójcika, 
Chomińskiego, Miziorko czy inne nazwiska i miałam problem, żeby ich 
odszukać, znaleźć jakieś wiadomości biograficzne. Jest to bardzo dobra 
rzecz, przyda się i dorosłym i dzieciom. Jestem za.

Mieszkaniec Nowogardu: To nie jest zły pomysł. Są w tym mieście 
ludzie niebędący na co dzień na świeczniku, lecz warto byłoby ich przed-
stawić. Jeśli autor odpowiednio dobierze ludzi, może być to bardzo cenna 
publikacja. Nie wiem czy zdecydowałbym się na jej zakup, ale z pew-
nością nieraz zaszedłbym do czytelni, by dowiedzieć się czegoś o jakimś 
nazwisku.

Ag&iSa

Obligacje w sprzedaży
Rada Miejska w dniu 18 stycznia 2006 r.  uchwaliła, że źródłem sfinansowa-

nia deficytu budżetu, który nie znajduje pokrycia w planowanych dochodach 
budżetu gminy na 2006 r. będzie sprzedaż papierów wartościowych wyemito-
wanych przez gminę w kwocie 3 500 000 zł.

Wyemitowane obligacje komunalne na okaziciela to w łącznej liczbie 35 sztuk 
o wartości nominalnej 100 000 zł, czyli każda na łączną kwotę 3 500 000 zł. Ob-
ligacje wyemitowane zostaną w 2006 roku w siedmiu seriach, każda na kwotę 
500 000 zł. 

Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i skiero-
wanej do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 300 
osób. Celem emisji jest sfinansowanie wydatków budżetowych w tym wydatków 
inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 
gminy Nowogard. Dopuszcza się część wpływów z emisji na pokrycie wydatków 
związanych z emisją. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone 
w rozumieniu ustawy o obligacjach. Obligacje nie będą posiadały formy doku-
mentu.

Obligacje zostaną wykupione przez gminę Nowogard w terminie dziewięciu lat 
od dnia zakończenia emisji. Dopuszcza się jednak wykupienie przez gminę obli-
gacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Wykup nastąpi jednocześnie 
z zapłatą odsetek. Ostateczny termin wykupu ustalony został na dzień 31 grudnia 
2015 roku. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. 

Burmistrz Nowogardu został upoważniony do wszelkich czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia 
świadczeń wynikających z obligacji.

iSa
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Zajęcia 
w Klubie Pracy

Program zajęć obejmował:
- określenie „mocnych” i „słabych” stron
- określenie kwalifikacji, predyspozycji i zainteresowań
- informacja o lokalnym rynku pracy
- zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, itp.)
- zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- omówienie zasad poszukiwania pracy
- rozmowę z pośrednikiem pracy, informacje o szkoleniach
- próbną rozmowę kwalifikacyjną
- zasady komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
- trening asertywności i aktywnego słuchania
Uczestnicy spotkania podkreślili profesjonalizm i rzetelność w przekazywaniu 

informacji przez prowadzącą Renatę Glanc. Na stawiane jej pytania odpowiadała 
życzliwie i wyczerpująco, służąc jednocześnie pomocą i radą wszystkim uczestnikom. 
Potrafiła wprowadzić na szkoleniach miły nastrój, który udzielił się także słuchaczom, 
dzięki temu chwile upływały bardzo szybko, a całe zajęcia na długo pozostaną w ich 
pamięci.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali specjalne zaświad-
czenia.

IK

dokończenie ze str. 1

Rozporządzenie porządkowe nr 1/06
Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania nadmiaru śniegu

 i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządo-

wej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 
329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 
52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 
r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

1. W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia 
użytkowników obiektów budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach 
śniegu i lodu, zobowiązuje się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w 
szczególności hal i obiektów sportowych, handlowych, widowiskowych oraz bu-
dynków użyteczności publicznej, do usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego 
na dachach tych obiektów.

2.1 Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w par. 1, nie usuwa śniegu i lodu 
zalegającego na dachach, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia porządkowego powierza się Woje-
wódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

3. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze 
obwieszczenia i podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski Robert Krupowicz

Mieszkając na zachodzie ... !
(Dotyczy art. Krzysztofa Kosińskiego w DN z 27-30 stycznia br. na str. 

7 i 8 pt.:  „W odpowiedzi panu magistrowi inżynierowi Eugeniuszowi 
Kornelukowi” 

Eugeniusz Korneluk

wybudowali zakład, dostanę pracę?” Pan 
Bielida odpowiedział pytająco, cyt.: “a ja-
kie Pani ma wykształcenie?”. O prawo do 
czystego powietrza walczę dla wszystkich 
ludzi, dla Pana też. Ja ze swoją rodziną 
tu mieszkam - to takie trudne do zrozu-
mienia? Jeśli chodzi o sponsoring, gdyby 
tak było, nie jeździłbym “zdezelowanym” 
samochodem czy  rowerem do miasta, 
nawet zimą. Sponsorujemy się sami, w 
najbliższym zagrożonym “padliniarnią” 
otoczeniu, często ostatnie złotówki idą 
na papier, ksero czy paliwo, by jechać na 
rozprawę do WSA w Szczecinie!

 Radni w Polsce - skorumpowani!
 2-go lutego na sesji RM, po raz kolejny, 

między innymi Pan, zagłosował za sprze-
dażą obligacji gminnych za 3,5 miliona 
zł.. Przecież za coś muszą „rodzime” 
firmy utrzymać się, pewnie będzie dal-
sza modernizacja domu kultury, muszą 
też mieć za co władze samorządowe i 
pana partyjni „kolesie” pobawić się na 
kilkudniowej imprezce pn.: „Ekofilm” czy 
„Lato z muzami” za kilkaset tysięcy zł. I 
nieważne, że gmina zadłużona jest już po 
same uszy! Aż boję się podać sumę i nie 
podam, bo włos na głowie się jeży! Tylko, 
czy uświadamia sobie Pan to, że naj-

prawdopodobniej jeszcze Pańskie wnuki 
będą za te pochopne i nieprzemyślan, 
ale świadomie podejmowane decyzje 
pokutować? Spłacając długi gminne wraz 
z odsetkami?! Nie będę też komentował 
Pana brutalnej wypowiedzi na temat 
wystąpienia Pani Sołtys ze Słajsina, cyt.: 
„A opisy biednej sołtysiny ze Słajsina z 
uwieszonym na jej szyi dziecięciem to 
może wzruszać tylko panienki czytające 
romanse. ... i nie może przychodzić na 
sesję jak nie przymierzając panienka po 
jałmużnę”. Brak w niej nawet odrobiny 
człowieczeństwa - Panie doktorze! Nie-
zbędnego zresztą - w Pana zawodzie.

Odstąp  mandat - jedź na zachód!
 Jeśli nie czuje się Pan na siłach jako 

radny, (co można zaobserwować na se-
sjach rady), to niech z godnością odstąpi 
mandat komuś, kto sumiennie i uczciwie 
będzie jego statutowe powinności wypeł-
niał według oczekiwań Pana wyborców, 
a nie służył „kolesiom” i „opluwał” spo-
łeczników i przedstawicieli społeczeństwa 
występujących na sesji. Oczywiście, jeśli 
posiada Pan odrobinę honoru! Na koniec 
zapytam, tak jak Pan mnie: „Panie Ko-
siński, co się Pan tak szarpie, nie szkoda 
Pańskiego zdrowia?”

Nie bardzo chcę na łamach DN co-
kolwiek odpisywać Panu Kosińskiemu, 
szkoda czasu, ale prasę tę i moich czytel-
ników szanuję, od lat z nią współpracuję. 
Uważam, że jest ona od pisania w niej 
faktów i prawdy popartej dokumentami, 
co też czynię. Jeśli piszę, że ktoś jest kłam-
cą, to podaję na to dowody. W związku 
z rzuconym w DN pod moim adresem 
oszczerstwem, nie pierwszym zapewne 
i nie ostatnim, zmuszony jestem Panu 
Kosińskiemu, odpisać. 

Nie o moim, lecz o poziomie Pana 
inteligencji świadczy tekst, do którego 
się odnoszę, a czytelnik DN nie jest 
głupi jak się zapewne Panu wydaje i sam 
wyciągnie odpowiednie wnioski. Moje 
też, nie wszystkie art. ukazały się w D 
N, szczególnie przedwyborcze, opisu-
jące gospodarza naszej gminy, Pana K. 
Ziembę - kandydata na Posła R.P. Ale 
między innymi, za dziesiątki tych, które 
ukazały się, Dziennik Nowogardzki dostał 
dwukrotnie prestiżowe nagrody w ogól-
nopolskim konkursie za art. z dziedziny 
ekologii, 2 lata wstecz 1- wsze miejsce, a 
w roku ubiegłym 2 - gie. Nie za art. Pana 
Pawlaka czy Pana Kosińskiego, który 
mnie tak krytykuje i nazywa „K. Eko”, tyl-
ko właśnie za moje. Właściciel DN - Pan 
Marek Słomski, może to potwierdzić. Już 
10 lat wstecz stworzyłem 1-wszy we wsi 
piękny, zielony ogród, inspirujący moich 
sąsiadów, i jeśli obecnie jest inaczej to dla-
tego, że zabrakło mi pieniędzy czy czasu 
na dokończenie ogrodzenia posesji.

 Nowogardzka - PSL - partią chłop-
ską?

Czym sobie chłopi zasłużyli, że Pana 
niby chłopska partia - PSL, na czele z 
jej nowogardzkim szefem w dodatku 
burmistrzem, Panem Kazimierzem 
Ziembą, tak promujecie „padliniarnię”? 
Czym sobie zasłużyli mieszkańcy całej 
gminy Nowogard, że chce się zwozić 
padlinę i wszystkie śmieci właśnie do 
niej. Goleniów, Chruścik koło Gorzowa, 
Maszewo, Mirosławiec i Choszczno 
wybroniły się od wybudowania spalarni. 
Czy mieszkańcy gminy Nowogard są 
gorsi? Czym są dioksyny ze spalarni?: 
niewidoczne, bezzapachowe (cicha 
śmierć). Pan jako lekarz dobrze wie, gro-
madzą się w narządach wewnętrznych, 
później - transformują się, powodując 
różne choroby kończące się rakiem i 
nieuchronnym zgonem. Miałby Pan 
wówczas kolejki do swoich gabinetów, 
a może właśnie o to Panu chodzi? Nie 
zna Pan też Prawa Ochrony Środowiska 
i wypisuje bzdury, Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska zajmuje się nie 
projektem jak Pan napisał, lecz dopiero 
uruchomieniem i eksploatacją zakładu! 
Miejsc pracy - byłoby tylko 53, zapisanych 
w koncepcji programowo - przestrzennej 
- (str. 68), a nie jak kłamliwy mit Pana 
A. Bielidy rozpowszechniany nawet w 
„Polskim Radiu Szczecin” że 120! Kto by 
ją dostał? Niech państwo sami osądzą, na 
zebraniu w Słajsinie 1 lipca 2004r., gdy 
jedna z mieszkanek zapytała: “a gdyby 
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dokończenie ze str. 1

Pragniemy waszej miłości
Z dala od gwaru miejskiego, w ciszy lasu bukowo – sosnowego stoi dom 

rodzinny, inny od znanych nam domów. To Dom Pomocy Społecznej nr 2 
w Nowogardzie. Odwiedziłem ten dom chcąc poznać jego mieszkańców, 
ich radości i smutki, jakie niesie dzień codzienny. Bo i oni również – wbrew 
stereotypom - mają swoje radości.

Rozmawiam z dyrektor DPS Lucyną 
Skałecką – Włodarczyk i kierownikiem 
działu terapeutyczno – opiekuńczego 
Teresą Maruszewską.

I.K. – Od jak dawna istnieje DPS, ilu 
przebywa w nim mieszkańców? Ile osób 
sprawuje nad nimi opiekę?

T.M. – DPS istnieje od 1 październi-
ka 1974 roku. Wówczas był to Państwo-
wy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. A od 1984 roku 
był to ośrodek dla dzieci i mężczyzn 
niepełnosprawnych, zarówno intelek-
tualnie, jak i przewlekle psychicznie 
chorych.

L.S.-W. – W naszym Domu prze-
bywa 160 mieszkańców niepełno-
sprawnych. Dom ogółem zatrudnia 94 
osoby, z czego w dziale terapeutyczno 
– opiekuńczym – 91 osób.

I.K. – Czym różni się wasz Dom od 
DPS nr 1?

L.S.-W. – W naszym Domu przeby-
wają sami mężczyźni, natomiast w DPS 
nr 1 same kobiety. Osoby przebywające 
tam są po hospitalizacji psychiatrycz-
nej, natomiast nas mieszkańcy to także 
osoby z wrodzonym upośledzeniem 
psychiczno – intelektualnym.

I.K. – Wspominały Panie o terapii 
zajęciowej. Proszę coś więcej na ten 
temat powiedzieć.

T.M. – Na potrzeby mieszkańców 
działa 6 pracowni terapeutycznych. 
Są to pracownie: ekspresji plastycznej 
i sztuki figuratywnej, aktywizacji spo-
łecznej i kulturalnej, w ramach której 
działa grupa teatralna i muzykoterapia, 
sztuki użytkowej i dekoracyjnej, psy-
choterapia (spotkania z psychologiem 
i psychiatrą), ekologiczna, gdzie nasi 
mieszkańcy pracują w ogrodzie nasze-
go ośrodka uprawiając kwiaty i warzy-
wa, aktywizacji ruchowej i rekreacji, w 
ramach której mieszkańcy korzystają z 
zajęć kinozyterapii, hydromasażu.

L.S.-W. – Warto przy tym zaznaczyć, 
że muzykoterapia w naszym ośrodku 
jest nowością.

I.K. – Czy mieszkańcy waszego 
Domu chętnie uczestniczą w terapiach 
czy musicie się Państwo uciekać do 
perswazji?

L.S.-W. – Nie. Nikogo zmuszać nam 
nie wolno. Są wolnymi ludźmi i mają 
swoje prawa. Wiedzą kiedy, gdzie i 
jakie zajęcia się odbywają i wiedzą, że 
na nich czekamy.

T.M. – W zajęciach terapeutycznych 
uczestniczy ok. 60% mieszkańców. Nie-

którzy z nich uczestniczą w kilku pra-
cowniach terapeutycznych. Tryb terapii 
zajęciowej dostosowany jest do potrzeb 
indywidualnych mieszkańców.

I.K. – Wiem także, że wasi pod-
opieczni biorą udział w spartakiadach 
dla osób niepełnosprawnych.

L.S.-W. – To prawda. W naszym 
Domu działa Klub Sportowy „Mara-
ton” zrzeszony w ramach „Olimpiad 
Specjalnych Polska”. Z tego tytułu nasi 
mieszkańcy uczestniczą w  zawodach 
sportowych organizowanych przez 
różne placówki w takich dyscyplinach, 
jak np. lekkoatletyka, piłka nożna, tenis 
stołowy.

I.K. – Jakie jeszcze imprezy to-
warzyszące odbywają się w waszej 
placówce?

L.S.-W. – Nie sposób wymienić 
wszystkich imprez, gdyż każdego roku 
organizujemy ich 40 – 45. Oprócz 
wspomnianych już imprez sportowych 
nasi mieszkańcy biorą aktywny udział 
w imprezach integracyjnych organizo-
wanych w terenie, np. „Dni Integracji” 
czy „Regionalne Przeglądy Zespołów 
Teatralnych” organizowanych przez 
NDK, a także w Goleniowie, np. Festyn 
Integracyjno – Sportowy Osób Niepeł-
nosprawnych w Goleniowie.

W DPS kultywowane są tradycje i 
obrzędy z okazji różnych świąt. Orga-
nizujemy, m.in. kolację wigilijną, świę-
cenie pokarmów z okazji Wielkanocy, 
zabawy sylwestrowe, walentynkowe, 
itp. Z inicjatywy ks. Grzegorza Zakli-
ki, który w naszym Domu sprawuje 
posługę duszpasterską, mieszkańcy 
naszego Domu uczestniczyli w dwu-
dniowej pielgrzymce do Częstochowy 
i Lichenia.

T.M. – Dla potrzeb mieszkańców 
funkcjonuje biblioteka, która obejmuje 
268 pozycji książkowych oraz sklepik, 
w którym nasi mieszkańcy mogą za-
opatrywać się w artykuły spożywcze 
po cenach hurtowych.

I.K. Społeczeństwo polskie uważa 
się za osoby tolerancyjne. Tymczasem 
widząc osobę niepełnosprawną odwra-
ca się głowę lub przechodzi na drugą 
stronę jezdni. Jak Panie uważają, czemu 
przypisać ten stan rzeczy?

T.M. – Nadal  w społeczeństwie 
panuje pewien stereotyp, w którym 
ludzi dzielimy na „my - zdrowi” i 
„oni – chorzy”. Jest niska świadomość 
społeczna co do osób, takich jak nasi 
mieszkańcy.

L.S.-W. – Wydawać by się mogło, że 
osobom przebywającym u nas nic nie 
brakuje. Mają zapewniony byt zgodny 
ze standardami unijnymi. Jest jednak 
coś, czego im brakuje. To miłości, 
czułości i akceptacji. Tego im żadne 
unijne normy nie zapewnią. Wpraw-
dzie staramy się im zapewnić i miłość 
i czułość, ale nie ma takich słów; „ Ty 
jesteś moim jedynym, kochanym i 
niepowtarzalnym synem”.

I.K. – Jak układa się Państwu współ-
praca z samorządem lokalnym i stowa-
rzyszeniami?

L.S.-W. – Naprawdę bez zarzutu. 
Czy to z UMiG, OPS, Policją, Strażą 
Pożarną, itp. Zawsze możemy liczyć na 
ich pomoc i zrozumienie.

Warto też zwrócić uwagę, że obecnie 

DPS jest w trakcie remontu, aby ośro-
dek dostosować do unijnych standar-
dów. Przyjeżdża więc do nas młodzież 
ze szkół nowogardzkich (ostatnio z 
I LO), a także z odleglejszych miast, 
np. Szczecin Zdroje, którzy pomagają 
nam w pracach porządkowych. Muszę 
tu zwrócić uwagę, że młodzież szkolna 
jest pełna obaw co do naszych miesz-
kańców. Obawy te jednak znikają w 
czasie współpracy. 

Przyjeżdża do nas również tzw. 
trudna młodzież, która pracuje na rzecz 
naszego Domu. Po takiej jednodniowej 
wizycie uświadamiają sobie ile mogą 
stracić przez swoje postępowanie.

I.K. – Dziękuję Paniom za rozmo-
wę.

Ireneusz Karczyński

Z historii DPS

Zespół budynków pełniący obecnie 
funkcję Domu Pomocy Społecznej 
nr 2 wzniesiony został w latach 1905 
– 1912 jako obiekt sanatoryjny, poza 
obrębem Nowogardu, na terenie lasu 
miejskiego po północno – zachodniej 
stronie miasta. Budowa finansowana 
była ze środków powiatu Nowogard. 
Projekt budowy sporządzony został 
w 1904 roku, a realizację prac rozpo-
częto w 1905 roku od wyręby lasu na 
przestrzeni 2 ha i wykonania drogi 
dojazdowej na przedłużeniu ul. Wojska 
Polskiego.

W projekcie przewidziano budowę 
dwóch dużych gmachów sanatoryj-
nych, domu mieszkalnego dla ogrod-
nika i maszynistów oraz budynków 
gospodarczych. Zespół przewidziano 
dla 120 osób, mogli z niego korzystać 
również mieszkańcy miasta. Równo-
cześnie wokół budynku założono park 
i wykonano dojście do jeziora, nad któ-
rym wybudowano przystań. Otwarcie 
obiektu miało miejsce w 1910 roku.

Prowadzenie sanatorium przezna-
czonego dla kobiet powierzono diako-
nisom ze zgromadzenia Salem, które 
zostały sprowadzone do Nowogardu w 
1884 roku przez Malwinę von Bismarck 
z domu von Lettow.

W pawilonie I, największym, mieś-
ciły się biura, mieszkanie przełożonej, 
kuchnia, jadalnia, łaźnia i pokoje 
pensjonariuszek. W drugim pawilonie 
znajdowały się sypialnie, sala gim-
nastyczna i sale rehabilitacyjne. Cały 

zespół ogrodzony został 
wysokim płotem z dwoma 
wejściami. Pierwsze w for-
mie szerokiej bramy i furty 
dla pieszych mieściło się po 
stronie wschodniej, drugie 
od strony jeziora.

Nad jeziorem wybudowa-
no przystań z pomostem i 
pawilonem na łodzie, nato-
miast na terenie parku usta-
wiono drewniany pawilon.

Zespół funkcjonował do 
marca 1945 roku, kiedy to 

został zajęty przez wojska rosyjskie. 
W latach sześćdziesiątych w zespole 
utworzono Dom Pomocy Społecznej 
dla Niepełnosprawnych Mężczyzn. 
Natomiast 1 października 1974 roku 
PDPS dla dzieci, a 1984 roku DPS dla 
mężczyzn z upośledzeniem intelektu-
alnym i psychiatrycznym.

Obecnie Dom usytuowany jest w 
granicach administracyjnych miasta, 
ok. 2 km na zachód od centrum, poza 
obrębem zabudowy. Położony jest na 
grzbiecie zalesionego pasa wzgórz, 
ciągnących się po północnej stronie 
jeziora nowogardzkiego, na jego pół-
nocno – zachodnim krańcu.

Zabudowa rozlokowana jest na 
obszarze wynoszącym 2, 7420 ha, na-
tomiast obszar całej posesji należącej 
do zespołu liczy 28.8013 ha.

Posesja w większości porośnięta jest 
lasem, a w pobliżu zespołu budynków 
rozciąga się teren parku leśnego. Zespół 
złożony z dwóch dużych pawilonów 
oznaczonych nr I i II, budynku miesz-
kalnego oznaczonego nr III, budynku 
garaży oraz dwóch budynków gospo-
darczych zlokalizowany jest na obszer-
nej polanie o nieregularnym kształcie. 
Pomiędzy pawilonem I i II wytyczona 
jest aleja prowadząca przez park leśny 
do brzegu jeziora. Nad jeziorem rozcią-
ga się niewielkie poletko uprawne.

Obecnie obiekt znajduje się w Reje-
strze Konserwatora Zabytków.

Opr. IK

W Nowogardzie istnieje wiele placówek pomocowych. Dziś przedstawiamy 
kolejną instytucję.
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dokończenie ze str. 1 S E K R E T A R I A T   S TA N U
SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE

Watykan, styczeń 2006 r.
Jego Świątobliwość Benedykt XVI dziękuje Dyrekcji, Gronu Pedagogicz- 

nemu oraz Uczniom Waszej Szkoły za życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego  
Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza za dar modlitwy w intencji Jego posługi  
na Stolicy Piotrowej.

Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zwracając się do Polaków po- 
wiedział: «Za kilka dni wigilia i święta Bożego Narodzenia. W waszych rodzinach  
będziecie dzielić się z bliskimi opłatkiem, wypowiadając życzenia. Niech Jezus  
znajdzie w waszych sercach szczególne miejsce. Niech napełni je miłością  
i pokojem. Życzę wszystkim radosnych i dobrych świąt» (21.12.2005 r.).

Ojciec Święty kieruje te słowa również do Dyrekcji, Wychowawców  
i Uczniów Waszej Szkoły życząc, by «Jezus znajdował w sercach wszystkich  
szczególne miejsce» i w tym duchu z serca udziela swego Apostolskiego Błogo- 
sławieństwa.

   Mons. Gabriele Caccia
   Asesor

Szkoła Podstawowa nr 4     Nowogard 
20 grudnia 2005 r.

     im. Jana Pawła II
 ul. Gen. Józefa Bema 
   72-200 Nowogard
         POLSKA

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Benedykt XVI

Drogi Ojcze Święty ! Pragniemy podzielić się z Waszą Świątobliwością 
wspaniałą nowiną. Dnia 14 października 2005 r. spełniły się nasze marzenia  
i oczekiwania. W tym dniu odbyła się wspaniała uroczystość nadania imienia 
Jana Pawła II naszej szkole.

Nowogard – nasze miasto – leży w Polsce na Pomorzu Zachodnim.  
Do naszej szkoły uczęszczają też dzieci z okolicznych miejscowości. Decyzja  
o wyborze Patrona zapadła jednomyślnie w czasie pamiętnych dni miesiąca 
kwietnia. Towarzyszyło nam głębokie przekonanie, że tak trzeba i jest to ze 
wszechmiar słuszne. Nasz wybór poparły władze samorządowe i pasterze 
Kościoła lokalnego. Głównym celem przygotowań do nadania imienia była 
popularyzacja życia, nauczania i wspaniałych cech charakteru Jana Pawła II, 
które chcemy przejąć i propagować. Podjęte działania – różnorodne co do formy 
i treści – ubogaciły nas intelektualnie i duchowo przybliżając do Ojca Świętego. 
Od tego szczególnego dnia 14 października 2005 r.  mamy sztandar, tablicę 
pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II i specjalną  gablotę w bibliotece 
szkolnej, gdzie gromadzimy pamiątki związane z osobą Patrona. 

Mamy świadomość, że posiadanie imienia Jana Pawła II jest wielką godnością, 
a jednocześnie  ogromnym zadaniem na przyszłość. Chcemy wykonać przyjęte 
zobowiązania jak najlepiej, dlatego prosimy o  udzielenie Apostolskiego 
Błogosławieństwa całej społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom i 
rodzicom.

Na zbliżający się czas Narodzenia Pańskiego pragniemy złożyć serdeczne 
życzenia radości, pokoju i miłości płynących ze stajenki Betlejemskiej,  
a w nadchodzącym roku wielu łask Bożych i błogosławieństwa w posłudze  
dla dobra całej ludzkości.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II w Nowogardzie

SP nr 4

Korespondencja z Watykanem

Gwiazdkowa Niespodzianka
Dalsza część akcji Gwiazdkowa 

Niespodzianka dla dzieci z terenów 
wiejskich miała miejsce w czwartek 
i piątek zeszłego tygodnia. W końcu, 
po wielu interwencjach, kontenery 
z paczkami opuściły port w Gdyni 
i dotarły do centrum dystrybucji w 
Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim, 
skąd poszczególni organizatorzy 
akcji mogli odebrać przyznane im 

ilości paczek przez koordynatora 
krajowego. Dzięki pomocy jednego z 
braci z naszego zboru udało się nam, 
pomimo warunków pogodowych, 
przywieźć paczki do Nowogardu. W 
czwartek 2.02.2006 r.  wraz z bratem 
Janem Deserem przebyliśmy ponad 
200 km odwiedzając dzieci w wieku 
przedszkolnym z terenu gminy. Nato-
miast w piątek odwiedziliśmy szkoły 

wiejskie w Strzelewie, 
Żabowie, Wierzbięcinie 
i Długołęce. Tym razem 
mieliśmy wielką pomoc, 
gdyż w rolę Mikoła-
ja wcielił się sam Bur-
mistrz Kazimierz Ziem-
ba. Paczkami zostały 
obdarowane również 
dzieci ze szkół w Orze-
chowie, Błotnie oraz 
dzieci uczęszczające do 
SP 3, SP 1 i Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W sumie w trakcie trwania akcji w 

grudniu 2005 r. i w lutym 2006 r. ok. 
500 dzieci otrzymało podarunki od 
dzieci z Niemiec i USA. Pragnę po-
dziękować Pani Teresie Skibskiej oraz 
pracownicom OPS w Nowogardzie za 

pomoc w zorganizowaniu akcji oraz 
pracownikom NDK za wynajem sali 
oraz nagłośnienia. 

Pastor Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan 

Cezary Komisarz 
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

ś.p. 
Elżbiety 

Grzonkowskiej 
podziękowania 

składa 
mąż 

Zbigniew z dziećmi

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Panu Zbigniewowi 
Grzonkowskiemu 
oraz Jego Dzieciom 

z powodu 
śmierci żony i matki 

Elżbiety Grzonkowskiej 
składa 

Związek 
Nauczycielstwa Polskiego 
oddział w Nowogardzie

kondolencje podziękowania

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

dokończenie ze str. 1

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej, 
która odbyła się  18 stycznia 2006 r. 
była obfita w interpelacje, wnioski 
i zapytania radnych naszej gminy. 
Głos w sprawie „problemów” naszej 
społeczności zabrało 12 radnych.

Tradycyjnie najwięcej interpelo-
wał radny Kosiński. Prosił o roz-
wiązanie problemu z wodą w Wierz-
bięcinie oraz Kolonii Wierzbięcin. 
(Złożył zapytanie o wodociąg). W 
imieniu mieszkańców Żabówka  
radny prosił o postawienie wiaty lub 
przystanku autobusowego – z myślą 
o bezpieczeństwie dzieci dojeżdża-
jących do szkół; oraz uciążliwości 
związanych z przykrym zapachem, 
który wydostaje się ze znajdującego 
się w tej miejscowości kurnika. Pro-
sił również o duże zbiorowe kosze 
na śmieci. W imieniu mieszkań-
ców Nowogardu wnioskował radny, 
m.in. o rozwiązanie problemu z tar-
gowiskiem, na które ponoć nikt nie 
przychodzi, o pomnik Józefa Piłsud-
skiego dla kombatantów, o lotnisko 
dla helikopterów, o przejęcie przez 
gminę dworca PKP. Zaproponował 
również, po rozmowie z dzierżaw-
cą nowogardzkiej plaży, że za kwotę 
ok. 30 tys. zł, którą miałaby zapłacić 
gmina, plaża mogłaby być nieod-
płatna dla mieszkańców. 

Kolejnym radnym, który zgłosił 
większą ilość interpelacji był rad-
ny Mularczyk. Interpelował on w 
sprawie odśnieżania ulic i chodni-
ków. Złożył zapytanie o przetarg na 
obsługę  dróg gminnych, ponieważ 
drogi te są zaniedbane pod tym 
właśnie względem. Przy przejściach 
dla pieszych nagromadził się śnieg, 
który uniemożliwia przejście; par-
kingi także są nieodśnieżone. Prosił 
również o zainteresowanie się przez 
urzędników, nieodśnieżanymi chod-
nikami przy prywatnych posesjach. 

 Radny Grebieniuk interpelował 
w sprawie nowego inwestora na 
biopaliwa, którego należy poszukać 
na teren gminy. Złożył zapytanie o 
pojemniki na zużyte baterie, które 
należałoby zakupić.

Radny Kozieł interpelował o  
umieszczenie na przystankach PKS 
w Nowogardzie rozkładu jazdy oraz 
o uporządkowanie tych przystan-
ków, które są brudne. Prosił o „pie-
lęgnację”  drzew i krzewów znajdu-
jących się w Nowogardzie.

Radny Laskowski interpelował w 
sprawie ograniczenia prędkości na 

ul. Dąbrowszczaków i sprawdzeniu 
bezpieczeństwa jednego z budyn-
ków znajdującego się na tej ulicy. 
Wnioskował o naprawienie przepu-
stu na drodze przed Szczytnikami, 
który zagraża bezpieczeństwu.

Radny Kazuba interpelował w 
sprawie wyciekającej wody na ul. 
Osiedlowej oraz barier ochronnych 
dla drzew na ul. 700 – Lecia.

Radny Jan Fedeńczak interpelo-
wał w sprawie chodnika w Żabowie, 
który jest zasypany śniegiem i nie-
możliwe jest przejście. W imieniu 
mieszkańców Glicka, wyraził zanie-
pokojenie planowaną budową po-
jemnika na gnojownicę w tej miej-
scowości.  

Pozostali radni zabrali głos w tyl-
ko jednej sprawie:

Radny Krzywania interpelował 
w sprawie Wydziału Spraw Obywa-
telskich, który nie realizuje swoich 
zadań w odpowiednim czasie. Rad-
ny zaproponował zatrudnienie tam 
stażystki, która usprawniłaby pracę 
wydziału.

Radny Badowski zaproponował 
podjęcie na następnej sesji tematu 
związanego ze Strategią Rozwoju 
Edukacji.

Radna Ochman interpelowała w 
sprawie koszy na śmieci przy ul. 5 
marca. Zaproponowała postawienie 
dodatkowych koszy na śmieci przy 
ul. 700 – Lecia.

Radna Wysoszyńska interpe-
lowała w sprawie stawki za ścieki i 
wodę dla szpitala, która jej zdaniem 
jest za wysoka.

Radny Horniak wnioskował o 
wprowadzenie dla klas I szkół pod-
stawowych obowiązkowych lekcji 
języka angielskiego.

iSa 

Jerzy Stolf
 ur. 1946 - rekordzista wojewódz-

twa koszalińskiego w biegu przez 
płotki, wieloletni trener piłki ręcznej 
i lekkoatletyki, współautor sukcesów 
sportu szkolnego w Nowogardzie 
organizowanego pod egidą LZS i 
LKS „Pomorzanin-Nowogard”, na-
uczyciel wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie. 

Żonaty, ma dwóch synów.
Wśród najlepszych wychowanków 

Jerzego Stolfa są: Zdzisław Wrób-
lewski (10,7 s na 100 m oraz 22,3 
s na 200 m), Jarosław Galus (grał 
w piłkę ręczną w ekstraklasie, w 
klubie Metalplast Oborniki Śląskie), 
Danuta Płóciennik (reprezentantka 
Polski i LZS w biegach na średnich 
dystansach), Zbigniew Pusiak (6,32 
m w skoku w dal), Irena Mróz (5,15 
min. na 1500 m) i Mateusz Zaremba 
grający w Niemczech w drugoligowej 
drużynie piłki ręcznej. 

 

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Do swoich osiągnięć zalicza pierw-
sze miejsca zdobywane podczas 
igrzysk szkół rolniczych, leśnych i 
Centralnej Rady Spółdzielczości; 
w 1995 roku zajęli drugie miejsce, 
w 1997 pierwsze miejsce, a w 1999 
trzecie miejsce. Po likwidacji igrzysk 
i zorganizowaniu w ich miejsce 
Igrzysk Szkół Ponadgimnazjalnych 
LZS zajmowali w 2001 i w 2003 roku 
trzecie miejsce. Od 1995 roku szkoła 
zajmuje pierwsze i drugie miejsca w 
Mistrzostwach Województwa Szkół 
Średnich.

W szkole średniej uprawiał lek-
koatletkę w klubie MKS „Złotów” 
przy Liceum Pedagogicznym, a 
następnie w klubie „Orzeł”- Wałcz. 
Był mistrzem i rekordzistą woje-
wództwa koszalińskiego w biegu 
przez płotki. 

Ukończył studia dzienne w Stu-
dium Nauczycielskim w Kołobrze-
gu, a także zaoczne na AWF-ie w 
Gorzowie Wlkp. Ukończył kursy 
instruktora lekkiej atletyki i piłki ko-
szykowej. Był sędzią piłki siatkowej 
drugiej klasy. 

W 1971 roku rozpoczął pracę w 
Zasadniczej Szkole Rolniczej w No-
wogardzie. Szkoła zmieniła później 
nazwę na Zespół Szkół Rolniczych. 
Obecnie nazywa się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica. Trenował uczniów w 
zakresie lekkiej atletyki pod egidą 
szkoły i Rady Wojewódzkiej LZS. 
Treningi w zakresie piłki ręcznej 
rozpoczął z uczniami po wybudo-
waniu hali sportowej w 1992 roku. 
Zajęcia odbywają się w ramach LKS 
„Pomorzanin-Nowogard” i Rady 
Wojewódzkiej LZS. 

Uhonorowany: Srebrną Odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury Fizycz-
nej, Złotą Odznaką LZS, odznaką 
Zasłużony Działacz LZS, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą 
Odznaką ZNP.



7-9.02.2006 r.  7

Kolejne opady śniegu powodują 
niedogodności nie tylko dla ludzi w 
postaci nieprzejezdnych dróg, mo-
krego obuwia, itp. O wiele większy 
problem mają zwierzęta żyjące w 
lesie, tzn. ze względu na duże opa-
dy śniegu, a pod nim grubą warstwą 
lodu, zwierzyna nie może dotrzeć do 
pożywienia. W ten sposób głoduje. 
To natomiast zmusza ją do zbliża-
nia się do domostw ludzkich. Czę-
sto osłabione i wycieńczone 
leżą tuż przy drogach 
i powoli konają 
– jakże okrutną 
śmiercią.

T a k i e 
w ł a ś n i e 
s a r e n k i 
znajdują się na 
obrzeżach lasu 
w kierunku od 
Nowogardu do 
Świerczewa. Mło-
de, słabe i bezbronne 
często stanowią „dobrą 
zabawę” dla psów, z któ-
rymi wychodzą właściciele na 
spacer. Psy poważnie je okale-
czają, co powoduje dodatkową 
mękę.

Apelujemy i prosimy o odrobinę 
rozwagi! Wyprowadzajcie Państwo 
swoich pupilów w kagańcach. 

Prosimy również o pomoc w do-
karmianiu tych zwierząt. Garść sia-
na, kilka marchewek czy kilka ziem-
niaków może uratować życie.

iSa
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Dominacja Chrabąszczy

Mistrzostwa Polski w futsalu Nowogardzka Liga Darta
W 4 kolejce Nowogardzkiej Ligi Darta wygrała liderka Ania Protas przed 

Marcinem Ptaszyńskim i Bogdanem Wawryńczukiem. Po 4 kolejkach nadal 
prowadzi Ania przed Marcinem, a na 3 miejsce przesunął się Andrzej Szafran. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejną niedzielę do pubu 
„Pasadena” na godz. 16.30.

Pozdrawiam nieznajomych z Chicago, którzy systematycznie czytają Dzien-
nik Nowogardzki i śledzą wyniki naszej ligi darta.

z

Przegrana z Sarmatą

Osłabiona zwierzyna

W minioną sobotę Oldboje „Bos-
man” Nowogard uczestniczyli w 
Mistrzostwach Polski w Fotsalu, 
które odbywały się na halach w Prasz-
ce, Wieluniu i Kluczborku. Nasza 
drużyna grała w grupie w Praszce 
mając za przeciwników drużynę z 
Rzeszowa, Mysłowic i Gliwic. Już 
samo losowanie było dla nas niefor-
tunne, bo trafi ły się nam najsilniejsze 
drużyny w Polsce. I nie wyszliśmy z 
grupy zajmując IX miejsce. Poziom 
mistrzostw był bardzo wysoki, a czo-
łówka drużyn to ekipy profesjonalne, 
mające w składach wielu czołowych 
piłkarzy ligowych, specjalizujących 
się tylko w piłce halowej. Mistrzem 

Polski została drużyna z Rzeszowa 
przed piłkarzami z Zabrza i Mysło-
wicami. Pocieszające jest to, że w 
rankingu wszechczasów Mistrzostw 
Polski Oldbojów w Futsalu, dzięki 
naszemu częstemu udziałowi, miasto 
Nowogard jest sklasyfi kowane na 16 
miejscu, a województwo zachodnio-
pomorskie na 5 miejscu. Dotychczas 
z  Mistrzostw Polski przywieźliśmy 
5 pucharów. Zareklamowaliśmy też 
nasze Mistrzostwa Europy Taxi, które 
odbędą się w sierpniu w Nowogar-
dzie, Nowogardzie chęć przyjazdu 
wyraziło 8 śląskich miast i Rzeszów.

A. Szafran

W minioną sobotę na nowogardz-
kim stadionie Pomorzanin rozegrał 
drugi sparring w tym roku. Rywalem 
naszego zespołu była Sarmata Dobra 
Nowogardzka. Nasz zespół zagrał w 
mocno eksperymentalnym składzie, 
czego niemal symbolem jest fakt, że 
zmagający się z kontuzją ręki bram-
karz Haberski zagrał w środku pola. 
Kilku zawodników musiało wybrać 
szkołę, inni pracę, a jeszcze inni leczą 
kontuzję.

Warunki do gry były jeszcze trud-
niejsze niż w zeszłym tygodniu. Gru-
ba warstwa śniegu uniemożliwiała 
montowania składnych akcji, w grze 

było dużo przypadkowości. Mimo to 
walki było sporo. Do przerwy nasz 
zespół przegrywał 0:2 tracąc jedną z 
bramek po rzucie karnym. W drugiej 
połowie Pomorzanin zdołał wyrów-
nać, a na listę strzelców wpisali się 
K. Miklas i Gołdyn. Później jednak 
zmęczenie i kolejna kontuzja dały 
znać o sobie i mecz zakończył się 
wygraną gości 2:4.

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Kłosowski – Nieradka. M. Grusz-
czyński, P. Gruszczński, Marszałek, 
Piotrowski, M. Miklas,  Pertkiewicz, 
Haberski, K. Miklas, Gołdyn.

Ag

W minioną niedzielę w Grabowie 
koło Stargardu rozegrano mistrzo-
stwa okręgu zachodniopomorskiego 
w kolarstwie przełajowym. Dobrze 
zaprezentowali się podopieczni Ry-
szarda Posackiego. Można śmiało 
powiedzieć, że Chrabąszcze zdomi-
nowali zawody stając na podium w 
kilku kategoriach wiekowych. Paweł 
Kolasiński zwyciężył wśród żaków, a 
Patryk Komisarek w kategorii mło-
dzik. Wśród juniorów młodszych 
pierwszy był Artur Komisarek a drugi 
Mateusz Magierecki. Wśród junio-
rów piąte miejsce zajął Łukasz Janic, 
a dziewiąte Krystian Małek.

Warto wspomnieć, że w kategorii 
orlik zwyciężył wychowanek Chra-
bąszczy startujący dziś w barwach 
warszawskiej grupy DHL – Author 
Marek Miśkiewicz.

Niedzielne zawody były również 
okazją do podsumowania i nagro-
dzenia zawodników startujących w 
lidze przełajowej sezonu 2005/ 2006. 
I tutaj Chrabąszcze odnieśli kilka 
znaczących sukcesów. W kategorii 
żak zwyciężył Paweł Kolasiński. 
Czwarte miejsce w rywalizacji mło-
dzików zdobył Patryk Komisarek. W 
klasyfi kacji juniorów młodszych na 
drugim miejscu uplasował się Artur 
Komisarek, a na trzecim Mateusz 
Magierecki. Zwycięzcą rywalizacji 
juniorów został Krystian Malec, a 
trzecie miejsce zajął Łukasz Janic. 

Ścigali się również weterani wśród, 
których znaleźć można zawodników 
z naszego miasta. Wśród kolarzy do 
60 roku życia trzecie miejsce zajął 
Janusz Pietruszewski.

Andrzej Garguliński

reklama
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO  SIĘ  W  SZKOLE:
• 10 i 11 stycznia w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną 

dziewcząt i chłopców. W zawodach brały udział reprezentacje szkół średnich z 
Płot i Nowogardu. I tym razem bezkonkurencyjni byli reprezentanci naszej szkoły, 
zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców, którzy wywalczyli awans do finałów 
województwa. Drugie miejsce zajęła reprezentacja I LO, na trzecim miejscu upla-
sowali się gracze z Płot. Naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów na mistrzostwach województwa. Opiekunami drużyn są Jerzy Stolf i 
Zbigniew Ceranka.

• 3 lutego 2006 na 100 dni przed maturą odbył się bal studniówkowy. W pięknie 
udekorowanej sali Restauracji „ Przystań” bawili się uczniowie klas IV Technikum 
Ekonomicznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Handlowego, Techni-
kum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz klasy III Liceum Profilowanego. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:  Starosta Powiatu 
Goleniowskiego Jerzy Jabłoński, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Przy 
dźwiękach poloneza Wojciecha Kilara zaprezentowali się uczniowie klas techni-
kum i liceum. Wielu rodziców widząc swoje dzieci, ocierało łzy wzruszenia. Po 
polonezie przyszedł czas na zabawę. Wszyscy bawili się fantastycznie, bo do tańca 
przygrywał Mini Band Andrzeja Koniecznego. Wszystkim maturzystom życzymy 
połamania piór na maturze.  

KĄCIK KULINARNY:
Zima w tym roku nie ma zamiaru nas opuścić, zatem proponujemy coś na 

rozgrzewkę:

IMBIRÓWKA 
Składniki na 4 porcje: 
4 szklanki wody,
4 łyżki utartego świeżego imbiru,
4 łyżeczki suszonego majeranku,
2 łyżeczki tymianku,
sok z 1,5 – 2 cytryn,
2 czubate łyżki miodu.
Wlewamy wodę do rondla, doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień, 

wsypujemy majeranek i tymianek, dodajemy starty imbir. Po 5 min. odcedzamy 
wywar, rozlewamy do dużych szklanek. Gdy ostygnie do około 60 stopni, dodajemy 
sok z cytryny i miód. Odstawiamy jeszcze na chwilę, by smaki i zapachy połączyły 
się. Pijemy jeszcze bardzo ciepły. Napój imbirowy stosowany profilaktycznie - bez 
majeranku i tymianku – zapobiega przeziębieniom. Z majerankiem i tymiankiem 
łagodzi przebieg przeziębień, rozgrzewa, zmniejsza kaszel.

OGNISTA ZUPA Z SOCZEWICY
Składniki na 4 porcje:
10 dag czerwonej i 10 dag zielonej soczewicy,
20 dag marchewki,
czerwona papryka,
pietruszka,
10 dag selera,
30 dag ziemniaków,,
łyżeczka imbiru w proszku,
2 łyżki oliwy z oliwek,
1/3 szklanki wody z kwaszonych ogórków,
1 – 1,5 łyżeczki soli,
1/2  łyżeczki pieprzu ziołowego,
1/2 łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu.
Wlewamy 2 litry wody do garnka, doprowadzamy do wrzenia, wrzucamy 

soczewicę i paprykę pokrojoną w drobną kostkę. Gotujemy kilkanaście minut. 
Kroimy ziemniaki w kostkę, pietruszkę i seler w zapałkę. Dodajemy do zupy wraz 
z przyprawami i oliwą. Gotujemy 10 minut. Po zdjęciu z ognia dla zaostrzenia 
smaku dodajemy wodę z ogórków. 

    SMACZNEGO !!!
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Wykreślanka
W podanych wyrazach należy wykreślić po jednej literze (w grupie pierwszej i drugiej oraz dwie litery w grupie 

trzeciej, aby otrzymać nowe wyrazy powiązane ze sobą tematycznie.

1 – MIECZ, SUPORT, ADRES,
2 – POŁÓWKI, KOLASA, PRZYMUS,
3 – KOLEKTURA, PRZEPRAWA, ZAJADANIE.

Logogryf

OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 5

Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego z zadań drukowanych w lutym. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Najbliższe losowanie w dniu 6 marca 2006 roku.

W kratki należy wpisać odgadnięte wyrazy tak jak pokazują to strzałki i odczytać aktualne rozwiązanie.
1 – solenizantka z 17 grudnia,
2 – solenizantka z 6 kwietnia.

Wpisać odgadnięte słowa tak jak pokazują 
pogrubione linie. Początek w polu z kropką. 
Dopisane litery utworzą rozwiązanie.

- stomatolog,
- zwykli „żołnierze” na szachownicy,
- groźny żywioł górski.

U nas wygrali:
Za rozwiązanie zadań publikowanych w styczniu nagrody 

wylosowali:
- Patrycja Mazur – Nowogard,
- Agnieszka Pabisiak – Nowogard,
- Adrzelika Nizio – Cieszyno Łobeskie

Gratulujemy!
Nagrody do odebrania w redakcji od dnia 14 lutego.

Pantropa

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż murowany przy ul. Boh. 

Warszawy, za dawnym POM-em. 091 39 
25 636, 0695 106 611.

• Sprzedam mieszkanie M-4, 68 m kw., 
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie, ta-
nio. Tel. 091 39 23 336.

• Sprzedam mieszkanie, centrum, 2-po-
kojowe, własne c.o. 091 39 22 650, 0601 
522 650.

• Pilnie zamienię M-3 własnościowe na po-
kój z kuchnią. 091 39 22 678.

• PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE 3-po-
kojowe w nowym budownictwie, 62 m 
kw., Węgorzyno k. Łobza, ul. Runowska 
10. Tel. 091 422 01 08, 0507 093 573.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0889 210 972.

• Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 
umeblowane, zadbane. 0880 724 325.

• Zamienię M-3 z własnym c.o. na M-4 
lub M-5 – może być zadłużone. 091 39 
22 923.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory samochodo-
we w cenie 60 zł/szt. 0606 118 102.

• Renault 25 – po wypadku, gaz, 2.0 silnik 
sprzedam. Tel. 0888 036 525.

• Sprzedam alufelgi do BMW serii „3” (pię-
cioramienne, z dużym rantem), z opona-
mi. 0507 692 378.

• Sprzedam VW Vento, poj. 1.8, 1993 r. Tel. 
0503 168 104, 0603 781 207.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam sadzarkę i kopaczkę dwurzę-

dówkę do ziemniaków. 091 39 179 02.
• Sprzedam cielną jałówkę i słomę. 091 

39 133 47, po 20.00.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam przyczepkę ciągnikową 1-osio-

wą. Cena do uzgodnienia. 0887 392 955. 
• Sprzedam króliki nowozelandzkie 

mięsne w celu dalszej hodowli lub na 
ubój. 091 392 66 19, 0511 807 668.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 zł/dekla-
racja. Tel. 0695 770 724.

• Transport – przeprowadzki. 0604 
516 451.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZAMÓWIE-
NIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTA-
WIAMY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• www.nowogard.info
• Rozliczenia podatkowe (PIT), 15 zł / de-

klaracja. Tel. 0695 770 724.
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, STOLAR-

SKIE, KAFELKOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM SOLIDNIE I 
FACHOWO, DZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi remontowo-budowlane, nadzory, 

kosztorysowanie. 0504 595 424.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLACHARZA W 

RESKU (ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDO-
WEJ WACKONI), TEL. 091 395 23 04, 0506 
011 234. 

• Poszukuję wykonawcy stanu surowe-
go budynku mieszkalno-usługowego. 
0602 677 563.

• Zatrudnię murarza. 0501 549 756.
• Firma piekarnicza zatrudni cukiernika 

z doświadczeniem. Wymagane doku-
menty mistrzowskie i pedagogiczne. 
091 39 22 431.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 5 ELE-
MENTóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• SPRZEDAM APARAT CYFROWY HP 

MS305, 3 X ZOOM OPTYCZNY, 9 X CY-
FROWY Z KAMERą, OKABLOWANIE. 
NOWY, NA GWARANCJI – CENA 450 ZŁ, 
TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783. 

• Pilnie kupię Nokię 6230i, Sony Erricso-
na K750 i Samsunga D600 – nowy lub 
używany. 0502 419 276.

• Kto przygarnie małego, czarnego krót-
kowłosego pieska? Wiek ok. 1,5 roku, b. 
miły, lubi dzieci. Tel. 091 39 22 228.

• Sprzedam Motorolla C550, kolorowy 
wyświetlacz, aparat – cena 120 zł. Kon-
takt 0510 623 307.

• Język niemiecki, 091 39 21 195.
• Sprzedam pianino. 091 39 25 132.
• Oddam małe urocze kotki. Tel. 091 

3917305.
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.
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Nowogardzki sport 

Przyczynek do diagnozy
Od dłuższego czasu  nad 

kondycją nowogardzkiej pił-
ki zastanawiają się działacze, 
kibice oraz interesujący się 
sportem mieszkańcy nasze-
go miasta. A z poziomem, 
a co za tym idzie, wynikami 
naszych drużyn nie jest naj-
lepiej Czym to jest spowo-
dowane?

Czy to wina może trene-
rów? Właśnie oni stają się, 
nie zawsze słusznie, najczęst-
szą ofiarą ataków przy słabej 
dyspozycji naszych sportowców.  Jak 
nie trenerzy, to może pieniądze. Jeżeli 
chodzi o pieniądze, to jak na realia 
piłki w tej klasie rozgrywek, nie stoimy 
jeszcze tak źle. Co prawda nie stać klu-
bu na jakieś specjalne transfery, ale na 
podstawowe sprawy związane z utrzy-
maniem zespołu wystarcza. Moim zda-
niem problemem nie jest również brak 
talentów, ale przede wszysystkim brak 
boisk w mieście. Nowogard  należy 
do  miast o rozciągłej budowie, stadion 
położny w zachodniej części uniemoż-
liwia grę w tym miejscu młodzieży z 
przeciwnych krańców naszego miasta. 
Oczywiście rozwiązanie nie polega 
na przeniesieniu tego obiektu w inny 

rejon, ale remont bądź budowa małych 
miejskich boisk w różnych częściach 
miasta z zadbaną trawą, bramkami i 
równą nawierzchnią. W naszej sytuacji 
w ten fragment naprawdę warto inwe-
stować. Kraje Europy Zachodniej już 
dawno to zauważyły.

 To również dotyczy innych dyscyplin 
sportu, np. siatkówki, gdzie właściwie 
poza plażą nie ma boiska do uprawia-
nia tej dyscypliny. W niektórych wy-
padkach koszt boisk nie byłby wielki. 
Współpraca  z młodzieżą,  która byłaby 
gotowa pomóc w budowie, dałaby gwa-
rancje na to, że boiska będą zadbane. 
Tworzenie infrastruktury sportowej, 
rzecz jasna, leży w gestii władz miasta, 
a niekiedy myślę, że w większości wy-

starczyłoby tylko wygospo-
darowanie i wyznaczenie 
na ten cel odpowiedniego 
kawałka gruntu i oddanie 
go do adaptacji okolicznej 
młodzieży. Może warto o 
tym pomyśleć, zarówno 
w związku z dyskusją o 
kondycji sportu, jak i  w 
związku z innymi proble-
mami społecznymi. 

Paweł Słomski

Znamy półfinalistów
W minioną niedzielę w hali sporto-

wej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
rozegrano pierwszą kolejkę fazy play-
off Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 
Piłkarskiej. Poznaliśmy już półfinali-
stów turnieju.

Ale zanim do tego doszło rozstrzyg-
nięto obsadę miejsc 16 – 18. Grupę tę 
pewnie wygrały Czarne Chmury zwy-
ciężając 4:2 z Team from Jamaica i 4:1 z 
Egzorcystami. Na pozycji 15 uplasowali 
się Egzorcyści.

W grupie 13 – 15 Końcówka Mocy 
pokonała Nehuerę 4:3, która z kolei 
zremisowała z Jedynką 5:5. Decydujące 
znaczenie dla tych drużyn będzie miał 
rozegrany w najbliższą niedzielę mecz 
Jedynki z Końcówką mocy.

Dalej zaczęły się rozgrywki pu-
charowe czyli przegrany odpada. W 
pierwszym meczu o miejsca 9 – 12 
Probud pokonał Polskę C. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że nie było to łatwe 
zwycięstwo. Do przerwy utrzymał 
się wynik bezbramkowy i dopiero w 
drugiej odsłonie dało znać o sobie 
doświadczenie zawodników z Wy-
szomierza. W drugim meczu Tubisie 
pokonały 7:4 drużynę Old Punks Never 
Die. Niezwykłą skutecznością popisał 
się J. Orpel, który zdobył sześć bramek 
i został liderem klasyfikacji strzelców.

O godzinie 14.40 rozpoczęły się 
ćwierćfinały. Jako pierwsi na parkiecie 
pojawili się Parasol i Czarne Koszule. 
Rozpoczął Parasol od trafienia Maneya, 
na które odpowiedział A. Błaszczyk i 
tak zakończyła się pierwsza część spot-
kania. Po przerwie Maney kolejny raz 
wyprowadził swój zespół na prowadze-
nie, który od tego momentu niemal nie 
wychodził ze swojej połowy skutecznie 

broniąc wy-
niku, a jed-
na z kontr 
skończyła się 
decydującą 
bramką.

Mecz Pompeluny Perejros z Rado-
sławiem miał bardziej jednostronny 
przebieg niż się spodziewano. Bramki, 
które zdobyli D. Gawłowski i A. Na-
dzieja ustaliły wynik do przerwy. W 
drugiej połowie na kolejne trafienia 
tych zawodników zdołał odpowiedzieć 
tylko W. Bonifrowski co było zdecydo-
wanie za mało.

Ze wszystkich ćwierćfinałów naj-
ciekawiej zapowiadał się pojedynek 
Nauczycieli z Łał Boys. I chyba nikt 
się nie zawiódł. W trzeciej minucie 
wynik otworzył M. Miklas. W szóstej 
minucie odpowiedział M. Piątkowski, 
a po trzech  minutach zdobył kolejną 
bramkę i tak zakończyła się pierwsza 
połowa. Trzy minuty po wznowieniu 
gry wyrównał M. Miklas, jednak tylko 
na dwie minuty, kiedy swoją bramkę 
zdobył M. Wolny. Nie minęły kolejne 
dwie minuty, gdy po ładnej indywidual-
nej akcji kolejne wyrównanie uzyskał K. 
Miklas. Po trzech minutach prowadze-
nie dla Łał Boys uzyskał J. Kaczmarek 
a przewagę zwiększył gol K. Winczew-
skiego. Minutę przed końcem bramkę 
kontaktową zdobył M. Piątkowski, lecz 
na wyrównanie zabrakło już czasu.

Najbardziej jednostronny przebieg 
miał ostatni ćwierćfinał w którym 
spotkali się Czerwone Diabły z waria-
tami spod Wiaty. Po dwóch bramkach 
J. Skowrońskiego Diabły prowadziły 
do przerwy 2:0. W drugiej połowie nie 
zamierzali zwalniać i gole P. Kacprzaka 

Wyniki niedzielnych meczów
Mecze o miejsca 16 – 18 - Czarne Chmury – Taem from Jamaica 4:2 (2:1); 

Czarne Chmury – Egzorcyści 4:1 (1:1); Team from Jamaica – Egzorcyści 3:6 
(2:3),

Mecze o miejsce 13-15 - Nehuera – Końcówka Mocy 3:4 (2:2); Nehuera 
– Jedynka 5:5 (1:1); Mecze o miejsca 9-12; Probud Wyszomierz – Polska C 
5:0 (0:0); Old Punks Never Die – Tubisie 4:7 (0:2),

Ćwierćfinały - Parasol – Czarne Koszule 3:1 (1:1); Pompeluna Perejros 
– Radosław 4:1 (2:0); Nauczyciele – Łał Boys 4:5 (2:1); Wariaty spod Wiaty 
– Czerwone Diabły 1:5 (0:2).

Klasyfikacja strzelców: J. Orpel (Tubisie) – 18 bramek.
Andrzej Garguliński

i kolejna bramka J. Skowrońskiego dały 
im pewną przewagę. Minutę przed 
końcem honorową bramkę zdobył Ł. 
Ochęcki, a wynik w ostatnich sekun-
dach ustalił K. Gola.

Znamy więc najlepszą czwórkę te-
gorocznej edycji NALP. W najbliższą 
niedzielę o finał zagrają Parasol z Łał 
Boys i Pompeluna Perejros z Czerwo-
nymi Diabłami.

O rozgrywkach NALP można prze-
czytać również na stronie www.pomo-
rzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardz-
kiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Rozgrywki 
wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespo-
lone, „Marpol – Okna”, SMJ – firma 
informatyczna Mariusz Serocki oraz 
Urząd Miasta i Gminy.

Końcówka Mocy. Stoją od lewej: Kubaj, Majma, Błajka, Niedźwiedź. 
Poniżej od lewej: Markus, Masa.
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TELEFONY

przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36 w 
Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36

OFERTY PRACY PuP
Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 

OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 
FILIA NOWOGARD

1.  stolarz
2.  sprzedawca
3.  spedytor
4.  mechanik maszyn szwalniczych
5.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowar-

ki, walca drogowego, rozściełacza
6.  operator ładowarki
7.  pracownik produkcji
8.  operator wprowadzania danych- praca w 

miejscu zamieszkania (znaczny stopień niepeł-
nosprawności)

9.  mechanik samochodowy
10.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
11.  szwaczka
12.  kierownik produkcji (szwalnia)
13.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
14.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
15.  szef kuchni
16.  kucharz
17.  mechanik motocyklowy
18.  kierowca kat. B
OFERT PRACY Z POZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. maszynista żurawia kolejowego
8. monter kadłubów - poddźwignicowy
9. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, 

informatyk, księgowy, pracownik magazynowy 
– demontaż statku (Gdańsk)

10. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pra-
cownicy niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

11. kierowca – chłodnia (Szczecin)
12. kierownik budowy (Szczecin)
13. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w 

Gryficach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja 

ogólna – oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, 

III stopień           znajomości j. angielskiego 
– oficer;            

- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia 
– oficer;

- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna 

i higiena psychiczna, III stopień znajomości j. 
angielskiego – oficer;

- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia 

pracy – oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy 

chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angiel-

skiego – oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy 

kat. C – chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i 

konserwacja kserokopiarek 
             i drukarek
18. Programista (Szczecin)
INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE 
PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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W obiektywie Jana Korneluka -  Zima na moim osiedlu

PSL - Piast w Nowogardzie!
Nie ma znaku zapytania w tytule, mimo że ogłoszenie przez trójkę, która 

w wyniku wykluczenia opuściła PSL, Wojciechowskiego,  Podkańskiego i  
Kuźmiuka, powstania nowej partii nastąpiło raptem w sobotę. Nie ma znaku 
zapytania, ponieważ nasz dziennikarz już w niedzielę uczestniczył w zawiąza-
niu się komitetu założycielskiego PSL – Piast w Nowogardzie. Ze względów 
formalnych nie możemy podać więcej szczegółów. Mamy natomiast obietnicę 
organizatorów nowej partii, że w momencie, gdy umożliwią to procedury 
udzielone zostaną szczegółowe informacje, zwłaszcza te, gdzie i jak można 
przystąpić do PSL – Piast.

Red.

Księgarnia „Bajka” poleca:
„Rozmowa z księdzem Twardowskim” - Helena Zaworska, ks. Jan Twardow-

ski
Rozmowy Heleny Zaworskiej z księdzem Janem Twardowskim układają się 

w biograficzną opowieść o życiu, wierze, poezji, kapłaństwie i doświadczeniach 
życiowych, które uczą patrzeć na świat z pogodą i ufnością.  

„Cuda Jana Pawła II” - Paweł Zuchniewicz  
Nazajutrz po pogrzebie Papieża z Polski włoski 

kardynał Francesco Marchisano oświadczył pub-
licznie, że został uzdrowiony dzięki jego modlitwie. 
Takich przypadków było znacznie więcej. Przez 27 
lat pontyfikatu do Papieża napływały tysiące próśb 
o wstawiennictwo w konkretnych sprawach. Proś-
by te umieszczane były w papieskim klęczniku. 
Papież często do niego sięgał i przedstawiał Bogu 
ludzkie troski i strapienia. Siłę modlitwy Karola 
Wojtyły potwierdzają jego przyjaciele jeszcze z 
okresu, gdy był arcybiskupem krakowskim. Czy 
możemy mówić o cudach Jana Pawła II? Czy 
opisywane przez świadków zdarzenia mogą być 
dowodem jego świętości? 

„Podróże z Herodotem” - Ryszard Kapuściński  
Bywały okresy, kiedy wyprawy w przeszłość pociągały mnie bardziej niż moje 

aktualne podróże korespondenta i reportera. Działo się to w chwilach zmęcze-
nia teraźniejszością. Wszystko w niej się powtarzało: polityka - przewrotne, 
nieczyste gry i kłamstwa; życie szarego człowieka - bieda i beznadzieja; podział 
świata na Wschód i Zachód - ciągle ten sam. A podobnie jak kiedyś pragnąłem 
przekroczyć granicę w przestrzeni, tak teraz fascynowało mnie przekraczanie 
granicy w czasie.

Czy to koniec starej epoki?

Oby, oby...
wreszcie mnie puszczą 

na emeryturę
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Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny
0 667 889 031

czytaj na str. 3

Informujemy, że   

15 lutego 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!Lewe papierosy

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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KALENDARIUM
10 lutego
Imieniny: Elwira, Gabriel, Jacek, Jacenty, Scholastyka, Tomił i 
Tomisława

11 lutego
Imieniny:  Adolf, Adolfa, Adolfina, Bernadeta, Dezydery, Dezyderiusz, 
Eufrozyna, Lucjan, Lucjusz, Łazarz, Maria, Olgierd i Świętomirza
Kościół katolicki - Światowy Dzień Chorego
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

12 lutego
Imieniny: Aleksy, Benedykt, Damian, Eulalia, Humbelina, Julian, 
Laurenty, Modest, Norma, Radzim, Radzimierz i Trzebiesława

13 lutego
Imieniny:  Benigna, Dobosław, Dobosława, Grzegorz, Humbelina, 
Jordan, Kastor, Katarzyna, Klemens, Licyniusz, Martynian i Toligniew

Uwaga emeryci i renciści
Nie musisz być samotny – możesz przyjść do nas – do Polskiego związku 

Emerytów i Rencistów. Czekamy na ciebie, u nas znajdziesz towarzystwo, 
dobre rady, słowa otuchy, pokrzepienia i radości. W miarę możliwości oferu-
jemy ci pomoc w trudnych chwilach. Zarząd Rejonowy Związku mieści się 
w podwórku za ZBK przy ul. 700-Lecia 14 –spotykamy się w każdy ponie-
działek i każdy piątek w godzinach 10-12.

Alina Ochman

Listy Czytelników

Pogadajmy o gminnej plaży
Pewna historia, której byłem przypadkowym świadkiem  na nowogardzkiej  

plaży  nurtuje mnie od dawna. Propozycja z ostatniej sesji wywołała mnie 
do tablicy. Zastanawiam się  nie tylko nad bezpieczeństwem plaży, ale także 
nad funkcją jaką spełnia dla  Nowogardu. A, że  Radny Kosiński  wnioskował 
dołożyć do działalności plaży 30 tys. złotych, to proponuję, żeby pokrył to ze 
swoich prywatnych pieniędzy. 

„To był początek lipca, kiedy w piękny upalny dzień wybrałem się z synem na 
„miejską” plażę. Dziecko poszło na tzw. plac zabaw wykonany z kołków. Kiedy 
bawił się, noga wpadła mu między kołki i rozerwał sobie nogę  w pachwinie. 
Ponieważ nikt z obsługi nie przejął się zbytnio tą sytuacją wziąłem dziecko na 
ręce i czym prędzej pobiegłem na pogotowie. Tam założono mu siedem szwów. 
Przez kilka tygodni dziecko spędziło wakacje w domu, a po skończonym leczeniu  
nawiązałem kontakt z dzierżawcą plaży. Spytałem  pana Romana Kowalskiego 
czy mógłbym skorzystać z jego polisy ubezpieczeniowej (bo sądziłem, że pro-
wadząc organizację masowego wypoczynku takową posiada). Pan Kowalski 
zbulwersowany moim zapytaniem rzucił krótko:  „Jak chcesz odszkodowania, 
to możesz podać mnie do sądu”.

Jak mawiają:  „krótka piłka” do klienta, który za wejście na plażę zapłacił, 
miał prawo czuć się tam bezpieczny; miał prawo żądać odszkodowania za 
uszkodzenie ciała, gdyż bawił na urządzeniach, które dzierżawca ma obowiązek 
konserwować i przygotować do sezonu. Poszkodowany miał także prawo zażą-
dać polisy ubezpieczeniowej, miał prawo żądać okazania atestu na urządzenia 
dostępne na plaży, itp.

Jak widać dzierżawca plaży nie do końca rozumie swoją rolę. Ciągnie, że tak 
powiem na maxa. Wykorzystuje  powierzone mu dobro, plaże, molo, sprzęt, 
domki letniskowe, itp. urządzenia,  a włodarze ze stoickim spokojem patrzą 
na „nic nie robienie” PANA KOWALSKIEGO. Pozwalają  na eksploatację i 
rujnowanie majątku gminy nagradzając go corocznym zwolnieniem z podatku 
od gruntu (w roku 2005 kwota ponad 3 tys. zł). Rok wcześniej również  pan 
Kowalski korzystał z dotacji gminnej i też był zwolniony z opłaty gruntowej.    

Gmina biednieje,  a hojność i pomysły radnych nie znają granic. Dołożyć 
na działalność plaży 30 tys. zł, a zabrać komu?  W innych gminach jak Gol-
czewo, Łobez, Dobra Nowogardzka władze oddali w dzierżawę plaże, a ich 
dzierżawcy zarabiają na infrastrukturze. Przyjeżdżają na ich plaże  właśnie 
rodziny z Nowogardu. Robią to z  pobudek ekonomicznych. Wejście na plażę 
dla rodziny w Nowogardzie to: 4 x 3 zł  czyli dwanaście złotych, które rodzinka 
może przeznaczyć na godzinną przejażdżkę rowerkiem wodnym na jeziorze w 
innej miejscowości. Niech mi któryś z radnych pokaże w jakiej miejscowości  
plaża jest płatna. W której miejscowości  dzierżawca owinął sobie na paluszku 
władze miasta? Miasto dokłada na zakup silnika do motorówki, dokłada na 
oczyszczanie, remont domków, imprezy towarzyszące działalności plaży.

Ni jak to się ma do ekonomii i gospodarki finansami publicznymi. Oddaje się 
w dzierżawę serce miasta, które powinno przynosić dochody zarówno gminie jak 
i dzierżawcy, a mimo to gmina ponosi straty z tytułu tej dzierżawy i dokłada 
do interesu. Zaczynam się zastanawiać, gdzie płyną większe podwodne żyły: 
pod Ratuszem? A może zmieniły tor i płyną teraz ul. Dworcową?        

Zgodnie z polityką prorodzinną państwa, zastanawiam się nad wniesieniem 
projektu uchwały do Rady Miasta Nowogard o przyznaniu dotacji dla wszystkich 
sklepów, żeby rozdawały za darmo ”Beczółki”, bo nadużywanie przez niektórych  
rodziców tego aperitifu nadszarpuje budżety domowe i dzieciom nie starcza na 
lizaki. To też jest pomysł, i cel szczytny.

Obserwator

Szanowna Redakcjo! 
Pragnę podzielić się z czytelnikami ze swoimi spostrzeżeniami i uwagami na 

temat pracy naszych szanownych „radnych”.
Otóż czytając DN z 7.02.2006 r. wnioski i zapytania radnych na XXXIII 

Sesji RM odnoszę wrażenie, że nasi „radni” to są jacyś nieudacznicy bezradni, 
poza jednym, który rzeczowo i konkretnie występował w poważnych sprawach 
nad jakimi ubolewa nasze miasto, jest to radny K. Kosiński (którego osobiście 
nie znoszę), a reszta to beznadzieja, którzy jakby się obudzili ze snu i w lutym, 
gdzie śnieg już od miesiąca zalega całe miasto i wsie, dopiero teraz występują 
z „wnioskiem” o odśnieżanie – wstyd.

Radni zamiast zajmować się konkretnymi sprawami to przedstawiają sprawę 
koszy na śmieci czy brudnych przystanków PKS, a radni bezpośrednio działający 
w komisjach winni zająć się konkretnymi sprawami, a jest ich w Nowogardzie 
dużo, np.:

- brak mieszkań,  duże bezrobocie,  niegospodarność w dysponowaniu finan-
sami w dodatkach mieszkaniowych,  brak świetlic dla młodzieży, itp.

Pisząc to mam nadzieję, że Wasza redakcja wydrukuje mój list tak, żeby 
wszyscy czytelnicy mogli przeczytać i zastanowić się nad wyborem nowych 
radnych, takich którzy mają coś do powiedzenia i trochę więcej rozumu w gło-
wie. Wstyd za takich radnych – bezradnych, co tylko myślą o swoich sprawach 
i wziąć teczkę pod pachę, listę podpisać, pobrać dietę.

Bardzo proszę Redakcję o wydrukowanie mojego spostrzeżenia, jak nie w 
całości, bo to może nieskładne, to chociaż fragmenty.

Z poważaniem
Mieszkaniec Nowogardu

Organizacja Po ytku Publicznego 
wpisana na list  Ministerstwa Sprawiedliwo ci

KRS 0000225587 

1%
Polski Czerwony Krzy  w Nowogardzie 

serdecznie dzi kuje za pomoc finansow , któr  udzielili cie Pa stwo
wp acaj c 1% Waszego podatku w 2005 r. na konto PCK.
Zebrane rodki pieni ne przekazali my na realizacj  wa nych
spo ecznie celów, w tym m.in.: 
- wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci nieuleczalnie chorych, 
- popraw  wy ywienia dzieci z najubo szych rodzin na pó koloniach
letnich,

- edukacj  prozdrowotn  i nauk  udzielania pierwszej pomocy. 

  Gor co prosimy w imieniu w asnym i naszych beneficjantów
  o dalsze wsparcie dzia a  statutowych PCK. 

Wp aty prosimy dokonywa  na konto
Banku Spó dzielczego w Nowogardzie: 

56-9375-1012-4200-0664-2000-0010
SERDECZNIE DZI KUJEMY
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama
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Kto burmistrzem?
Jesienią tego roku będziemy znowu wybierać. Tym razem władze 

samorządowe. Jak zwykle najbardziej ekscytujący będzie wybór bur-
mistrza. Niewątpliwie, a wiemy to po doświadczeniach upływającej 
kadencji, funkcji tej przypisana jest realna władza w istocie znacznie 
bardziej realna aniżeli władza rady.

Strukturalnie burmistrz jest rzeczywistym gospodarzem miasta 
i gminy. Dlatego tak ważne jest, aby wybór był trafiony, leży to w 
najbardziej żywotnym interesie obywateli. Partie polityczne, które 
na ogół wystawiają kandydatów do tej rozgrywki wysuwają zwykle 
niewiele osób. Chcemy przełamać ten niedobry monopol i zaprezen-
tować Państwu znacznie szerszą paletę możliwości w tym zakresie. 
Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy 
naszym zdaniem mogłyby sprawować tę odpowiedzialną 
funkcję. Będą to osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, 
być może niektóre z nich zdecydują się ubiegać o ten mandat, 
ale to jest sprawa ich decyzji.

Nie będzie to więc spis zdeklarowanych kandydatów, ale prezentacja 
potencjalnych możliwości personalnych naszego środowiska. Mamy 
nadzieję, że zabieg ten ożywi znacznie dyskusję na temat funkcji 
burmistrza i uaktywni wiele osób i środowisk, aby rozstrzygnięcia 
tak ważnej sprawy nie ograniczyć tylko do rezultatu partyjnych 
układanek.

Kolejność prezentacji będzie dowolna i nie jest podyktowana hie-
rarchią ważności. 

Życzymy Państwu owocnej i inspirującej lektury.
Marek Słomski

dokończenie ze str. 1 Może: 

Artur Gałęski
A r t u r 

G a ł ę s k i 
należy do 
m ł o d e g o 
p o k o l e -
nia, które 
w  ż y c i e 
publiczne 
wchodziło 
w  Po l s c e 
już po 1989 

roku. Urodzony w Nowogardzie w 
1965 roku, tytuł magisterski zdobył 
na Uniwersytecie Szczecińskim pracą 
„Stosunki polsko – litewskie 1881 
– 1918”. Rodzina Artura Gałęskiego 
przyjechała do Nowogardu w 1945 
roku z województwa łódzkiego. Dzia-
dek Antoni był legionistą J. Piłsud-
skiego, brał udział w wojnie polsko 
– bolszewickiej 1920 roku, następnie 
wraz z najbliższymi przebywał od 
1928 r. do 1937 r. na emigracji w 
Ameryce Południowej (Rio de Janei-
ro). Zapewne te rodzinne tradycje 
niepodległościowe były motywem 
członkostwa od 1989 roku Artura 
Gałęskiego w NSZZ „Solidarność”. 
Jako nauczyciel, aczkolwiek młody 
wiekiem, Artur Gałęski posiada 
wyjątkowe, jak na nowogardzkie 
warunki, doświadczenie zawodowe 
i publiczne. Będąc założycielem i 
wice dyrektorem Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego, pełnił począw-
szy od 1999 roku funkcję kierownika 
Delegatury Oświaty w Nowogardzie, 
następnie wice kuratora Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie, po czym funk-
cję doradcy w Gabinecie Politycznym 
Premiera RP ds. edukacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej.

Od 2002 roku był także radnym 
Rady Powiatu w Goleniowie, działał 
w stowarzyszeniach zawodowych. 
Jest również autorem kilku publikacji 
z dziedziny oświaty.

Osoby znające osobiście Artura 
Gałęskiego oceniają go jednoznacz-
nie: młody, dynamiczny, zorganizo-
wany i pracowity. 

Niewątpliwie jest osobą, która dys-
ponuje, zarówno osobowościowymi, 
jak i merytorycznymi zaletami nie-
zbędnymi do tego, aby  sprawować 
funkcję burmistrza miasta.

Osobiście byłbym bardzo zadowo-
lony gdyby p. Artur zechciał kandy-
dować. Już przez ten fakt kampania 
wyborcza nabrałaby wyrazu a przede 
wszystkim wartości programowej i 
„młodego ducha”. Kto wie? Polecam 
Państwu tę osobę do rozważań.

Marek Słomski

  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...
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dokończenie ze str. 1

Rodzinie i najbliższym 
śp. 

Jana Pożarskiego 
wyrazy głębokiego  

współczucia 
oraz żalu składa 

Zarząd 
Miejsko-Gminny PSL 

w Nowogardzie 
oraz Burmistrz Nowogardu  

Kazimierz Ziemba

Lewe papierosy
W miniony wtorek w godzinach wieczornych policjanci zatrzymali do ru-

tynowej kontroli dostawczego mercedesa. W środku znaleziono 47 kartonów 
papierosów bez akcyzy.

Pojazd zatrzymano na ulicy Ponia-
towskiego. Kierowca nie potrafił odpo-
wiedzieć na pytanie jaki towar przewozi 
oraz kto jest właścicielem 
samochodu. Nie posiadał 
również kluczy do części 
ładunkowej. Zaintrygo-
wani policjanci postano-
wili zabrać samochód na 
komisariat, a tam poddać 
go szczegółowej kontro-
li. Po otwarciu zamków 
policjanci ujrzeli 47 du-
żych kartonów, wewnątrz 
których znajdowało się  
2351 „sztang” czyli 23 510 
paczek papierosów mar-
ki Marlboro bez akcyzy. 
Palaczowi, który wypala 
jedną paczkę papierosów 
dziennie taka ilość starczy-
łaby na ponad 64 lata. Ich 
wartość oszacowano na 
około 160 tys. zł a wpro-
wadzenie ich na rynek 
uszczupliłoby skarb państwa o ponad 
223 tys. zł z tytułu niezapłaconego cła, 
podatku vat i właśnie akcyzy. 

Poza papierosami w samochodzie 
znaleziono 150 sztuk 200-gramowych 
paczek białego proszku, na etykiecie 
którego widniał napis „glukoza”. Bada-
nie laboratoryjne kilku losowo wybra-
nych woreczków wykazało, że w środku 
była... rzeczywiście glukoza. Policjanci 

podejrzewają, że miała ona posłużyć do 
mieszania z jakimś narkotykiem w celu 
zwiększenia jego ilości.

Ustalono personalia podróżujących 
mercedesem. Kierowcą okazał się 47-
letni Jerzy K., a pasażerem 36-letni 
Grzegorz J. Obaj są mieszkańcami 
województwa zachodniopomorskiego. 
Mężczyźni zostali aresztowani. Wcześ-
niej byli już karani za przestępstwa 
kryminalne, teraz grozi im kara pozba-
wienia wolności do lat 2.

Ag

Problem przez duże G
Biegające swobodnie psy załatwiające swoje potrzeby, gdzie popadnie i ich 

właściciele, którzy nic sobie z tego nie robią – to widok powszechny na każdym 
osiedlu. Jedna z naszych czytelniczek zapytała, co może zrobić by to ukrócić. 
Postanowiliśmy to sprawdzić.

„Cała opieka niektórych właścicieli 
polega na wypuszczeniu psa rano z klat-
ki i wpuszczeniu wieczorem z powrotem 
do mieszkania. – relacjonowała nam 
mieszkanka osiedla Gryfitów – Onecały 
dzień latają po podwórku, szczekają od 
samego rana i załatwiają swoje potrzeby 
na trawnikach, a nawet na chodnikach. 
Są również właściciele, którzy wychodzą 
ze swymi psami na spacer, lecz nie za 
bardzo się nimi przejmują. Osobiście 
widziałam pewną dziewczynkę stojącą 
ze swym pupilem pod klatką, zwierzak 
się załatwiał, a ona nic sobie z tego nie 
robiła. Uważała to za rzecz jak najbar-
dziej naturalną.”

Właścicielem osiedla Gryfitów jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”. 
Postanowiliśmy więc zapytać co można 
z tym zrobić. Jedna z pracownic admi-
nistracji poinformowała nas, że można 
zwrócić się indywidualnie do właści-
ciela psa i na podstawie wyciągu z regu-
laminu upomnieć go, by zachowywał 
się właściwie. Praktykowano również 
wywieszanie na klatkach schodowych 
próśb o baczniejsze pilnowanie swoich 
pupili. Jak się łatwo domyśleć nie przy-
niosło to zamierzonych efektów.

Swoje zdanie przedstawił również 
prezes Spółdzielni Jan Smolira: „Oso-
biście jako zwykły człowiek, a nie jako 
prezes spółdzielni uważam, że tym powi-
nien zająć się organ pobierający podatki 
za posiadanie psów, czyli gmina. My 
jako Spółdzielnia możemy reagować na 

takie skargi kierując pismo do właścicieli 
psów. Nie możemy karać w żaden inny 
sposób. Nie mamy takich możliwości 
prawnych. Jest co prawda w regulaminie 
możliwość wykluczenia ze spółdzielni, 
ale każdy chyba się zgodzi, że byłaby 
to zbyt ostra kara. Dlatego pozostaje 
nam wysyłanie pism i nadzieja, że ktoś 
będzie miał tę odrobinę przyzwoitości i 
zareaguje w sposób właściwy.”

Skoro został już wezwany Urząd 
Miejski tam wykonaliśmy następny 
telefon. Joanna Kazańska, zajmująca 
się, m.in. podatkami za posiadanie 
psów nie poczuwa się do obowiązku 
napominania właścicieli. Jej zdaniem 
powinien tym zajmować się właściciel 
terenu, czyli Spółdzielnia.

Jakby na to nie patrzeć zanieczysz-
czanie terenu jest wykroczeniem. Może 
więc na właścicieli psów powinno 
nasyłać się policję. Po rozmowie z 
zastępcą komendanta podinspektorem 
Waldemarem Leszczakiem okazało się, 
że policja ma prawo ukarać właści-
ciela psa biegającego bez kagańca lub 
załatwiającego się w niewłaściwym 
miejscu. Znany musi być jednak właś-
ciciel czworonoga, a jeśli nie zostanie 
on złapany na gorącym uczynku musi 
znaleźć się świadek. Karą może być 
mandat karny lub sprawa przed sądem 
grodzkim.

Jak widać sprawa nie jest łatwa. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to 
duży problem, problem przez duże G, 
który może rozwiązać tylko policja. Już 
wkrótce poza ściganiem przestępców i 
piratów drogowych nasi stróże prawa 
będą śledzić właścicieli psów space-
rujących ze swymi pupilami. Kto wie, 
może powstanie specjalna komórka 
tym się zajmująca?

Ag

Alkohol nieletnim 
- dostęp wzbroniony

Sprzedawcy, właściciele punktów, gdzie został sprzedany alkohol nie-
pełnoletniemu wolontariuszowi „Dziennika Nowogardzkiego” poczynili 
stanowcze kroki przeciwdziałające temu procederowi. Na organizowanych 
zebraniach i przeprowadzeniu rozmowy z pracownikami zaznaczyli jakimi 
konsekwencjami grozi powyższa sytuacja.

Alkohol jest jednym z największych 
zagrożeń, które dotyka młodych lu-
dzi. Społeczna obojętność wobec 
nastolatków kupujących alkohol 
stanowi kolejny problem. Często 
słyszymy o chuligańskich wybrykach, 
napadach, pobiciach, rozbojach czy 
dewastacjach, jakie mają miejsce w 
pobliżu sklepów z alkoholem. Pamię-
taj! Deklarując swój sprzeciw czynisz 
pierwszy krok. 

Podczas wizyty w placówkach, 
gdzie Patryk kupił piwo handlowcy 

zapewnili nas, że będą zwracać więk-
szą uwagę na osoby próbujące nabyć 
napoje wysokoprocentowe. Przy 
wystąpieniu wątpliwości, bez okaza-
nia dowodu osobistego, potencjalny 
klient usłyszy „nie”.

Powtórzenie się wydarzeń, jakich 
byliśmy niedawno świadkami, może 
skutkować utratą pracy zapowie-
dział jeden z naszych rozmówców. 
Oceńmy sami w czasie codziennych 
zakupów jakie działania zostały 
przedsięwzięte, by zapobiec niepoko-

jącemu zjawisku sprzedaży alkoholu 
nieletnim w naszym mieście. 

Wina nie leży jednak tylko po 
jednej stronie. Dużo zależy od ro-
dziców i opiekunów oraz dojrzałych 
i mądrych wyborów młodzieży. Ci 
pierwsi muszą wykazać się dużym 
potencjałem zdrowego rozsądku. 
Przyszłość waszych dzieci zależy od 
każdej obecnej chwili.

(MaW)
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej informuje, że 13 lutego 
br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie, odbędzie się posiedzenie 
Zarządu TMZN. Zebranie rozpocznie 
się o godzinie 17. Na posiedzeniu, które 
ma charakter otwarty, omawiane będą 
bieżące sprawy Towarzystwa. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pobraniem ankiety do publikacji 
„KTO JEST KIM w Nowogardzie?”. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
członków TMZN o uzupełnienie składek członkowskich.

Za Zarząd TMZN – Przewodniczący
 Franciszek Karolewski

Zapraszam na wystawę fotograficzną w Nowogardzkim Domu Kultury 
prezentującą mieszkańców Nowogardu. 
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Nie matura, lecz chęć szczera,
 zrobi z ciebie oficera!

Sesja zdjęciowa dla JW w Glicku i 
napad!

A zdjęcia, skoro lubi Pan tak robić, jak 
śnieg stopnieje, niech na terenie byłej 
JW w Glicku: porobi wszystkim obiek-
tom wojskowym, jak (za ok. trzysta 
tysięcy) taki majątek! został kupiony (a 
tylko część z niego została w ubiegłym 
roku sprzedana za kilkakrotnie wyższą 
cenę dla niemieckiego inwestora) i dla 
dziesiątków hektarów lasu, na których 
wycięto bez pozwolenia tysiące drzew 
w wieku od ponad 30 do 120 lat. Pra-
cownicy UM w Nowogardzie nawet nie 
zareagowali. Może Panu - jako byłemu 
Komendantowi Milicji w Nowogardzie 
uda się tego bez szwanku dokonać, bo 
jak jeden z nowogardzkich fotografi-
ków zrobił  zdjęcie bramy Jednostki 
(przypadkiem, tuż przed dokonaniem 
transakcji sprzedaży dla Rethmanna cz. 
gruntów w ubiegłym roku) i to z daleka, 
zaraz po tym, została zastawiona na 
Niego zasadzka, dokonano napadu i 
pod groźbą użycia noża - skradziono 
Jemu cenny aparat fotograficzny. 

Z całym szacunkiem i poważaniem 
Eugeniusz Korneluk

P.S. Precz ... z „brudnymi buciora-
mi”! 

Skoro pisze Pan i Pan Kosiński, 
żebym brał przykład ze swojego szla-
chetnego brata Jana, i dla Was jest On 
również tak wielkim autorytetem jak 
dla mnie, to dlaczego nie poparliście 
jego kandydatury do otrzymania 
„laura cisowego” dla wybitnych no-
wogardzian?! Dodam, że brat Jan, był 
pionierem i instruktorem turystyki 
rowerowej nie tylko w Nowogardzie 
ale i w całym kraju, odznaczony złotem 
przez samą Warszawę. Założycielem 
klubu motorowego „Cisy”, którym teraz 
Nowogard szczyci się i organizuje mię-
dzynarodowe zawody moto - crossowe, 
a burmistrz uchwałą RM przeznacza 
na nie - prawie 100 tysięcy zł rocznie! 
Jest też wielkim społecznikiem i dzia-
łaczem na rzecz propagowania piękna 
ziemi nowogardzkiej, choćby na swoich 
zdjęciach w DN i licznych wystawach 
w tym temacie.

Pod takim tytułem artykuł ten po-
święcam Panu Józefowi Pawlakowi, 
jako odpowiedź na Jego art. w 10 nr 
DN z 3 lutego br. na str. 2, pt: „Panu 
mgr inż. Eugeniuszowi Kornelukowi 
ku rozwadze!”

Odpowiem na parę Pańskich pytań, 
skoro tak bardzo tego Pan pragnie. 
Pod zły adres skierował Pan od-
powiedź na komentarz dotyczący 
materiału Pana Kosińskiego. Ja nie 
jestem Rewersem i nie ja art. Pana 
Kosińskiego nazwałem paszkwilem, 
tylko jakiś uważny czytelnik DN, 
którego Pan Kosiński zbulwersował. 
Myli się też Pan, że cyt.: „... radny nie 
jest od dogłębnej analizy dokumenta-
cji”. Radni mają za swój obowiązek 
nie zapoznać się, ale przeczytać całą 
dokumentację dotyczącą uchwał 
jakie podejmują. Nieznajomość jej 
może być brzemienna w skutkach, 
a jak wynika z list, żaden radny nie 
zapoznał się z dokumentacją dot. 
Słajsina, w tym Pan radny Kosiński. 
A szkoda, bo zanim przyjęli uchwałę 
o powstaniu wysypiska dla 27 gmin, 
dowiedzieliby się, że lokalizacja tej 
inwestycji w Słajsinie jest co najmniej 
wątpliwa, choćby ze względu na zapis 
na str. 13 „Prognozy skutków ...” cyt.: 
„... Zmianie prawie w całości ulegną 
stosunki wodne pierwszego poziomu 
wód, który zalega na 1-3 m pod po-
wierzchnią terenu”. Przyległe stawy i 
tereny są obszarami źródliskowymi 
rzeki Łosośnicy i Uklei, które wpa-
dają do wód 1- szej klasy czystości 
- Regi. Na tej samej str.: „W związku 
z powyższym, istotnym elementem 
na tym obszarze, który powinien być 
chroniony, to wody podziemne obszaru 
zakładu i przylegające od wschodu 
tereny źródliskowe”. Czy właśnie ten 
fakt nie powinien już przesądzić o 
tym, że uchwała 28 września 2005 r. 
dot. Słajsina nie powinna być przy-
jęta? Jak Pan Rewers napisał, czy nie 
powinna być wtedy przeprowadzona 
„dogłębna analiza zysków i strat owej 
inwestycji”? Często mnie pan tytułuje, 
podkreśla to, lub cyt. „proszę mi wy-
baczyć, że pomijam zaszczytny tytuł”, 
nawet myli pisząc „do Pana inż.” nie 
podając tyt. naukowego. Ja nie pytam, 
czy ma Pan chociaż maturę, czy może 
Magistra inżyniera, którym Pan tak 
szafuje pod moim adresem. Też bym 
tak ładnie chciał Pana tytułować, ale 
nie wiem jak mogę, by nie obrazić: 
- panie maturzysto? A może Panie 
Komendancie Milicji Obywatelskiej? 
Zresztą mniejsza o to, bo niektórzy 
za PRL - owskich czasów byli obsa-
dzani na rządowych stanowiskach wg 
przysłowia: 

„Nie matura, lecz chęć szczera,  zrobi 

z ciebie oficera”, (i układy partyjne).
Płatny konfident - propozycja współ-

pracy!   
Nie wiem skąd takie metody są 

Panu znane, ale płatnego konfidenta 
donoszącego burmistrzowi - (jak mi 
Pan zaproponował) kto wywozi na 
dzikie wysypiska śmieci ze mnie Pan 
nie zrobi i propozycji tej nie przyjmuję. 
Dzikie wysypiska, to problem jeszcze 
rodem powojenny, dopiero od kilku lat 
dostrzegany i na ich likwidację gmina 
dostaje środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. Są również 
popegeerowskie mogilniki, ścieki zrzu-
cane z całego Osowa do rowów melio-
racyjnych, a te do stawów rybnych i to 
na oczach urzędników gminy, którzy 
(mimo zgłoszeń) nic w tej sprawie 
nie robią, a biorą za to pieniądze. To 
problemy, którymi nasze stowarzysze-
nie chce się zająć jak dostanie z gminy 
środki, o które się ubiega.

 Upoważnienie
Ze śmieciami co robię? Napisałem 

w art. do Pana Kosińskiego, ale niniej-
szym upoważniam Pana do wglądu 
w akta gminy, gdzie są złożone moje 
kwity odstawy śmieci na wysypisko do 
Słajsina i z recyklingu, (nie z 2005 lecz 
nawet rok wcześniej), jako załącznik 
do podania o anulowanie mandatu za 
to, że nie mam umowy z podmiotem 
wywożącym zmieszane odpady, tyko 
wybiegając naprzód, segreguję, a masę 
organiczną przerabiam na próchnicę 
i zarabiam na recyklingu pieniądze 
sprzedając, a nie wywożąc „za stodołę” 
jak to bezczelnie Pan napisał. 

Sfałszowane podpisy, czy prowo-
kacja?

Odpisywałem na łamach DN na te-
mat „niby” sfałszowanego Pana podpi-
su. Listy przeciw budowie „padliniarni” 
były wyłożone w miejscach publicznych 
i ktoś najwidoczniej pod Pana podszył 
się i zrobił „żarty”, skoro wiedział, że 
jest Pan zwolennikiem budowy tak 
niebezpiecznej i śmierdzącej inwestycji, 
jak utylizacja padliny metodą hart-
mana, (co telewizja niejednokrotnie 
pokazywała w ubiegłym roku). Był też 
przypadek, gdzie na listach znalazła się 
radna z koalicji PSL-SLD głosująca też 
za budową. Prosiłem na łamach DN, 
że jeśli na listach przeciw budowie 
„padliniarni” w Glicku znalazł się ktoś 
wbrew swojej woli z podrobionym 
podpisem, by fakt ten zgłaszał organom 
ścigania. Nie było odzewu. Ja z tym nie 
mam nic wspólnego i uważam, że jest 
to zwykła prowokacja w celu ośmiesze-
nia opinii publicznej przeciwnej w/w 
budowie wyrażonej ponad czterema i 
pół tysiącami podpisów. W tej ilości 
nawet te dwa, nie mają najmniejszego 
znaczenia. 

Rozliczenia podatkowe
Druki PIT otrzymać można w Ratuszu Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta 

- pok. nr 5 parter) bądź na stronach Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Punkt Obsługi Podatników w Nowogardzie (Plac Wolności 5, pok.201, II 
piętro) czynny będzie w : Luty 16 i 17 w godz. 8:00-14:30 

Urząd Skarbowy w Goleniowie, Pl. Lotników 1, 72  100 Goleniów
nr telefonów:
centrala 091 43-21-500, fax 091 41-82-598
godziny pracy:
poniedziałek i czwartek od 7:00 do 16:00
wtorek, środa i piątek od 700 do 1500
godziny otwarcia kasy
poniedziałek i czwartek od 800 do 1500
przerwa od 1100 do 11 30
wtorek, środa i piątek od 730 do 1400
przerwa od 1100 do 11 30
Konta:
NBP O/O Szczecin:
CIT 57 1010 1599 0056 8522 2100 0000
VAT 07 1010 1599 0056 8522 2200 0000
PIT 54 1010 1599 0056 8522 2300 0000
NBP O/O Warszawa
d.j.b. 06 1010 1010 0075 9122 2500 0000
NBP O/O Szczecin
in.d 48 1010 1599 0056 8522 2700 0000
j.b.
wyd. 92 1010 1599 0056 8522 3000 0000
doch. 42 1010 1599 0056 8522 3100 0000
Nie zapomnij o terminach składania deklaracji !!!
- na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (do 20 dnia każdego miesiąca)
- podatku od towarów i usług (do 25 dnia każdego miesiąca )
Urząd Skarbowy w Goleniowie informuje, że pod następującymi nr. telefonów 

można uzyskać informację w zakresie:
Podatków od towarów i usług VAT: tel. 4321-511
Podatki dochodowe: tel. 4321-446
Podatek od czynności cywilnoprawnych: tel. 4321-447
Podatek od spadków i darowizn: tel. 4321-415

iSa
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Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Jan Tandecki

ur.1947r. - przewodniczący Rady 
Miejsko-Gminnej Zrzeszenia Po-
wiatowego LZS. Od 1973 do 1988 
roku kierownik sekcji kolarskiej LKS 
„Pomorzanin-Nowogard”. Wcześniej 
czynny sportowiec - uprawiał boks i 
siatkówkę. 

Żonaty, ma dwóch synów i troje 
wnuków. 

Przygodę ze sportem rozpoczął w 
Okunicy koło Pyrzyc, gdzie miesz-
kał w latach 1954-1965. Najpierw 
w miejscowej drużynie grał w piłkę 
nożną. Potem na przełomie 1965 i 
1966 roku trenował boks w sekcji 
bokserskiej LKS „Sokół-Pyrzyce”. 

W latach 1971-1973 był zawod-
nikiem trzecioligowej drużyny siat-
karskiej LKS „Błotno”. 

Od 1971 roku był członkiem 
Rady Miejsko-Gminnej Zrzesze-
nia Powiatowego LZS w Nowogar-
dzie. Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejsko-Gminnej LZS był przez 15 
lat, przewodniczącym od 1994. Był 
współzałożycielem podsekcji kolar-
skiej w SKR „Osowo” w 1976 roku. 
Liczyła ona 8 zawodników. Sekcją 
opiekowali się Czesław Polewiak i 
Krzysztof Kula. Jeden z zawodników 
Krzysztof Wardziński był Mistrzem 
Okręgu w Przełajach. 

Gdy był kierownikiem sekcji ko-
larskiej LKS „Pomorzanin-Nowo-
gard” do największych talentów 
należeli: Henryk Sawicki (tytuły 
mistrza Polski), Marek Ziółkowski, 
Grzegorz Zieliński (mistrz Polski 
LZS), Ryszard Bonda (wicemistrz 
Polski) i Sławomir Krawczyk (dwa 

razy start w Wyścigu Pokoju). Kraw-
czyk, Zieliński, Sawicki i Ziółkowski 
zajęli podczas Mistrzostw Europy 
Juniorów w jeździe na czas czwarte 
miejsce jako juniorzy. Wspólnie z 
kolarzami zjeździł Polskę wzdłuż i 
wszerz. Zwiedził także wiele krajów 
europejskich, m.in.: ZSRR, NRD, 
Czechosłowację i Rumunię.

Od 1971 roku mieszka w Nowo-
gardzie. Ukończył miejscowe Lice-
um Ogólnokształcące. Po powrocie 
z wojska w 1967 roku podjął pracę 
w Zakładach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Stargardzie. W 1969 
wstąpił do Milicji Obywatelskiej. W 
1978 roku został kierownikiem sek-
cji ruchu drogowego w nowogardz-
kiej komendzie MO. Od 1989 roku 
jest na emeryturze. Pracuje w firmie 
ochroniarskiej. 

Uhonorowany: Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłu-
żony Działacz Sportu”.

Jako jeden z pierwszych miesz-
kańców Nowogardu otrzymał „Laur 
cisowy”.

Anegdota Jana Tandeckiego
Największą bolączką sekcji kolar-

skiej LKS „Pomorzanin” – Nowogard 
był brak sprzętu, którego w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
było jak na lekarstwo, chociaż nie 
brakowało pieniędzy. Wobec tego Jan 
Tandecki z Czesławem Polewiakiem i 
Ryszardem Litwińczukiem (obecnym 
sekretarzem Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Szczecinie) wybra-
li się do bydgoskiej fabryki rowerów 
„Romet”. Początkowo zostali przyjęci 
dość chłodno. Dopiero, gdy postawili 
na stole torbę wypełnioną wędzony-
mi węgorzami jeden z szefów „Ro-
metu” podniósł słuchawkę telefonu, 
wykręcił numer i zapytał:, „Kto dziś 
dostaje rowery?”. „Legia Warszawa”- 
padła odpowiedź. „To dostaną ju-
tro”- powiedział decydent „Rometu”. 
”Dziś dostaje LKS „Pomorzanin” -  i 
z lubością wąchał zapach wędzonych 
ryb. Tak kiedyś załatwiało się sprzęt 
dla klubu.  

W ramach ogólnopolskiego projek-
tu pn. „Europejska Akademia uczy 
segregować odpady opakowaniowe”, 
zainicjowanego przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Komunalnych Związ-
ków Gmin, a finansowanego ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, ruszyła na 
terenie Celowego Związku  Gmin R-
XXI  Kaskada edukacyjna pn. „Nie 
musimy śmiecić”.

Szkolenia nauczycieli rozpoczęły  
się  4-5 lutego 2006, ciąg dalszy szko-
leń odbywał się będzie  w dniach  11-
12 lutego 2006,  25-26 lutego 2006. 
W szkoleniu biorą udział nauczyciele  
z Gmin należących do CZG R-XXI. 
Miejscem szkoleń jest Regionalne 
Centrum Przedsiębiorczości Szcze-
cińskiej Fundacji „Talent – Promo-
cja-Postęp”.

Kaskada  edukacyjna – „Nie musi-
my śmiecić” realizowana na terenie 
Celowego Związku Gmin R-XXI jest 
projektem skierowanym do nauczycie-
li poszczególnych poziomów naucza-
nia  kształcenia ogólnego. Podstawą 
realizacji całego przedsięwzięcia jest 
integracja nauczycieli różnych przed-
miotów i poziomów nauczania (w tym 
nauczania zintegrowanego, blokowe-
go, gimnazja i szkoły ponadpodstawo-
we) wokół  zagadnień  związanych z 
potrzebą  kształtowania społeczności 
szkolnej oraz zagadnień  związanych  
z potrzebą  kształtowania społecz-
nej świadomości ekologicznej wśród 
młodego pokolenia,  jak również do-

rosłych mieszkańców regionu. Reali-
zacja projektu winna się ostatecznie 
przełożyć na aktywizację społeczności  
szkolnej oraz związanego z tą społecz-
nością środowiska  lokalnego na rzecz 
ochrony środowiska  naturalnego 
rozumianej jako podejmowanie lub 
zaniechanie działań umożliwiających 
zachowanie lub przywrócenie rów-
nowagi przyrodniczej w tym poprzez 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 
minimalizację powstawania odpadów 
oraz ich prawidłowe zagospodarowa-
nie.

W realizacji idei kaskady ważna 
rolę odgrywa edukacja nauczycieli, 
przyszłych trenerów oraz animato-
rów edukacji ekologicznej na terenie 
macierzystej placówki oświatowej. Od 
niej zależy świadomość celów, zagazo-
wanie i motywacja działania. Cele po-
stawione przed projektem mogą być 
realizowane jedynie za sprawą kształ-
towania świadomości, gdyż bez grun-
townej społecznej świadomości ekolo-
gicznej nie jest możliwe tworzenie ani 
realizowanie polityki ekologicznej na 
poziomie lokalnym, regionalnym czy 
krajowym. Niezbędne jest stałe uświa-
damianie społeczności lokalnej jej 
związków ze środowiskiem, potrzeb 
kulturowych, korzyści ze zmiany stylu 
życia.

Nauczycielom biorącym udział w 
szkoleniu życzymy owocnej pracy w 
realizacji projektu szkoleniowego, a 
chętnych nauczycieli zapraszamy już 
na kolejny cykl szkoleń, który odby-
wał się będzie w kwietniu. 

Monika Olechnowicz-Krakowska
Koordynator Regionalny

Kaskady na terenie CZG R-XXI

Kącik Ekologiczny
“Pam ięta j, że  środo w iska przyrod n iczeg o

nie otrzym aliśm y w  spadk u od
pop rzedn ic h poko leń  lecz  po ży czy liś m y

w  czaso w e u ży tkow an ie  o d przysz łych  p oko leń .
O dd ajm y je  w  n ie  gorszym  s tan ie  n iż  s am i

je  zasta liśm y”



Nr 128

Dzień Babci i Dziadka

W Przedszkolu nr 3 odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Spotkanie, na które za-
proszeni zostali seniorzy przed-
szkolaków upłynęło w bardzo miłej 
atmosferze.

Dziadkowie przy kawie, cieście i 
owocach wysłuchali piosenek, wier-
szy i skeczy oraz obejrzeli tańce przy-
gotowane przez swych wnuków.

Miłą niespodzianką było zapro-
szenie babć i dziadków na scenę do 
wspólnej zabawy.

Nad całością czuwała opiekunka 
Grażyna Kwiecień, której zadałem 
kilka pytań.

I.K. – Skąd wzięła się idea uro-
czystości?

G.K. – W naszym przedszkolu jest 
wiele imprez. Oprócz dzisiejszej jest 
także Święto Ziemniaka, Dzień Matki 

i Ojca, itp. Pomysł zrodził się przed 
laty, a ma na celu podtrzymywanie 
więzi rodzinnych.

I.K. - Jak długo trwały przygoto-
wania do uroczystości?

G.K. – Dzieci dostały teksty tydzień 
przed feriami i miały się ich nauczyć 
w domu. Po feriach był tydzień na 
przygotowanie.

Trzeba przyznać, że pomysł jest 
godny naśladowania. W obecnych 
czasach mamy tak mało czasu dla 
rodziny, więc takie imprezy mające 
na celu podtrzymywanie więzi ro-
dzinnych są bardzo ważne. 

 Na zakończenie uroczystości każ-
dy z zaproszonych gości otrzymał 
kwiatka wykonanego własnoręcznie 
przez swojego wnuka.

Ireneusz Karczyński

Wspólna zabawa babć i dziadków razem z wnukami.

Miłą niespodzianką było zaproszenie babć i dziadków na scenę do wspólnej 
zabawy.

INFORMACJA

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

W związku z uchyleniem art. 25 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) zo-
bowiązującej osoby pobierające świadczenia rodzinne do przedłożenia, 
w terminie do dnia 15 marca, oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku 2005, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie informuje o braku obowiązku przedkładania 
w/w oświadczeń.

Piec
W rogu starej kuchni
Z podłogą drewnianą
Drzemał piec mej babuni
Z szeroką fugą glinianą

Miał piekarnik dołem
Z dwoma czarnymi szybrami
Zakończony u góry cokołem
I okuty mosiężnymi hakami

Na białych kaflach skrycie
Spękanych drobną pajęczyną
Przez szpary w żeliwnej płycie
Spadały iskry czerwoną lawiną

Żółte mosiężne haczyki
Trzymały grzybów sznury
Pachniały rydze, borowiki
I przyprawy na cokole u góry

Na podłodze w pobliżu paleniska
Stała skrzynia z drwami
Na niej leżało leniwie kocisko
Z futrem pokrytym łatami

Często siadałem na tej skrzyni
Z kociego ciała płynęła muzyka
Do trwającej życia linii
U babuni, obok ciepłego popielnika

05.02.2006 r. 
Zbigniew Skwarczyński

Weekend w Kinie „Orzeł”

Podwójna gra
Dramat/ Komedia USA 2005 r., reż. D. J. Caruso, obsada: Al Pacino, Bran-

don Lang, Rene Russo, czas trwania 
122 min, projekcja: piątek – niedzie-
la godzina 19.00.

„Podwójna gra” to pełen napięcia 
dramat o ludziach, dla których sport 
i hazard są zarówno źródłem boga-
ctwa jak i okazją do roztrwonienia 
ogromnych fortun. Mathew McCo-
naughey wciela się w postać Bran-
dona Langa, który po odniesieniu 
poważnej kontuzji, uniemożliwiają-
cej kontynuowanie kariery sporto-
wej, odkrywa w sobie zadziwiającą 
umiejętność przewidywania wyni-
ków meczów. Jego niezwykły dar 
zwraca uwagę jednego z czołowych 
specjalistów w dziedzinie zakładów 
sportowych - Waltera Abramsa (Al 
Pacino).  Ag
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Znikają aleje
Od jakiegoś czasu jadąc w kierunku Dobrej Nowogardzkiej z okien sa-

mochodu można dostrzec niezwykle ponury widok. Wycinane są dorodne, 
kilkudziesięcioletnie drzewa a wraz z nimi znikają piękne aleje na stałe 
wpisane w krajobraz naszej okolicy.

Droga do Dobrej Nowogardzkiej miała niegdyś wiele uroku... 
foto Jan Korneluk

...dziś wygląda brzydko i ponuro.

Padają dorodne kilkudziesięcioletnie drzewa.

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw  

Sędziowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw, 
informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w dniach od 22 lutego 
2006 roku do 01 marca 2006 roku (nie zaś do 28 lutego 2006r.) w godzinach 
od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2006 r. (środa)- porady będą udzielane w budynku Sądu 
Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia o specjal-
ności w sprawach karnych),

- w dniu 23.02.2006 r. (czwartek)-porady będą udzielane w budynku 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI 
Grodzkim (sprawy karne),

- w dniu 24.02.2006 r. (piątek) -  porady będą udzielane w budynku Sądu Re-
jonowego w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy rodzinne),

- w dniu 27.02.2006 r. (poniedziałek) - porady będą udzielane w budynku 
Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sprawy 
karne),

- w dniu 28.02.2006 r. (wtorek) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul Dworcowej l w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy karne),

- w dniu 01.03.2006 r. (środa) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej ł w Wydziale VI Grodzkim 
(sprawy cywilne).

nas. Trudno jednak przejść obojętnie, 
gdy na naszych oczach znikają tak 
piękne aleje, gdy tracimy coś bezpo-
wrotnie. Takie przyjęto priorytety, nie 
musimy się z tym zgadzać

Prace związane z wycinką drzew 
prowadzi firma PPHU „Słomex” z 
Nielepu. Jak dowiedzieliśmy się w 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich przy 

tego typu zleceniach przyjęty jest 
zwyczaj, że wykonawca jako wyna-
grodzenie za robociznę otrzymuje 
uzyskane przy tym drewno. W tym 
konkretnym przypadku do przetargu 
stanęły cztery firmy. Wygrała ta, która 
zdecydowała się dopłacić największą 
kwotę. „Słomex” dopłacił 535 zł.

tekst i foto AgJadąc tą drogą trudno nie dostrzec 
uroku tych drzew. Ich pnie i korony 
tworzą niezwykle malownicze tunele. 
Niestety już wkrótce przestaną cie-
szyć nasze oczy. 

W czerwcu ubiegłego roku Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie wystąpił z wnioskiem do 
nowogardzkiego Urzędu Miasta i 
Gminy o zgodę na wycięcie ponad 
trzystu przydrożnych drzew: lipy 
drobnolistnej, jesiona wyniosłego, 
wiązu pospolitego, kasztanowca 
zwyczajnego i topoli euroamery-
kańskiej. Wniosek motywowany 
był koniecznością przeprowadzenia 
modernizacji jezdni. Według planów 
mają być tam pogłębione rowy, wy-
profilowane pobocze oraz położona 
nowa nawierzchnia. Niezbędne do 
tego miałoby być wycięcie drzew. 
Urząd Miejski zgodę taką wydał, choć 
Artur Bajerski z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska przyznaje, że 
patrząc z punktu widzenia miłośnika 
przyrody można poczuć wielki żal. 
Dodaje jednak, że część drzew była 
chora, a na kilku odcinkach rośnie 
już drugi rząd drzew oddalonych od 
jezdni w odpowiedniej odległości, a 
na innych odcinkach drzewa mają 
być posadzone. 

Podczas podejmowania decyzji o 
wycince przeważyły argumenty o ko-

nieczności przeprowadzenia moder-
nizacji oraz względy bezpieczeństwa 
kierowców. Takie argumenty nie tra-
fiają jednak do ekologów. Adam Waj-
rak, „nadworny” miłośnik przyrody 
redakcji „Gazety Wyborczej”, tak pisał 
na podobny temat: „Na Mazurach i w 
zachodniej Polsce przy lokalnych (ale 
nie tylko) drogach rosną wspaniałe, 
stare drzewa. Ostatnio idą jedno za 
drugim pod nóż, a raczej pod siekierę. 
Stwierdzono, że stanowią zagrożenie 
dla kierowców. Oczywiście, że nim są 
- głównie dla pijanych i pędzących 
z nadmierną szybkością. Przeciwko 
wycinaniu przemawiają argumenty 
historyczne (często taka aleja jest 
zabytkiem, nawet jeśli nie wpisano jej 
na odpowiednią listę) i przyrodnicze. 
A na przykład na Mazurach są tak 
samo ważnym elementem krajobra-
zu, jak choćby jeziora. Ich wycinanie 
mógłbym porównać do prostowania 
górskich serpentyn, które również są 
niebezpieczne, bo strome, wąskie i 
mają ostre zakręty. Każdy, komu bym 
powiedział, że trzeba je prostować i 
poszerzyć, postukałby się w głowę - to 
bardzo drogie, a na dodatek przecież to 
góry! Podobnie jest z Mazurami (choć 
tu wycięcie drzew jest bardzo tanie) 
- o ich charakterze decydują również 
przydrożne szpalery zieleni.”

Ocena słuszności argumentacji jest 
już indywidualną kwestią każdego z 
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

reklama reklama

OPŁATY PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Uwaga wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 12.02.2006 r. zawody węd-

karskie podlodowe.
Zbiórka o godz. 10.00 k. Harcówki. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 

10.02.2006 r. Wpisowe 5 zł.
Zarząd

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, że dnia 26.02.2006 r. o godz. 10.00 

(niedziela) w sali Polskiego Związku Motorowego ul. Boh. Warszawy 1b odbę-
dzie się walne spotkanie sprawozdawcze Koła PZW Tęczak w Nowogardzie.

Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz sympatyków.
Zarząd Koła

Zebranie wędkarzy
Koło M-G PZW Nowogard zaprasza wędkarzy – członków Koła na 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU KOŁA, które odbędzie 
się w dn. 26 lutego 2006 r. w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
(Ratusz). Rozpoczęcie zebrania o godz. 9.30.

Zarząd

Turniej Piłki Halowej
W sobotę dnia 11.02.2006 r. o godz. 9.00 odbędzie się Halowy Turniej Piłki 

Halowej o puchar „KRETMANA”. Udział w Turnieju biorą zawodnicy od 45 
lat w górę. Turniej odbędzie się w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Boh. Warszawy. Udział w Turnieju potwierdziły drużyny „Floty” 
Świnoujście na czele z wice prezydentem Andrzejem Szczodrym, „Iskra” 
Golczewo, „Wicher” Przelewice, „Polonia” Płoty na czele z burmistrzem 
Marianem Malińskim, „Tur” Turek z Wielkopolski oraz „Oldboje” Nowogard 
i „Radni” z Nowogardu.

Zapraszamy wszystkich chętnych kibiców do dopingowania naszych dru-
żyn.

Andrzej Szafran
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż murowany przy 

ul. Boh. Warszawy, za dawnym 
POM-em. 091 39 25 636, 0695 
106 611.

• Sprzedam mieszkanie, centrum, 
2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie poszukuję kawalerki do 
wynajęcia. 0889 210 972.

• Do wynajęcia 2-pokojowe 
mieszkanie umeblowane, za-
dbane. 0880 724 325.

• Zamienię M-3 z własnym c.o. na 
M-4 lub M-5 – może być zadłu-
żone. 091 39 22 923.

• Sprzedam mieszkanie 110 m kw. 
w centrum Nowogardu z gara-
żem i działką przy domu. 0695 
876 585.

• Sprzedam garaż – ul. 15 Lutego. 
0609 307 249.

• Sprzedam mieszkania spółdziel-
cze własnościowe w centrum 
Nowogardu: 4-pokojowe, parter 
– 091 392 15 22; 2-pokojowe, I p. 
+ garaż. 0663 748 233; 091 392 
27 94, od 9.00 do 11.00 i po 
19.00.

• Wynajmę kawalerkę. 0501 
258 474.

• Kupię mieszkanie 2-pokojo-
we, Nowogard i okolice. 076 84 
11 617.

• Odnajmę pokój w Goleniowie. 
500 zł – bez dodatkowych opłat. 
0507 37 56 71.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
0665 320 691.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-
pokojowe z garażem. Tel. 0504 
124 829.

• Sprzedam dom wolnosto-
jący na działce 1000 m kw., 
przy ul. Kosynierów. Tel. 0601 
576 156.

• Sprzedam kawalerkę. 0501 
258 474.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je, spółdzielcze, własnościowe. 
0602 135 445.

• Zamienię kawalerkę własnoś-
ciową 33 m kw., IV p. z balkonem 
na ulicy 15 Lutego na mniejszą 
w centrum Nowogardu lub oko-
licach ul. Żeromskiego. Może 
mieć prawo lokatorskie. 091 39 
26 968.

• Pawilon handlowy sprzedam 
– płyta obornicka, pow. 50 
m kw. Cena do uzgodnienia. 
0502 050 964.

• Zamienię 3-pokojowe, 58 m kw., 
I p. na 2 pokoje. 0502 67 38 38.

• Działkę 4000 m kw. w centrum 

Nowogardu kupię. Tel. 0602 
440 044.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory sa-
mochodowe w cenie 60 zł/szt. 
0606 118 102.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.2i 
+ gaz, 1990 r., amortyzatory i ha-
mulce po wymianie. 0693 16 22 
40.

• Kupię Fiat 126p w każdym sta-
nie. 091 39 18 335.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., 
przegląd 12.2006 r., stan dobry. 
Cena 2.000 zł – do negocjacji. 
0602 455 792.

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową z papierami. 0507 
692 378.

• Sprzedam akumulator 12 V, 55 
AH. 0888 240 753, 091 419 10 
76.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena 

do uzgodnienia. Tel. 0600 
653 124.

• Sprzedam cielną jałówkę i sło-
mę. 091 39 133 47, po 20.00.

• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam przyczepkę ciągniko-

wą 1-osiową. Cena do uzgod-
nienia. 0887 392 955. 

• Sprzedam króliki nowoze-
landzkie mięsne w celu dalszej 
hodowli lub na ubój. 091 392 
66 19, 0511 807 668.

• Sprzedam drewno opałowe z 
dowozem. 0889 354 058.

• Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
konstrukcję tunelu foliowego 
6 m x 30 m, barakowóz. 0663 
212 981.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 
zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.

• Transport – przeprowadzki. 
0604 516 451.

• WYKONUJEMY PROFESJO-
NALNE STRONY INTERNETO-
WE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI 
CZAS REALIZACJI, WYSTA-
WIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki 
– tel. 0609 574 542.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMON-

TOWE, STOLARSKIE, KAFEL-
KOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM 
SOLIDNIE I FACHOWO, DZWO-
NIĆ WIECZOREM – TEL. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi remontowo-budowlane, 

nadzory, kosztorysowanie. 0504 
595 424.

• Rolety, żaluzje, montaż, napra-
wa – najtaniej! 091 39 72 656.

• Renowacja mebli. 091 39 
22 366.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• Poszukuję wykonawcy stanu 
surowego budynku miesz-
kalno-usługowego. 0602 
677 563.

• Zatrudnię murarza. 0501 
549 756.

• Firma piekarnicza zatrudni 
cukiernika z doświadczeniem. 
Wymagane dokumenty mi-
strzowskie i pedagogiczne. 
091 39 22 431.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻĘ DIORA 502, 
5 ELEMENTóW Z PILOTEM, BEZ 

KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• SPRZEDAM APARAT CyFRO-
Wy HP MS305, 3 X ZOOM OP-
TyCZNy, 9 X CyFROWy Z KA-
MERą, OKABLOWANIE. NOWy, 
NA GWARANCJI – CENA 450 
ZŁ, TEL. 0605 522 340, 091 39 
22 783. 

• Pilnie kupię Nokię 6230i, Sony 
Erricsona K750 i Samsunga 
D600 – nowy lub używany. 
0502 419 276.

• Kto przygarnie małego, czarne-
go krótkowłosego pieska? Wiek 
ok. 1,5 roku, b. miły, lubi dzieci. 
Tel. 091 39 22 228.

• Matematyka - 091 39 21 195.
• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 

091 39 20 978.
• Sprzedam pianino. 091 39 

25 132.
• Kupię – sprzedam pilarki spa-

linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od  
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarki niemieckie – czarno 
podpalane, 8-tygodniowe, oj-
ciec zwycięzcy świata, rodzice 
na miejscu. 091 39 21 828.

Cennik prenumeraty 
“Dziennika Nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
RAZEM 134,00 zł
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY BuSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36

OFERTY PRACY PUP
Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 

OFERTy PRACy PUP GOLENIóW, 
FILIA NOWOGARD

1.  stolarz
2.  sprzedawca
3.  spedytor
4.  mechanik maszyn szwalniczych
5.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowar-

ki, walca drogowego, rozściełacza
6.  operator ładowarki
7.  pracownik produkcji
8.  operator wprowadzania danych- praca w 

miejscu zamieszkania (znaczny stopień niepeł-
nosprawności)

9.  mechanik samochodowy
10.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
11.  szwaczka
12.  kierownik produkcji (szwalnia)
13.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
14.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
15.  szef kuchni
16.  kucharz
17.  mechanik motocyklowy
18.  kierowca kat. B
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. maszynista żurawia kolejowego
8. monter kadłubów - poddźwignicowy
9. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, 

informatyk, księgowy, pracownik magazynowy 
– demontaż statku (Gdańsk)

10. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pra-
cownicy niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

11. kierowca – chłodnia (Szczecin)
12. kierownik budowy (Szczecin)
13. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w 

Gryficach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja 

ogólna – oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, 

III stopień znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia 

– oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna 

i higiena psychiczna, III stopień znajomości j. 
angielskiego – oficer;

- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia 

pracy – oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy 

chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angiel-

skiego – oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy 

kat. C – chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i 

konserwacja kserokopiarek i drukarek
18. Programista (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZySKAĆ W POWIATOWyM URZĘDZIE 
PRACy W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10Przed nami ostatnia 
kolejka

W najbliższą niedzielę VII edycja Nowogardzkiej Ama-
torskiej Ligi Piłkarskiej przejdzie do historii. Na hali Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących odbędą się mecze decydujące o ostatecznym kształcie tabeli 
tegorocznych rozgrywek.

Wszystko rozpocznie się od pojedynku kończącego rywalizację o miejsca 
13 – 15 między Jedynką a Końcówką Mocy. Chwilę później rozegrane zostaną 
pierwsze mecze o miejsca 5 – 8, a o godzinie 12.00 na parkiecie pojawią się 
półfinaliści. Jako pierwszy o finał zagra Parasol z Łał Boys a po nich Pompeluna 
Perejros z czerwonymi Diabłami. 

O godzinie 13.20 rozpoczną się mecze, stawką których będą konkretne 
miejsca w ligowej tabeli. Najpierw o 11 miejsce powalczą Old Punks Never 
Die z Polską C, po czym napięcie będzie rosło aż do finału, który rozpocznie 
się o godzinie 16.40.

O rozgrywkach NALP można przeczytać również na stronie www.pomo-
rzanin.za.pl.

Patronem medialnym Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” – Szyby zespolone, 
„Marpol – Okna”, SMJ – firma informatyczna Mariusz Serocki oraz Urząd 
Miasta i Gminy.

W najbliższą niedzielę zagrają:
O miejsca 13 - 15
10.00 Końcówka Mocy – Jedynka
O miejsca 5 – 8
10.40 Czarne Koszule – Nauczyciele (mecz I)
11.20 Radosław – Wariaty spod Wiaty (mecz II)
O miejsca 1 – 4
12.00 Parasol – Łał Boys (mecz III),
12.40 Pompeluna Perejros – Czerwone Diabły (mecz IV),
O miejsce 11
13.20 Old Punks Never Die – Polska C,
O miejsce 9
14.00 Tubisie – Probud Wyszomierz,
O miejsce 7
14.40 przegrany meczu I – przegrany meczu II,
O miejsce 5
15.20 wygrany meczu I – wygrany meczu II,
O miejsce 3
16.00 przegrany meczu III – przegrany meczu IV
O miejsce 1
16.40 wygrany meczu III – wygrany meczu IV.        Andrzej Garguliński

Old Punks Never Die. Stoją od lewej: A. Garguliński, R. Bała, J. Bart-
nik, M. Cebulski. Poniżej od lewej: M.Olszewski, A. Szafran, M.Kolasa, P. 
Garguliński.

Jedynka. Stoją od lewej: M. Bornowski, Z. Mroczko, R. Deluga, K. Juśkie-
wicz. Poniżej od lewej: G. Żyła, W. Ratajczak oraz G. Jabłoński – najwier-
niejszy kibic zespołu.

Szach i mat
W najbliższą niedzielę 12 lutego w Restauracji „Kamena” o godzinie 10.00 

rozpocznie się turniej szachowy zorganizowany przez RM-G LZS. Zawodnicy 
grać będą 2x15 min. Zapisy w dniu zawodów. Nagrody dla najlepszych trójek 
funduje organizator.

Ag

Oldboye znowu na czele
Już po raz dziewiąty w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych spotkały się 

drużyny biorące udział w halowych rozgrywkach piłkarskich zorganizowa-
nych przez nowogardzki LZS. Zmiana lidera i walkower były najważniejszymi 
wydarzeniami kolejki. 

Porażkę Strzelewa z Olchowem wykorzystali Oldboye, którzy dzięki zwy-
cięstwu z Nowogardem wspięli się na szczyt tabeli. Szansę na zdobycie fotelu 
lidera zmarnował Wojcieszyn, który nie stawił się na mecz ze Słajsinem. Dy-
stans do czołówki zmniejszyło Olchowo włączając się tym samym do walki 
o zwycięstwo w całych rozgrywkach.

Wyniki dziewiątej kolejki:
Ostrzyca – Dąbrowa 0:0,
Długołęka – Jarchlino 5:1,
Wyszomierz – Karsk 0:2,
Strzelewo – Olchowo 0:4,
Nowogard – Oldboje 0:1,
Wojcieszyn – Słajsino 0:3 (w.o).
Aktualna tabela:
1. Oldboye 8 19 19-4,
2. Strzelewo 9 18 21-9,
3. Wojcieszyn 9 18 18-7,
4. Olchowo 8 17 17-8,
5. Karsk 8 15 12-13,
6. Długołęka 9 14 18-8,
7. Słajsino 8 13 12-11,
8. Ostrzyca 8 12 23-6,
9. Nowogard 8 6 10-25,
10. Dąbrowa 8 5 8-17,
11. Wyszomierz 8 4 7-22,
12. Jarchlino 8 3 3-32.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin jedzie do Goleniowa
W najbliższą sobotę piłkarze nowogardzkiego Pomorzanina rozegrają 

kolejny sparring. Nasi zawodnicy pojadą do Goleniowa, by zmierzyć się z 
tamtejszą Iną. Rywal ten jest najwyżej notowanym przeciwnikiem z jakim 
zmierzy się nasz zespół w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Początek 
spotkania godzina 13.00.

Andrzej Garguliński
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Krzyżówka nr 6kupon nr 6 Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka od A do Ż
Taki rodzaj krzyżówki jest zazwyczaj 

jolką – określenia wyrazów podawane 
są w kolejności przypadkowej, a roz-
wiązujący otrzymuje informację jak 
długi jest odgadywany wyraz i na jaką 
literę się zaczyna albo kończy.

Wyrazy prezentowanej krzyżówki 
kończą się taką literą jaką podano 
przed określeniem, a w nawiasie po-
dano liczbę liter.

Aby ułatwić Państwu rozwiązywanie 
zaznaczyłem miejsce wpisu wyrazów 
pionowych. Miejsce wpisu wyrazów 
poziomych musicie Państwo ustalić 
samodzielnie.

Przykład;
- 5S – odręczny to parafa (6) – ozna-

cza, że wyraz wpisujemy w poz. 5 
pionowo. Wyraz jest sześcioliterowy i 
kończy się spółgłoską S.

- Ć – klamot, grat (6) – wyraz ma 
6 liter, kończy się literą Ć i należy 
odgadnąć miejsce wpisu w rzędzie 
poziomym.

Rozwiązanie – przysłowie polskie 
utworzą litery uporządkowane od 1 
do 27.

A – przy tym zajęciu dwuznak CH 
ze słowa CHÓW zamienia się w samo 
H (7),

18B – ceremoniał pochówku (7),
9C – część rękojeści szabli, garda 

(5), 
Ć- klamot, grat (6),
21aD – firma, fabryka, wytwórnia 

(6),
E – kowal używa ich do wyciągania 

żeliwa z paleniska (8),
F – symboliczny grobowiec bez zwłok 

(7),
1G – samochód wpada w niego pod-

czas gołoledzi (7),
17H – scenopis filmowy (8), - wyjaś-

niam, że nazwa pochodzi od niemie-
ckich słów – DREHen – kręcić i BUCH 
– książka.

23I – dowód niewinności (5),
J – w każdym kraju jest inny (7),
14K – był nim generał przed awan-

sem (9),
L – makaron w kształcie nitek (9),
20Ł – dzielenie majątku (7),
M – system metryczny oparty na 

jednakowej liczbie sylab (8),
N – anioł z trzema parami skrzydeł 

(7),
Ń – niepodobny do nocy (5),
19O – będą z niego jagły (5),
P – gapa, gamoń (5),
6R – cewnik moczowy (7),
5S – odręczny to parafa (6),
Ś – ponoć chowa głowę w piasek (5),
2T – namowa, nakłanianie do czegoś 

złego (8),
U – kolega strusia, rea (5),
W – miasto z Wawelem (6),
Z – rzuca ciężką piłkę do kosza,
4Ż- zanikający zawód drukarski, 

łamacz (9).
(podpowiedzi: DRECHBUCH, KE-

NOTAF, SYLABIZM, KATETER, ME-
TRAMPAŻ)

Rozwiązania krzyżówki nr 5 
– KRAKOWSKA KWIACIAR-
KA – nadesłali:

Maria Gortat z Czermnicy, 
Janina Mazur z Czarnogłów, Wio-
letta Karpiuk z Zakłodzia, Teresa 
Młynarska ze Słajsina, Krystyna 
Tretiak z Maszkowa, Zbigniew 
Panek ze Starych Wyszomie-
rek, Agata Kochelska z Błotna, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, 
Krystyna Wielowska ze Starych 
Wyszomierek oraz z Nowogardu: 
Andrzej Leszczyński, Jerzy Sied-
lecki, Regina Orłowska, Krystyna 
Młynarska, Alicja Wypych, Józef 
Górzyński, Halina Szwal, Barbara 

Bartosik, Michał Rosa, Aleksan-
der Śmigiel, Aniela Włodek, Wła-
dysława Kubisz, Halina Heinrich, 
Anna Florkowska, Włodzimierz 
Borowicz, Franciszek Palenica, 
Gertruda Wasyluk, Stanisława 
Pokorska, 

Bezpłatne prenumeraty „DN” 
na marzec wylosowali:

- Barbara Bartosik z Nowo-
gardu,

- Halina Heinrich z Nowogar-
du,

- Zbigniew Panek ze Starych 
Wyszomierek

Gratulujemy!

PRAWO I LEWO

Dlaczego, jakim prawem

Tak się w życiu dzieje, 

Że typ spod ciemnej gwiazdy 

Zazwyczaj jaśnieje?

DZIWNA NATURA

Dziwną przekorę mamy w naturze

I nie rozumiem doprawdy czemu:

Gdy dwóch rodaków 

Zejdzie się w chórze

To jeden śpiewa na złość drugiemu. 

G d y  j e d e n  pa l ce m  n a  l e wo  k i w ni e, 

Ten drugi kiwnie, ale przeciwnie.

Gdy jeden kicha, drugi zawzięcie,

Kaszle, by zagłuszyć cudze kichnięcie.

Gdy jeden w locie rozwinie skrzydła,

Drugi co prędzej zastawia sidła.

Gdy jeden skrzętnie zbiera zasługi,

To mu je z ręki wytrąca drugi.

I skąd się bierze przekora taka,

Żeby mądrzejszym być od rodaka?

Żeby przewyższyć go wielkim czynem?

Żeby skroń własną okryć wawrzynem?

Żeby zabłysnąć wspanialszą cnotą?

O nie! Tu wcale nie chodzi o to!

Tu nie o wawrzyn idzie, czy cnotę!

Tu nikt się nie rwie do zbożnej pracy.

Po prostu – ciężko znoszą rodacy,

Gdy ktoś wyrasta ponad miernotę.

NAZWA

Uliczkę, gdzie cienie chuliganów się chwieją,

Uroczyście przezwano: A-leją!
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 Witamy wśród nas... foto Janusz Roguski
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Dane i informacje pod 
zdjęciami są zamieszczane 
zgodnie z wolą rodziców.Córka Anny Tarnowskiej ur. 

4.02.06 z Nowogardu
Syn Ewy Obrębskiej ur. 
6.02.06 z Międzyrzecza

Położna 
Oddziałowa 
Charlotta 
Trokowicz-Sędłak

reklama

reklama

Czas studniówek trwa
W ostatni piątek i sobotę na tym wyjątkowym balu szaleli 

uczniowie Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. 
Tegoroczni maturzyści na kilka godzin odłożyli książki i 
zapomnieli o czekającym ich już niedługo egzaminie.

Szałowe kreacje pań, elegancko ubrani panowie... A to 
wszystko poprzedzone nerwowymi wizytami u kosmetycz-
ki, fryzjera czy czasem spędzonym na kupnie tej jedynej 
kreacji.

Matury próbne zakończone, pora więc na chwilę relaksu. Jak 
zwyczaj nakazuje bal studniówkowy, który organizowany jest 
na 100 dni przed maturą rozpoczęto polonezem, do którego 
młodzież przygotowywała się już kilka tygodni wcześniej. 
W tak wyjątkowej chwili nie mogło też zabraknąć rodziców, 
którzy chcieli przez chwilę zobaczyć swoje pociechy i zrobić 
zdjęcia. „Po ciężkiej, ale jakże przyjemnej nocy nastał nowy 
dzień, a wraz z nim ból nóg. Impreza była bardzo udana - z 
pewnością każdy z obecnych na sali zapamięta tę studniówkę 
na całe życie.”- powiedział nam Radosław Charkot, uczeń 
Technikum Mechanicznego z ZSP. 

Chociaż z biegiem lat zmienia się 
koloryt i sposób organizacji stu-
dniówek, impreza ta niezmiennie 
pozostaje jedną z najważniejszych 
i najbardziej oczekiwanych w życiu 
rychłego maturzysty. Teraz pozostaje 
nam tylko jedno, życzymy połamania 
piór na egzaminie dojrzałości.

(MaW)

II LO  
foto M. Dobrowolski

II LO  
foto M. Dobrowolski

ZSP  
foto MaW
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Informujemy, że   

15 lutego �006 r.
środa w godz. 8.�0 - �.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Radio Maryja
10�,� lub 101,6 FM

Informujemy, iż dnia 

15 lutego (środa) 
w godz. 17.00 – 19.00 

w hotelu Cisy 
pok. nr 117 będą 

pełnić dyżur radni 
powiatowi. 
Zapraszamy 

mieszkańców powiatu.

Walka 
z alkoholizmem

TOYOTA  NOWOgARd MK. SP. Z O O
ul. 3-go  Maja  27  B
72-200  Nowogard

zatrudni  sprzedawcę  
części  zamiennych

tel. 091 392 57 00
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Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy nowogardzian czym są dla 
nich walentynki. Czy warto obchodzić to święto?

Agnieszka Czyż. Jest to świę-
to, w którym ludzie się kochają 
najbardziej. Ja, w ten dzień spo-
tykam się ze swoim chłopakiem 
wieczorem przy kolacji.

Marzena Tracz. Prawdopodob-
nie walentynki nie są wcale dla 
zakochanych, słyszałam, że to 
jest święto jakieś tam – trudno 
powiedzieć. Dla mnie osobiście 
jest to święto, w którym warto 
jest wyznać coś miłego bliskiej, 
ukochanej osobie.

Arkadiusz Wójcik. Święto to 
przyszło do nas z zachodu i jest 
po prostu nabyte. Warto je jed-
nak obchodzić bo nic złego nie 
robi, raczej dobrego.

Jarosław Pawelec. Poniekąd jest 
to święto, ale nie jest to święto 
duże i poważne. Nie chodzi w 
nim o jakieś drogie i wielkie pre-
zenty, tylko o drobny upominek, 
intencję i pamięć.

Aleksandra Fedorowicz. Wy-
daje mi się, że jeśli ktoś się ko-
cha to ma walentynki przez cały 
rok. Mimo wszystko jest to miłe 
święto.

Ag&iSa

KALENDARIUM
14 lutego
Imieniny:  Abraham, Adolf, Adolfa, Adolfina, Cyryl, Dobisława, 
Dagmara, Józef, Józefa, Konrad, Konrada, Krystyna, Metody  i Walenty
Walentynki

15 lutego
Imieniny: Faustyn, Jordan, Georgina, Jowita, Józef, Klaudia, Klaudiusz, 
Pakosław, Pakosława, Przybyrad, Sewer i Zygfryd

16 lutego
Imieniny: Bernard, Czcisław, Danuta, Daniel, Juliana, Przecława, 
Samuel, Symeon, Szymon i Wirydiana

Straż Pożarna
W minionym tygodniu w dniach 6 

– 12 lutego strażacy odnotowali pięć 
zdarzeń w tym dwa pożary.

W poniedziałek o godzinie 4.50 
w jednym z mieszkań przy ulicy 
Dworcowej zapaliła się sadza w 
kominie i poprzez nieszczelności w 
przewodzie kominowym dym dostał 
się do pomieszczeń mieszkalnych. 
Strażacy wygasili piec i przewietrzyli 
pomieszczenia.

O godzinie 14.10 ratowano przy-
marzniętego do lodu łabędzia.

W środę strażacy wypompowywali 
wodę z piwnicy budynku mieszkalne-
go na osiedlu Bema.

W czwartek w mieszkaniu przy 
ulicy 3 Maja pozostawiono garnek 
na kuchence, co było powodem 
zadymienia mieszkania. Przybyli 
na miejsce strażacy przewietrzyli 
pomieszczenia.

W niedzielę o godzinie 16.04 na 
drodze Nowogard – Miętno strażacy 
usuwali plamę oleju.

Ag

Droga Redakcjo!
Patrząc na nasze codzienne życie w tym małym miasteczku, widzę tak wiele 

tematów do waszej gazety. Nawzajem stajemy się od siebie zależni, bo to mała 
miejscowość i choć jest demokracja to własne zdanie można mieć tylko dla siebie. 
Bo zawsze znajdzie się ktoś, komu można się narazić. Człowiek jako jednostka 
tego społeczeństwa zostaje zdeptany jak robak, bo nie ma układów, koneksji, 
jest szary, jakby znikąd. Niepotrzebny, bo nic nie może, nie ma „znajomości” 
i nie może oferować nic w zamian. Przecież pracę w tym  mieście i powiecie 
dostają tylko nieliczni, często ogłoszenie, które wisi w Urzędzie Pracy jest tylko 
fikcją, bo już wcześniej ktoś po znajomości tę pracę otrzymał. Nasz gmina bierze 
udział w programie „Przejrzysta Polska”, celem akcji jest promowanie uczciwości 
i skuteczności, a ja proponuję, by niektórzy z pracowników Pana Burmistrza 
jeszcze raz zapoznali się z kodeksem etycznym z dn. 16.08.2005 r.

Niedługo wybory. Drodzy mieszkańcy, niech każdy z nas wybierze takiego 
człowieka, który nie będzie zatrudniał kolesiów, rodziny, a dobra osobiste nie 
będą przedkładane ponad wszystko. Uważam, że przede wszystkim powinien 
liczyć się każdy obywatel, bo to my decydujemy kto powinien nas reprezentować, 
rozwiązywać nasze problemy, pomagać w trudnych sytuacjach nie naruszając 
naszej godności. Żeby nas nie dzielono na równych i równiejszych.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Kronika policyjna
We wtorek 7.02.2006 r. przy ul 

Zacisznej skradziono 4 sztuki kołpa-
ków samochodu osobowego marki 
toyota. Właściciel wycenił ich war-
tość na ok. 480 zł.

W środę 8. 02.2006 r. w Wierz-
bięcinie dokonano dwóch kradzieży 
z włamaniem do piwnic. W jednej 
z piwnic skradziono elektronarzę-
dzia o wartości wycenionej przez 
właściciela na ok. 1000 zł, z drugiej 
skradziono także elektronarzędzia 
o wartości wycenionej przez właści-
ciela na ok.1750 zł.

Przy ul. Poniatowskiego w Nowo-

gardzie dokonano włamania do piw-
nicy, gdzie skradziono rower górski. 
Właściciel wycenił wartość roweru 
na ok. 600 zł.

W piątek 10.02.2006 r.  w Nowo-
gardzie w godzinach nocnych doko-
nano kradzieży kompletu czterech 
kół samochodu osobowego marki 
opel astra. Właściciel wycenił ich 
wartość na ok. 800 zł.

Sąd Rejonowy  w Goleniowie na 
wniosek prokuratury aresztował 
tymczasowo na trzy miesiące An-
drzeja P. za psychiczne i fizyczne 
znęcanie się nad żoną.

Uwaga emeryci i renciści
Nie musisz być samotny – możesz przyjść do nas – do Polskiego związku 

Emerytów i Rencistów. Czekamy na ciebie, u nas znajdziesz towarzystwo, 
dobre rady, słowa otuchy, pokrzepienia i radości. W miarę możliwości oferu-
jemy ci pomoc w trudnych chwilach. Zarząd Rejonowy Związku mieści się 
w podwórku za ZBK przy ul. 700-Lecia 14 –spotykamy się w każdy ponie-
działek i każdy piątek w godzinach 10-12.

Alina Ochman
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Dr nauk med.
Krzysztof Kosiński
(Radny Rady Miejskiej)

W bitwie na słowa z p. Eugeniuszem Kornelukiem zagalopował się Pan 
w swoim patriotycznym posłannictwie poza granice zakreślone mandatem 
radnego pisząc:

„A opisy biednej sołtysiny ze Słajsina z uwieszonym na jej szyi dziecięciem 
to może wzruszać tylko panienki czytające romanse. Bo sołtys jest urzędnikiem 
i nie może przychodzić na sesję jak nie przymierzając panienka po jałmużnę” 
– koniec cyt. (DN Nr 8).

Myślę, że coś się Panu „pomerdało” od nadętej uczoności, gdy na bazie 
literacko „uczesanego” słownictwa podjął próbę zdyskredytowania osoby 
niewygodnej wywodząc grubiańską formułę, w której sołtyskę zapragnął 
wykreować na dziadówkę czy wulgarną dziewuchę i z „buciorami” wtargnął 
w jej prywatność. Jest to zachowanie charakterystyczne dla ratuszowego 
półświatka, który Pan firmuje, chociaż do niedawna dekował się po drugiej 
stronie barykady.

Ośmielam się Panu przypomnieć, że „sołtys na zagrodzie równy woje-
wodzie” i najsampierw reprezentuje i dba o interes swoich mieszkańców, 
a następnie sprawuje urzędową łączność z władzą, przedstawicielstwo 
której – jak widać - nie do końca pozbyło się nawyków z okresu „dyktatury 
ciemniaków”.

W tym konkretnym przypadku każdy hierarcha samorządowy, Pan także  
Panie radny, winien „zamiatać ogonem” przed panią sołtys bo to wy forujecie 
nie do końca czystą grę o interes śmieciowy w Słajsinie. 

I jeszcze jedno, gromiąc swoich przeciwników napisał Pan z pyszna cheł-
piąc się: „Bo ja jako radny i mieszkaniec Nowogardu swoimi osiągnięciami nie 
muszę się chwalić, bo ja wszyscy widzą…” – koniec cytatu (DN Nr 8).

Szanowny Panie. Ani ja, ani ktokolwiek z Czytelników, z którymi rozma-
wiałem nie tylko nie zauważyli tych rajcowskich sukcesów, ale o jako takich 
w ogóle nie słyszeli. Aby być wiarygodnym należy dać dowody tego co się 
głosi szczególnie o przypisywanych sobie osiągnięciach, w przeciwnym razie 
zasłużyć można na miano radnego – łgarza. Co Pan na to?

Z poważaniem M. Piórko
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Dokarmiać ptaki czy nie???
Takie pytanie stawiają sobie miłośnicy przyrody każdej zimy. A ta rządzi 

się swoimi prawami, często okrutnymi. 
Dokarmianie w mieście polega z 

reguły na wystawieniu karmników 
i sypaniu do nich różnorodnych 
„smakołyków”. Ta metoda daje wiele 
radości przez co zyskuje też rzeszę  
nowych zwolenników. Jak pomagać 
nie szkodząc? Czy w ogóle dokar-
miać? Tak, pomagać! Zastanówmy 
się jednak w jaki sposób, by radość 
i siły z tej formy pomocy czerpały 
głównie ptaki. 

Mianowicie : 
z a d b aj my,  by 
wykładana przez 
nas karma nie 
była  pozosta-
łością z naszych 
stołów. Ptaki nie 
powinny spoży-
wać ciast, słonych 
konserw, itp. Do-
karmiajmy wysy-
pując mieszanki 
ziaren dobrej jakości (nie spleśniałe) 
w różnych miejscach (nie musimy 
ograniczać się tylko do karmników) 
a później w razie potrzeby odwie-
dzajmy te miejsca i uzupełniajmy 
karmę. Kiedy dokarmiać? Wtedy, gdy 
pokrywa śnieżna jest na tyle gruba, 
iż uniemożliwia zdobywanie pokar-
mu, wtedy, gdy drzewa i krzewy nie 
mają już owoców. Wtedy, gdy mrozy 
nasilają się i trwają dłuższy czas. Do-
karmiając kierujmy się ZDROWYM 
ROZSĄDKIEM I UMIAREM. War-
to sprzątać karmniki tak, by stara, 
spleśniała karma nie stała się źródłem 
chorób skrzydlatych biesiadników.

Namawiam, by o dokarmianiu 

ptaków pamiętać nie tylko zimą. 
Myślmy o tym cały rok a nasze myśli 
wdrażajmy w czyn. Jak? To proste: 
sadźmy w naszych ogrodach przy-
domowych, w parkach, na skwerach, 
przed blokami - wszędzie gdzie jest to 
możliwe - gatunki drzew i krzewów, 
które w naturalny sposób dostarczają 
w okresie zimowym pokarm ptakom, 
przy jednoczesnym zapewnieniu im 
w okresie lęgowym bezpiecznego 

schronienia oraz 
w późniejszym 
czasie miejsc od-
poczynku i żero-
wania. 

Sadźmy więc 
głóg, jarzębinę, 
tarninę, trzmieli-
nę, jesiony, klony, 
bez czarny, mor-
wę, wiśnie, po-
rzeczki, rokitnik, 

jarzęby, leszczynę, kasztanowce irgi 
i wiele innych. Pozostawiona kępa 
chwastów (np. tzw. oset) to także sto-
łówka (np. dla szczygłów). Na efekty 
nie trzeba będzie długo czekać a te nie 
będą wyłącznie sezonowe. W takim 
otoczeniu ptaki pozostaną przez cały 
rok ciesząc nas swoją krzątaniną, 
wiosennym trelem i wychowywanym 
potomstwem. 

Jeszcze zima za oknem to dobry 
czas, by przemyśleć, co i gdzie posa-
dzić. A zatem - do dzieła!

Agnieszka Bącal-Kaminska
Nadleśnictwo Nowogard

foto Jan Korneluk
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OPTIMUS 2005 dla Franciszka 
Karolewskiego i LUKS TOP Wierzbięcin

Nagroda Specjalna Starosty Go-
leniowskiego „OPTIMUS” ustano-
wiona została dla osób prawnych 
i fizycznych, których działalność i 
wyniki promują powiat na arenie co 
najmniej ogólnopolskiej. Symbolem 
nagrody jest statuetka, którą zapro-
jektował i wykonuje artysta plastyk 
Leszek Soroczyński.

Nagroda przyznawana jest co 
roku w pięciu kategoriach: kultura i 
sztuka, oświata i wychowanie, sport 
i kultura fizyczna, gospodarka i 
działalność społeczna.

Wnioski o wyróżnienie składają 
burmistrzowie Goleniowa, Nowo-
gardu i Maszewa , wójtowie Osiny, 
Przybiernowa i Stepnicy oraz Zarząd 
Powiatu.

W tym roku Kapituła (Józef Bed-
narz, Krystyna Jaworska, Halina 
Jabłońska, Władysław Wasylinka, 
Leszek Badowski i Ryszard Bulow-
ski) rozpatrzyła 21 wniosków we 
wszystkich pięciu kategoriach, a 
wyróżnienia wręczono w dniu 10 lu-
tego w sali konferencyjnej Starostwa 
Goleniowskiego.

Sama uroczystość jest okazją do 
podsumowania działalności sa-
morządu powiatu w roku 2005 i 
przedstawieniem zamierzeń na rok 
bieżący. Analizy takowej dokonał w 
obszernym przemówieniu starosta 
Jerzy Jabłoński. Omówienie tego wy-
stąpienia przedstawimy w kolejnych 
wydaniach „DN”.

Już samo nominowanie do nagrody 
OPTIMUSA jest sporym wyróż-
nieniem. Miło nam, że osiągnięcia 
mieszkańców naszej gminy znalazły 

uznanie. Zaszczytu nominacji do-
stąpili: 

- Zespół Śpiewaczy WESOŁA 
FERAJNA w dziedzinie Kultura i 
Sztuka, 

- Izabela Koladyńska w kategorii 
Oświata i wychowanie, 

- zespół tenisistek stołowych 
LUKS TOP Wierzbięcin – Pomo-
rzanin Nowogard w kategorii Sport 
i Kultura Fizyczna, 

- ARMATURA Spółka Jawna A. 
Samborski i E. Rzechuła w kategorii 
Gospodarka, 

- Franciszek Karolewski w katego-
rii Działalność Społeczna.

Laureatami w swoich kategoriach 
zostali – Franciszek Karolewski oraz 
zespół tenisistek stołowych z Wierz-
bięcina.

Ich osiągnięcia przedstawiamy 
obok. 

Tekst - Lesław M. Marek, 
foto – LMM, Jerzy Furmańczyk, 

F. Karolewski

Franciszek Karolewski – uzasad-
nienie:

 Niestrudzony dokumentalista 
dziejów Ziemi Nowogardzkiej, au-
tor licznych fotografii i tekstów 
literackich publikowanych w postaci 
albumów i książek. Otrzymał wiele 
prestiżowych nagród na przeglądach 
i konkursach na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnokrajowym.

LUKS TOP Wierzbięcin – Pomorzanin Nowogard – uzasadnienie:
Zespół kobiet w tenisie stołowym: Monika Buczma, Magdalena Gargulińska, 

Jowita Mularczyk, Anna Przybylska, Anna Dobrzańska, Joanna Cesarska i An-
gelika Mularczyk ma w swoim dorobku sportowym 160 tytułów Mistrza Woje-
wództwa, 12 medali Mistrzostw Polski, 3 złote i 2 brązowe medale Mistrzostw 
Europy. Aktualnie dziewczęta powołane zostały do kadry narodowej.

Izabela Koladyńska – Oświata i 
Wychowanie

Nauczyciel języka polskiego w II 
Liceum Ogólnokształcącym w No-
wogardzie.

Od wielu lat odnosi sukcesy w 
pracy ze zdolnymi uczniami. Jej 
wychowankowie zdobywają nagrody 
i zostają laureatami wielu ogólnopol-
skich konkursów.

Zespół Śpiewaczy WESOŁA FERAJNA prowadzony przez Barbarę Źró-
bek w Nowogardzkim Domu Kultury. Tworzący zespół emeryci i renciści z 
Nowogardu i okolicznych miejscowości uczestniczyli w wielu imprezach o 
randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uzyskali wiele nagród i wyróżnień 
na przeglądach zespołów amatorskich. 

INFORMACJA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

W związku z uchyleniem art. 25 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) zo-
bowiązującej osoby pobierające świadczenia rodzinne do przedłożenia, 
w terminie do dnia 15 marca, oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku 2005, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie informuje o braku obowiązku przedkładania 
w/w oświadczeń.

Rzeźby Jana Piotra Zięciaka
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza 17 lutego (piątek) o 
godzinie 17.00 do sali wystawowej na otwarcie wystawy „Rzeźby Jana Piotra 
Zięciaka”. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

ś.p. Tadeusza 
Koniecko 
podziękowania 
składa rodzina

podziękowania

Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że ok. 1494 osoby w obrębie 
gminy Nowogard spożywa alkohol w 
sposób, który prowadzi do zaburzeń 
somatycznych, czyli poważnych cho-
rób, 498 osób jest uzależnionych od 
alkoholu i jedynie 28,8% dzieci nigdy 
w życiu nie spożywało alkoholu. W 
związku z czym gmina opracowała 
„Program profilktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych”, 
który ma zostać sfinansowany ze 
środków finansowych budżetu gminy 
pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

W „Raporcie o stanie zdrowia na 
świecie 2002” stwierdzone zostało, 
że w regionie europejskim alkohol 
zajmuje trzecie miejsce na liście dwu-
dziestu czynników odpowiedzialnych 
za całokształt zaburzeń zdrowotnych. 
Populacja osób, u których występują 
różne kategorie problemów alko-
holowych w odniesieniu do Gminy 
Nowogard na dzień 31 grudnia 2005 
r. kształtuje się następująco: liczba 
osób uzależnionych od alkoholu 
ok. 2% (498 osób), dorośli żyjący 
w otoczeniu alkoholika, np. współ-
małżonek, rodzic ok. 4% (996 osób), 
dzieci wychowujące się w rodzinach 
alkoholików ok. 4% (996 osób), oso-
by pijące szkodliwie ok. 6% (1494 
osoby), ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem alkoholo-
wym 2/3 osób dorosłych i 2/3 dzieci 
z tych rodzin, to jest ok. 1328 osób 
dorosłych i dzieci.

Problem alkoholowy w naszej gmi-
nie zauważalny jest również wśród 
dzieci i młodzieży. We wrześniu 2003 
r. Sopocka Pracownia Badań Społecz-
nych przeprowadziła badanie dzieci z 
terenu gminy Nowogard. Badaniami 
objęto 24 klasy szkolne od VI klasy 
szkoły podstawowej poprzez klasy 
gimnazjalne do II klas szkół ponad-

gimnazjalnych. Z badań wynika, że 
tylko 28,8 % dzieci nie używało nigdy 
alkoholu, a 19,1 % pierwszy raz piło 
alkohol w wieku 11 lat, 8,4 % dzieci 
już w wieku 11 lat upiło się. Wśród 
młodzieży gimnazjalnej 34,3% upiło 
się alkoholem przynajmniej raz w 
życiu, 42,2% dzieci i młodzieży nigdy 
się nie upiło.

Polski model rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych zakłada, iż 
większość kompetencji i środków 
finansowych jest zlokalizowanych 
na poziomie samorządów gminnych, 
które na mocy ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi uzyskały kompeten-
cje do rozwiązywania problemów 
alkoholowych w społecznościach 
lokalnych. Gmina z racji, że powinna 
dysponować największą wiedzą o 
lokalnych problemach, a także o do-
stępnych zasobach podejmuje środki 
zaradcze oraz naprawcze skierowane 
do własnej społeczności. Prowadze-
nie tego typu zadań należy do zadań 
własnych gminy.

Zadania jakie ma do wykonania 
gmina to przede wszystkim zwiększe-
nie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu. Udzielenie rodzi-
nom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a przede wszystkim ochrony 
przed przemocą w rodzinie. Prowa-
dzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczęszczających w pozalekcyj-
nych programach opiekuńczo – wy-
chowawczych i socjoterapeutycznych. 
Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, słu-
żącej rozwiązaniu problemów alko-

Walka z alkoholizmem
holowych. Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem przepisów 
oraz występowanie w sądzie w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego. 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie 
Centrów Integracji Europejskiej.

Gmina zamierza zwiększyć do-
stępność pomocy medycznej, tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholików po-
przez pomoc finansową dla instytucji 
zajmujących się psychoterapią osób 
uzależnionych od alkoholu i współ-
uzależnionych (Poradnia Odwykowa 
w Nowogardzie, Oddział Odwykowy 
w Gryficach), dofinansowanie zajęć 
terapeutycznych dla osadzonych w 
Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
(grupa AA „Przebudzenie”), objęcie 
nowoczesnymi oddziaływaniami 
terapeutycznymi osób uzależnionych 
w Klubie Pacjenta mieszczącym się 
przy Placu Wolności 1, prowadzenie 
rozmów z osobami nadużywającymi 
alkohol i uzależnionymi od niego 
oraz członkami ich rodzin, groma-
dzenie materiałów potwierdzających 
uzależnienie, kierowanie osób uzależ-
nionych na badanie przez biegłych, 
kierowanie wniosku do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie o zastosowanie 
wobec osób uzależnionych obowiąz-
ku leczenia odwykowego. Udzielenie 
rodzinom, w których występują prob-
lemy alkoholowe pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przez przemocą w rodzinie 
poprzez prowadzenie Punktu Kon-
sultacyjnego przy Placu Wolności 1, 
objęcie pomocą psychospołeczną i 
prawną rodzin osób uzależnionych 
jak i samych uzależnionych, funk-
cjonowanie Punktu Porad Prawnych, 
podejmowanie interwencji prawno 
– administracyjnych wobec przemo-
cy i innych zaburzeń funkcjonowania 
rodziny powodowanych przez picie 
alkoholu, współpraca z GKRPA z 
Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej mającą na celu niesienie pomocy 
ofiarom.

Prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komani, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wycho-
wawczych i socjoterapeutycznych 
poprzez realizację nowoczesnych 
programów profilaktycznych w szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu gminy 
Nowogard, tj. „Trzeci Elementarz czy-
li Program Siedmiu Kroków”, „Noe”, 
realizacja spektakli profilaktycznych, 
organizowanie i koordynowanie 
zajęć mających na celu aktywne spę-

dzanie czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież, prowadzenie Świetlicy 
Środowiskowej „Promyk” dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych mieszczący 
się przy Placu Szarych Szeregów 6, 
zatrudnienie osób prowadzących 
zajęcia na świetlicy, prowadzenie za-
jęć socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży, dożywianie dzieci, organi-
zacja wypoczynku letniego dla dzieci 
ze Świetlicy Środowiskowej „Pro-
myk”, pomoc i finansowe wsparcie dla 
szkół wiejskich w zakresie tworzenia 
i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
edukacja rodziców w zakresie zagro-
żeń powodowanych piciem alkoholu 
przez dzieci i młodzież.

Wspomaganie działalności insty-
tucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych poprzez pomoc i fi-
nansowe wsparcie Klubu Abstynenta 
„Hania”, pokrycie kosztów utrzyma-
nia Klubu, zatrudnienie gospodarza 
klubu, zajęcia terapeutyczne wyjaz-
dowe, których celem jest wzajemne 
wspieranie się osób uzależnionych od 
alkoholu oraz ich rodzin, organizacja 
imprez trzeźwościowych na zewnątrz 
Klubu Abstynenta, prowadzenie 
działalności rekreacyjnej mającej na 
celu promowanie trzeźwości, współ-
działanie z osobami, które profesjo-
nalnie i nieprofesjonalnie zajmują 
się pomaganiem osobom mającym 
problemy alkoholowe, delegacje i 
szkolenia osób w dziedzinie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych tzw. pierwszego kon-
taktu środowiskowego, szkolenie 
nauczycieli i pedagogów z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
narkomanii oraz przemocy, dofinan-
sowanie imprez okolicznościowych 
(Dzień Dziecka, Mikołajki) dla 
dzieci z rodzin z problemami alko-
holowymi.

W następnym wydaniu DN przed-
stawimy Państwu ciąg dalszy zadań 
własnych gminy.

iSa

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, że dnia 26.02.2006 r. o godz. 10.00 

(niedziela) w sali Polskiego Związku Motorowego ul. Boh. Warszawy 1b odbę-
dzie się walne spotkanie sprawozdawcze Koła PZW Tęczak w Nowogardzie.

Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz sympatyków.
Zarząd Koła

Zebranie wędkarzy
Koło M-G PZW Nowogard zaprasza wędkarzy – członków Koła na ZEBRA-

NIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU KOŁA, które odbędzie się w dn. 26 
lutego 2006 r. w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (Ratusz). Rozpoczęcie 
zebrania o godz. 9.30.

Zarząd

dokończenie ze str. 1
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życzenia

Jesteś jak oddech ziemi,
Zroszonej rannym deszczem.
Jesteś jedynym promieniem,

Który świeci mi jeszcze!
Jesteś jak słowik,

Który co dzień do mnie przylatuje.
Jesteś!!!

I za to Ci dziękuję.

Z okazji Walentynek 
wszystkiego najlepszego

Tomkowi 
Wawreńczuk 
życzy Dagmara

Sukcesów w dorosłym życiu, 
Szczęścia w miłości, 

Dużo uśmiechu, dużo radości, 
Spełnienia najskrytszych 

marzeń, 
Samych przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń 

Dominice Maszyna 
w dniu Jej 18 urodzin 

życzenia składają 
Dziadkowie z Trzechla

Miłość to ofiarowanie 
serca w dobre ręce 
Dziękuję za to, 

                  że Jesteś 
                  Kocham Cię! 

Oli Wacławek 
mąż Darek

Znamy się już troszkę, 
Trudna bywam – wiem,

Lecz uwielbiam 
spędzać z Tobą 

Każdy nowy dzień

Kochanemu Tomkowi 

milion buziaków 
przesyła Justyna :*

życzeniażyczeniażyczenia

Problem śmieci czy to tylko 
problem gminy i radnych?

Każdy mieszkaniec może ze mną 
porozmawiać i przekazać mi swoje 
bolączki. 

Tam gdzie mogę pomagam. Niestety 
mam ograniczone możliwości.

W gazecie przeczytałem, że powinie-
nem zdać mandat radnego? 

Ale to ja się sam nie wybierałem. 
Co by na to powiedzieli moi wyborcy? 
Jeżeli tak będą chcieli to zastosuję się 
do ich decyzji. Dlatego będę ponownie 

startował, aby się przekonać czy byłem 
taki beznadziejny.

Pisząc o honorze, to niektórzy tak 
naprawdę nie wiedzą co to takiego jest 
HONOR.

I oby dobry Bóg zesłał im trochę 
oświecenia do ich bezmyślnych głó-
weczek, wtedy nie pisaliby takich 
dyrdymałów i banialuków.

Krzysztof Kosiński

Trzymając się faktów podaję dzikie 
wysypiska śmieci w gminie Nowo-
gard.

PGR Bieńczyce skraj wsi,  Sąpolnica 
część wsi, Długołęka na wsi, Wyszomierz 
przy drodze na Kikorze, Olchowo kolo-
nia, Olchowo 1, Olchowo 2,  Strzelewo 
1km od wsi, Strzelewo skraj lasu 1km od 
wsi, Trzechel 0.2 km od wsi, Karsk 0.7 km 
od wsi przy drodze na Dąbrowę Now., 
Nowogard przedłużenie ul.Wiejskiej, 
Kulice skraj wsi, Konarzewo przy drodze 
na Maszkowo, Maszkowo 0.3km od 
wsi, Orzechowo droga przy cmentarzu, 
Orzesze 0.2 km od wsi, Glinko 0.4 km 
od wsi, Sikorki 0.5 km od wsi, Bochlin 
0.4 km od wsi, Dąbrowa Nowogardzka 
0.4 km od wsi, Wojcieszyn, Miętno 0.3 
km od wsi,  PGR Wierzchy, Kolonia 
Dąbrowa Now. koniec wsi.

W latach 2003 do 2005 zlikwidowa-
no dzikie wysypiska na łączną kwotę 
54 296.72 złote. 

W miejscowościach Nowogard rejon 
ul.Zamkowej i Dąbrowszczaków (12 600 
PLN), na drodze do Prewentorium i we 
wsi Karsk (7 197.85 PLN), Nowogard 
przy ul.Górnej i Dąbrowszczaków 
(2959.60 PLN), Nowogard teren przy 
targowisku 4.03.2004 (1300.00 PLN), 
Smocze Wzgórze 05.05.2004 (6115.83 
PLN), obok jeziora w Glicku (1792.45 
PLN),działki przy garażach na ul.15 
Lutego (658.74 PLN), ponownie Smocze 
Wzgórze 19.07.2005  (9 100.00 PLN), 
Nowogard ul.Sikorskiego, Lipowa i teren 
za targowiskiem 9.11.2005 (5 500 PLN), 
Kolonia Pustać (2 970.00 PLN).

To tylko przykłady jak nasi miesz-
kańcy dbają o środowisko.

Czy ekolodzy choć raz przeprowa-
dzili akcję zwalczającą tę patologię?

A teraz przejdę do rozważania teo-
retycznego, że wysypisko w Słajsinie 
nie powstanie.  

Kto poniesie spore koszty rekul-
tywacji starego wysypiska? Śmieci 
będziemy zmuszeni wozić pod Po-

znań lub może dalej. Kto, jak nie my 
mieszkańcy, będziemy za to płacić. I to 
słono. Zadłużona gmina obłoży miesz-
kańców podatkiem od śmieci. Aby 
zaoszczędzić, mieszkańcy będą spalać 
wszystko co się da w zwykłych piecach. 
I z dymem wyfrunie nie tylko para 
wodna i dwutlenek węgla, ale również 
wszystkie pochodne i straszliwie trują-
ce substancje. A palenie pokątne plasti-
kowych butelek nie wydziela dioxyn i 
podobnych trucizn? Idąc miastem czy 
wioską często czujemy różne smrody 
wydobywające się z naszych kominów. 
Ale jakoś nie słyszałem, że „Obrońcy 
Czystego Powietrza” choć raz zrobili 
akcję uświadamiającą mieszkańcom 
gminy Nowogard o zagrożeniach z tego 
wynikających.

Najlepiej jakby radni to robili. 
Ponieważ zaproponowano mi wyjazd 

na zachód,  to chcę nadmienić, że od 
1988 roku mieszkam tam  (już prawie 
18 lat). I tego na szczęście nikt nie może 
mi zabronić.

W tamtych latach też mi to zapropo-
nowano. Proponującym był „Czerwony 
Kmer”, czyli pierwszy sekretarz partii 
w Osinie towarzysz O. oraz usługują-
cy mu gorliwie towarzysz dyrektor z 
ZOZu w Nowogardzie. Wtedy skorzy-
stałem z propozycji nie do odrzucenia 
i wyjechałem.

Teraz zaś pracuję i mieszkam przez 
cały tydzień roboczy w Polsce. Mojej 
pierwszej ojczyźnie. 

I tego mi także nikt nie może za-
bronić. Stworzyłem kilkanaście miejsc 
pracy i to jest moją satysfakcją. Sko-
rumpować się nie dam, tak jak i za-
kneblować. Piszę i mówię to, co myślę i 
dlatego jestem wg niektórych kiepskim 
politykiem. Ale tego też nie zmienię..

Czy jestem mało zaangażowanym 
radnym? Moje interpelacje zabierają 
wiele czasu na sesjach. 

Pytam o wszystko i to się wielu nie 
podoba. 

Alfik Humanistyczny
W grudniu 2005 roku odbył się 

ogólnopolski konkurs Alfik Huma-
nistyczny, w którym udział wzięli 
między innymi uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. 
W Konkursie udział wzięło w ska-
li krajowej ok. 27 000 uczniów, w 
województwie ok. 6 000 uczniów. 
Laureatem, czyli pierwsze miejsce w 
województwie oraz siódme miejsce 
w kraju został jeden z uczniów SP nr 
4 Jacek Grzeszczyk uczeń kl. Vb. 

„Jacek jest uczniem bardzo sumien-
nym. Zawsze spokojny i zamknięty w 
sobie, a jednak wie jak pracować, aby 
zdobyć sukces. Konkurs jest dostępny 
nie tylko dla najlepszych uczniów, 
mogą wziąć w nim udział wszyscy 
ci, którzy pragną sprawdzić swój po-
ziom wiedzy. W ten sposób przygoto-
wują się także do testów kończących 
szkołę. Rodzice Jacka są  dumni ze 
swojego syna, kiedy dowiedzieli się o 
sukcesie płakali z radości. Jako jego 
opiekun cieszę się, że potrafiłam za-
chęcić chłopca do wzięcia udziału w 
tym konkursie. Ten sukces motywuje 
do dalszej pracy zarówno mnie jak i 
mojego ucznia ” – powiedziała opie-
kunka Jacka, Renata Lisowska.

Test zawierał pytania zamknięte z 
zakresu przedmiotów humanistycz-
nych. 

Jacek jako laureat otrzymał nagrodę 
w postaci trzydniowego obozu w cza-
sie wakacji o wartości 650 zł. Miejsce 
obozu to Serpelice nad Bugiem (pow. 

Łosie, woj. Mazowieckie) z zakwa-
terowaniem w ośrodku „Urocza”. W 
programie obozu znajdują się między 
innymi 4 lekcje jazdy konnej, spływ 
kajakowy, pływanie, wycieczki piesze i 
rowerowe, wycieczka autokarowa lub 
powozami, zajęcia sportowe, zajęcia z 
matematyki, języka angielskiego, ję-
zyka polskiego i języka niemieckiego. 
Oczywiście Jacek wybrał język polski. 
Do wyboru miał 7 turnusów, wybrał 
pierwszy od 25.06.06 r. do 1.07.06 r.

„Pytania nie sprawiały mi prob-
lemów, a  było ich 30. Nie przygoto-
wywałem się do konkursu jakoś spe-
cjalnie. Dodatkowo, poza językiem 
polskim interesuję się informatyką, 
geografią, gram na klarnecie w Szkole 
Muzycznej. Bardzo cieszę się z wyjaz-
du na ten obóz, rzadko wyjeżdżam i 
zawsze marzyłem o takim obozie. To, 
że wygrałem ten konkurs zmobilizuje 
mnie do jeszcze większej nauki” – po-
wiedział Jacek Grzeszczyk.

Oprócz Jacka doskonale wypad-
ły trzy uczennice z klasy IV: Kinga 
Pawłowska zajęła 28 miejsce w woje-
wództwie i 379 w kraju, Róża Nosek 
zajęła 28 miejsce w województwie i 
379 w kraju, Milena Tretiak zajęła 
22 miejsce w województwie i 292 w 
kraju. 

W marcu odbędzie się kolejny 
konkurs OMNIBUS, na który już 
przygotowują się uczniowie.

iSa
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OPŁATY PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

DZIAŁKĘ 
4000 m2 

w centrum Nowogardu 

KUPIĘ 
Tel. 0602 440 044

Halowy Turniej Oldbojów

Nowogardzka Liga Darta
W niedzielę w Pubie „Pasadena” odbyła się piąta kolejka ligi Darta. Pierwszy 

raz pokonana została liderka Ania Protas, przegrywając w finale z Jackiem 
Chlebowskim. Trzecie miejsce zajął Jacek Okolski.

Po 5 kolejkach ranking jest następujący:
1. Ania Protas – 92 pkt; 2. Marcin Ptaszyński – 80 pkt; 3. Jacek Chlebowski 

– 59 pkt; 4. Jacek Okolski – 55 pkt; 5. Tomek Taran – 50 pkt.
Zapraszamy na 6 kolejkę do Pubu „Pasadena” na 16.30. Więcej szczegółów 

na stronie internetowej www.dart.nowogard.info.

Ze szkolnego sportu
W sobotę  w Zespole Szkól Ogól-

nokształcących w Nowogardzie odbył 
się halowy turniej oldbojów o puchar 
„Kretmana”. Najszybciej zameldowała 
się drużyna „Tur” Turek z Wielkopol-
ski, która pokonała 450 km. Zawiodła 
natomiast drużyna z Płot. Był to 
turniej oldbojów starszych (powyżej 
45 lat), odbywał się w przyjacielskiej 
i sportowej atmosferze. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z 
„Floty” Świnoujście, a puchar odebrał 
ich najlepszy zawodnik wicepre-
zydent Andrzej Szczodry. Drugie 
miejsce zajęła „Iskra” Golczewo, a 
trzecie gospodarze „Oldboje Bos-
man” Nowogard, czwarte miejsce 
„Wicher” Przelewice, a piąte „Tur” 
Turek. Ponadto wyróżniono najstar-
szego zawodnika, był nim Czesław 
Kowalski z „Tura” Turek. Królem 
strzelców został zawodnik ze Świno-

ujścia, a najlepszym bramkarzem był 
piłkarz z Przelewic.

Wszyscy wyróżnieni oraz wszyst-
kie drużyny otrzymały nagrody, a 
trzy pierwsze drużyny puchary, które 
wręczył sponsor i właściciel firmy 
„Kretman” Robert Augustynek. 

Nowogard zremisował 1:1 z Prze-
lewicami, przegrał 1:0 z Golczewem, 
wygrał 4:0 ze Świnoujściem i wygrał 
3:2 z Turkiem.

Barw Nowogardu bronili: Janusz 
Rzechuła, Wiesław Zieleśkiewicz, 
Andrzej Szafran, Jerzy Wiśniewski, 
Krzysztof Sasin, Adam Jakubowski i 
Mirosław Garbat.

Piłkarze za użyczenie hali dzię-
kują dyrektorowi Leszkowi Beceli 
oraz za profesjonalne sędziowanie 
Bogdanowi Kaczorowi i Tomkowi 
Szafranowi.

Anna Protas

We wtorek 31 stycznia 2006 roku na 
sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Rejonu Goleniowskiego w Piłce Ręcz-
nej - dziewcząt – szkół gimnazjalnych. 
Zwyciężyła drużyna Gimnazjum nr 
1 Nowogard, op. – Anna Łysiak, za 
nimi uplasowało się Gimnazjum nr 
3 Nowogard, op. – Artur Danilewski, 
trezecie miejsce zdobyło Gimnazjum 
nr 2 Nowogard, op. – Inga Szymańska-
Głowicka, a czwarte Gimnazjum Osi-
na, op. – Sebastian Kowalik. Do finałów 
regionalnych awansował pierwszy 
zespół. 

W środę 1 lutego 2006 roku na sali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie odbyły 
się Mistrzostwa Rejonu Goleniow-
skiego w Piłce Ręcznej – chłopców 
– szkół gimnazjalnych. Wygrało 
Gimnazjum nr 2 Nowogard, op. 
– Artur Gnych, drugie miejsce zajęło 
Gimnazjum nr 3 Nowogard, op. – Ar-
tur Danilewski. a trzecie Gimnazjum 
Osina, op. – Zbigniew Tarczykowski. 
Tuż za podium znalazł się drużyna 
Gimnazjum nr 1 Nowogard, op. – Ja-
cek Andrysiak. Do finałów regional-
nych awansował pierwszy zespół.  

2 lutego 2006 roku na sali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 1  
w Nowogardzie odbyły się Półfinały 
Mistrzostw Rejonu Goleniowskiego 

w Piłce Koszykowej - dziewcząt 
– szkół gimnazjalnych. Zwycięzcą 
zostało Gimnazjum nr 1 Nowogard, 
op. – Anna Łysiak, przed Gimnazjum 
Maszewo i Gimnazjum Kliniska. Do 
finału rejonu goleniowskiego awan-
sowały dwa pierwsze zespoły.

Również 2 lutego 2006 roku na sali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Rejonu Goleniowskiego w Mini Piłce 
Ręcznej - dziewcząt – szkół podsta-
wowych. Najlepiej zaprezentowała się 
skipa z SP nr 4 Nowogard, op. – Wie-
sław Buczyński, która wyprzedziła 
SP Strzelewo, op. – Waldemar Kon-
draciuk i SP Osina, op. – Sebastian 
Kowalik. Do finałów regionalnych 
awansował pierwszy zespół.  

W piątek 3 lutego 2006 roku na sali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Rejonu Goleniowskiego w Mini Piłce 
Ręcznej - chłopców – szkół podsta-
wowych. Pierwsze miejsce zdobyła SP 
nr 1 Nowogard, op. – Maciej Kriger, 
za którą znaleźli się zawodnicy z SP nr 
3 Nowogard, op. – Jacek Cieślak i SP 
Osina, op. – Zbigniew  Tarczykowski. 
Do finałów regionalnych awansował 
pierwszy zespół.  

Gratulujemy zwycięzcom.
Ag



Nr 138

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

DZIŚ WALENTYNKI
Walentynki (Święto Zakochanych)- święto obchodzone w dniu Świętego 

Walentego. W tym dniu zakochani obdarowują się  „Walentynkami”. Są to 
zazwyczaj wierszyki na Walentynki, wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy 
laurki i prezenty.

Historia Walentynek i Św. Walenty
Wszyscy już znamy Walentynki, ale kim był ich patron Święty Walenty? 

W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy informacje o co najmniej trzech 
świętych o imieniu Valentine lub Valentinus. Jedna z legend mówi o duchow-
nym, który przeciwstawił się rozkazowi Imperatora Rzymu Klaudiusza II 
zakazującego udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg doradców 
Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni byli lepszymi żołnierzami. Za nieposłuszeń-
stwo Walenty został skazany na ścięcie. 

Termin tego święta pokrywa się z początkiem święta wiosny w staro-
żytnym Rzymie i istnieją przypuszczenia, że jest to święto mające na celu 
zastąpienie pogańskiego święta wiosny i łacińskich obchodów święta Fauna-
boga upraw.

Na terenie Polski konkurujące o miano tzw. Święta Zakochanych z miej-
scowym, rodzinnym Świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały 
lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Zwyczaj wysy-
łania walentynek, kartek dla zakochanych wywodzi się z kultury angielskiej. 
Prawdopodobnie pierwszy wiersz miłosny przesłał do żony z okazji dnia św. 
Walentego uwięziony w Tower of London książę orleański Karol w 1415r. 

Walentynki -  czyli sposób na wyznanie miłości dla 
nieśmiałych!!!

Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki 
lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym, 
przyjaznym uczuciem. Mogą się więc obdarowywać starzy i młodzi, krewni, 
przyjaciele i znajomi. Nie są wykluczeni z tej zabawy szefowie, nauczyciele, 
nawet Ci groźni i pełni powagi. Nie wolno nam zapomnieć o dowodach miłości 
dla swoich czworonogów. Im w końcu też się coś należy.

PAMIĘTAJCIE!!! W TYM DNIU NIE RÓBCIE NIKOMU 
ZŁOŚLIWYCH LUB GŁUPICH DOWCIPÓW. JEST TO DZIEŃ 
DOBRYCH UCZUĆ!

Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym zakochanym, którym brakuje 
odwagi lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. Cudownie jest być zakocha-
nym i kochanym! A dzień zakochanych jest po to, żeby o tym mówić. Jeśli 
więc jesteście beznadziejnie zakochani, a nie macie odwagi powiedzieć o tym 
obiektowi Waszych westchnień,  właśnie 14 lutego jest okazją, aby zakończyć 
Wasze „męki”. Wystarczy kartka papieru, długopis, koperta, znaczek i oczy-
wiście adres, pod który wyślecie wiązankę najczulszych wyznań swojemu 
„ktosiowi”.

PREZENCIKI
Naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym 

gorącym uczuciu i oddaniu. Może być to zarówno flakonik perfum, jak i pier-
ścionek z brylantem( kwestia gustu i zawartości naszego portfela). Przeważnie 
to mężczyźni obdarowują kobiety walentynkami i prezentami, jednak coraz 
częściej kobiety obdarowują mężczyzn.

WIERSZYKI W SAM RAZ NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ:

Ma miłość do Ciebie dziś blaskiem jaśnieje,
Bo mi Walenty robi nadzieję,
Więc nasze usta niech się spotkają,
I swoją miłość głośno wyznają.

Dzień radosny zaświtał
W złotej zorzy iskierce, 
Przyjmij więc w podarku
Walentynkowe serce.

Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego.
W tym dniu wszyscy to wyznają, 
 Że chcą kochać i kochają.

Dwie róże w wazonie są stołu ozdobą
A list jest rozmową między mną a Tobą.
Więc dla naszej miłej znajomości
Wysyłam w walentynki ten symbol miłości.

Wszystkim tym, którzy szukają swej drugiej połowy i tym, którzy 
już ją znaleźli, życzymy, aby w dniu Świętego Walentego byli szczęśliwi i 
próbowali uszczęśliwiać innych, przynajmniej ten jeden raz w roku. Nie 
zmarnujcie okazji, bo następne walentynki dopiero za rok.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
Na łączniku pojawiło się wiele czerwonych serduszek, kupidynków i 

amorków. Walentynkową wystawę przygotowały klasy I, II i III pod kierun-
kiem Mirosławy Szymaniak, Danuty Adamczyk i Marty Portas. 

KĄCIK KULINARNY:
JABŁKA PIECZONE Z ORZECHAMI I MIODEM
SKŁADNIKI:
2 jabłka 
5 dag posiekanych orzechów włoskich 
5 dag rodzynek 
2 łyżeczki miodu 
1 łyżeczka cukru pudru 
1 białko ewentualnie cynamon
Jabłka przekroić na pół, wyciąć gniazdo nasienne, wgłębienie wypełnić 

orzechami i rodzynkami z miodem i ewentualnie z cynamonem. Jabłka włożyć 
do gorącego piekarnika i zapiekać aż zmiękną. Białko ubić z cukrem pudrem. 
Na prawie gotowe jabłka wyłożyć pianę z białek, tak aby utworzyła „czapecz-
kę” na każdym jabłku i całość zapiec, aż z piany zrobi się beza. Podawać gorące.  
    W wersji uproszczonej można zrezygnować z bezowej „czapeczki”; w ta-
kim wypadku można podać gorące jabłka z kulką lodów śmietankowych lub 
waniliowych. 

Do deseru można podać kawę z kroplą alkoholu lub herbatę o smaku 
cynamonowym.

SMACZNEGO!!!
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kupon nr 6

Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie 
jednego z zadań drukowanych w lutym. Nagrody losujemy raz w miesiącu. 
Najbliższe losowanie w dniu 6 marca 2006 roku.

Wirówka
Litery z pól przyciemnionych 

utworzą rozwiązanie.

1 – pełna ciuszków zabierana w 
podróż,

2 – mleczko kauczukowe,
3 – wierzchnia odzież noszona 

dawniej przez chłopów,
4 – klapy munduru,
5 – armata, haubica,
6 – żeński hormon, folikulina,
7 – szarfa przecinana podczas ot-

warcia nowego obiektu,
8 – łgarz,
9 – robotnik wykonujący instalacje 

i montaż,
10 – na końskim podkowa,
11 – kolumna w galerii otaczającej 

dziedziniec meczetu, riwak.

W przypływie Walentynkowych 
uczuć podpowiem: PORT YK, 
ESTRON, ŚWITKA, WYŁOGI,

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie, centrum, 

2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia. 0889 210 972.

• Wynajmę kawalerkę. 0501 258 474.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe, No-

wogard i okolice. 076 84 11 617.
• Odnajmę pokój w Goleniowie. 500 

zł – bez dodatkowych opłat. 0507 
37 56 71.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
0665 320 691.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojo-
we z garażem. Tel. 0504 124 829.

• Sprzedam kawalerkę. 0501 258 474.
• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia, kawalerka lub dwa 
pokoje na dłuższy okres. Tel. 0601 
5�� 4��.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Pawilon handlowy sprzedam 
– płyta obornicka, pow. 50 m 
kw. Cena do uzgodnienia. 050� 
050 �64.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory samo-
chodowe w cenie 60 zł/szt. 0606 
118 102.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.2i + 
gaz, 1990 r., amortyzatory i hamulce 
po wymianie. 0693 16 22 40.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., 
przegląd 12.2006 r., stan dobry. 
Cena 2.000 zł – do negocjacji. 0602 
455 792.

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą z papierami. 0507 692 378.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., tel. 
0503 434 901.

• Sprzedam Cinquecento, 1994 r., 
przegląd do 12.2006 r., cena 2.200 
zł, srebrny. 0691 32 66 10.

• Kupię przyczepkę samochodową z 
papierami. 0660 229 504.

• SPRZEdAM OPEL KAdETT SE-
dAN, POJ. 1.6 BENZYNA, ROK 
PROd. 1�88, PRZEgLąd WAż-
NY dO IX.06 R., CENA 1.800 ZŁ 
– dO UZgOdNIENIA. TEL. 0608 
4�8 ���.

ROLNICTWO
• Sprzedam � tony żyta, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0600 65� 1�4.
• Sprzedam cielną jałówkę i słomę. 

0�1 �� 1�� 4�, po �0.00.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam drewno opałowe z do-

wozem. 0889 354 058.
• Śrutownik zamienię na pług 2-ski-

bowy. 091 39 106 22.
• Sprzedam gniotownik do zboża, 

mało używany, cena do uzgodnie-
nia. 0660 229 504.

USŁUgI
• Józef durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 zł/
deklaracja. Tel. 0695 770 724.

• Transport – przeprowadzki. 0604 
516 451.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZA-
MÓWIENIE – SZYBKI CZAS REA-
LIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY 
VAT. 0605 5�� �40.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
060� 5�4 54�.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, 

STOLARSKIE, KAFELKOWANIE, 
MALOWANIE, HYdRAULIKA I INNE 
WYKONAM SOLIdNIE I FACHOWO, 

dZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 0�1 
�� �� �8�, 0660 ��� 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi remontowo-budowlane, 

nadzory, kosztorysowanie. 0504 
5�5 4�4.

• Rolety, żaluzje, montaż, naprawa 
– najtaniej! 091 39 72 656.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

6�0 ��4.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLACHA-

RZA W RESKU (ZAKŁAD MECHANIKI 
POJAZDOWEJ WACKONI), TEL. 091 
395 23 04, 0506 011 234. 

• Poszukuję wykonawcy stanu 
surowego budynku mieszkalno-
usługowego. 060� 6�� 56�.

• Firma piekarnicza zatrudni cu-
kiernika z doświadczeniem. Wy-
magane dokumenty mistrzow-
skie i pedagogiczne. 0�1 �� 
�� 4�1.

• ZATRUdNIĘ: KIEROWNICZKĘ 
SIECI SKLEPÓW Z OdZIEżą, WY-
MAgANE PRAWO JAZdY KAT. B 
ORAZ KIEROWCĘ KAT. B I C. 051� 
1�1 444.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyj-
ne ceny. 066� ��4 ���.

• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 5 
ELEMENTóW Z PILOTEM, BEZ KO-
LUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• SPRZEDAM APARAT CyfROWy HP 
MS305, 3 x ZOOM OPTyCZNy, 9 x 
CyfROWy Z KAMERą, OKABLO-
WANIE. NOWy, NA GWARANCJI 
– CENA 450 ZŁ, TEL. 0605 522 340, 
091 39 22 783. 

• Pilnie kupię Nokię 6��0i, Sony 
Erricsona K�50 i Samsunga 
d600 – nowy lub używany. 050� 
41� ��6.

• Język niemiecki - 091 39 21 195.
• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 

091 39 20 978.

UWAGA!!!
Zaginął seter irlandzki,

4-letni, kolor - machoń.
Znalzcę prosimy o kontakt
pod nr tel. 0698 179 748.

CZEKA NAGRODA!!!
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Z REGIONU

Przed nami decydujące mecze fazy 
grupowej VI edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W naj-
bliższą niedzielę w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

W grupie A jest właściwie wszystko 
jasne. Pewni awansu do najlepszej 
ósemki są zawodnicy Grupy Ope-
racyjnej, Lumbago i Parasola. Dru-
żynie PROBUD Oldboje wystarczy 

remis z Royalem by znaleźć się 
wśród najlepszych. Ich potknięcie da 
na to szanse Jedynce.

W grupie B pewni awansu są tylko 
Łał Boys i ZCE Szczecin. O pozo-
stałe dwa miejsca rywalizować będą 
Skisł Skład, Herosi i Old Punks Ne-
ver Die. Wynik tej rywalizacji znany 
będzie w niedzielę. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już zachęcamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej. 

Wpisując adres nalp.zce.szczecin.pl 
można zapoznać się ze szczegóło-
wymi opisami wszystkich meczów, 
statystykami oraz wymienić opinię 
na temat rozgrywek i nie tylko.

W najbliższą niedzielę zagrają:
10.00 Royal - PROBUD Oldboje,
10.40 Roosendaal - Grupa Operacyj-
na,
11.20 Lumbago - Parasol,
12.00 Czarne Chmury - Jedynka,
12.40 Nie ma lepszych - Old Punks 
Never Die,
13.20 Nehuera - Tubisie,
14.00 Herosi - Skisł Skład,
14.40 Łał Boys - ZCE Szczecin.

Rozgrywki odbywają się pod pa-
tronatem Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacyjnego. Sponsorami 
NALP są firmy: F.P.H.U. „Nowo-
-Glas” - Szyby zespolone , Usługi 
Internetowe „NowoNET”, „SMJ” 
- Komputery i Kasy Fiskalne, „Kom-
pleks - Dach”, F.U.H. Jerzy Fur-
mańczyk, F.H.U. Adam Fedeńczak, 
Ryszard Śmigiel - Zakład Kamie-
niarski, Sklep Sportowy M. Kubicka. 
Patronem medialnym rozgrywek jest 
„Dziennik Nowogardzki”. Organi-
zatorzy dziękują za pomoc Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących.

Andrzej Garguliński

Ostatnia kolejka fazy grupowej

W sobotę, 22 stycznia o godz. 
10.00 rozpoczyna się w hali spor-
towej SP 3 przy ul. Bohaterów 
Warszawy Międzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o 
puchar „BOSMANA”.

Start zapowiedziały drużyny z Aal-
borga (Dania), Torgelow (Niemcy), 
Golczewa, Trzebiatowa, Przelewic, 
Kamienia Pomorskiego oraz dwie 
drużyny nowogardzkie - „Bosman” 
i „Pokolenia”.

Uroczyste zakończenie turnieju 
w pubie „Pasadena” - około godz. 
17.00 uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród.

Zapraszamy kibiców do hali i 
pubu.

Andrzej Szafran

Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski

Szósta kolejka halowej ligi piłki 
nożnej zorganizowanej przez nowo-
gardzki LZS upłynęła pod znakiem 
niespodzianek. 

Solidarnie przegrali dotychczasowi 
liderzy, Strzelewo z Wojcieszynem 
i Nowogard z Ostrzycą. Ich potknię-
cie wykorzystał Wyszomierz, który 
wygrywając z Maszkowem zajął 
pierwsze miejsce w tabeli (dzięki ko-
rzystnemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań). Jako, że cztery pierwsze 

drużyny mają taki sam dorobek 
punktowy końcówka rozgry-
wek zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Oto wyniki ostatniej ko-
lejki:

Długołęka - Dąbrowa 3:1,
Nowogard - Ostrzyca 1:3,
Wyszomierz-Maszkowo 

5:1,
Olchowo - Karsk 0:1,
Strzelewo - Wojcieszyn 0:1.
Aktualna tabela

1. Wyszomierz 15 19-6,
2. Ostrzyca 15 16-7,
3. Strzelewo 15 18-4,
4. Nowogard 15 14-5,
5. Długołęka 9 10-10,
6. Wojcieszyn 9 8-7,
7. Karsk 9 7-10,
8. Olchowo 3 5-13,
9. Maszkowo 0 2-14,
10. Dąbrowa 0 2-23.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Przegrali liderzy

Royal. Stoją od lewej: J. Garbat, K. Sierzchała, R. Deluga, Ł. Śmigiel, 
M. Bornowski. Poniżej od lewej: K. Juszkiewicz, D. Grzelak, K. Saniuk, 
G. Żyła, D. Kubski.

Szczecin. Tak jak niemal w całym kraju, tak 
i w Szczecinie odbył się protest przeciwko 
m.in złamaniu zawartych w 2003 porozumień, 
odwoływaniu pociągów regionalnych z powo-
du braku ich finansowania i tworzeniu spółek 
kolejowo - samorządowych. Międzyzwiązko-
wy Zachodniopomorski Komitet Protestacyjno 
- Strajkowy Kolejarzy zablokował tory na stacji 
Szczecin Główny. Pociągi nie kursowały od 
godziny 7.00 do 8.00. Początkowo protest 
miał trwać 110 minut lecz, jak powiedział Ro-
muald Ansen z Komitetu, został on skrócony 
ze względu na utrudnienia z jakimi musieli 
borykać się pasażerowie. Strajk spowodował, 
że osiem pociągów było opóźnionych, cztery 
pojechały skróconą trasą a trzy zmienioną.
Goleniów. Dobra wiadomość dla amatorów 
spływów kajakowych. Już wiosną będą oni 
mogli skorzystać ze spływu rzeką Iną, którą 
gmina Goleniów postanowiła zagospoda-
rować, tworząc dobre warunki do takiej 
turystyki. Koszt inwestycji wynosi 62 tysiące 
euro, z czego 80 procent pochodzić będzie 
z unijnych dotacji. Projekt przewiduje, że od 
mostu w okolicy miejscowości Stawno aż 
do ujścia wybudowane zostanie m.in pięć 
miejsc, w których będzie można spuścić kajak 
na wodę lub zakończyć spływ. Powstaną 
tam wiaty, stoły, siedziska i pola, na których 
będzie można rozbić namioty. Cała trasa 
zostanie oznakowana od strony turystycznej 
i żeglugowej a rzeka wysprzątana. Wszystko 
ma być gotowe już w maju.
Świnoujście. W jednym z mieszkań przy 
ulicy Hołdu Pruskiego w Świnoujściu doszło 
do awantury, która mogła skończyć się 
nieszczęściem. 31-letni mężczyzna wszczął 
awanturę prowokując słownie konkubenta 
swojej siostry. Gdy to nie przynosiło efektu 
przyniósł z sąsiedniego pokoju siekierę 
z zamiarem jej użycia. Zaatakowanemu męż-
czyźnie udało się uciec i powiadomić o całym 
zdarzeniu policję. Jak się okazało napastnik 
zniszczył siekierą drzwi do jednego z pokoi 
oraz piec kaflowy. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Zostanie mu przedstawiony zarzut 
wypowiadania gróźb karalnych.
Szczecin. Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej ekstraklasy. W dniach 9-24 lutego 
piłkarze szczecińskiej Pogoni przebywać 
będą na obozie w Brazylii, w okolicach Sao 
Paulo. Tam dołączą do nich Sergio Batata 
i Claudio Milar, którzy już od dłuższego 
czasu przebywają na drugiej półkuli. Tam też 
trener Bohumil Panik przyjrzy się testowanym 
graczom z Ameryki Południowej i zadecyduje 
o ich przydatności dla drużyny. Pogoń rozegra 
przynajmniej cztery mecze kontrolne. Trzon 
zespołu jest już znany a liderem ma być 
Przemysław Kaźmierczak.

SPORT także str. 8,10Łał Boys 
zwycięzcami

Tegoroczna VII edycja Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
przeszła już do historii. W minioną 
niedzielę rozegrano ostatnią kolejkę 
rozgrywek.

Jako pierwsi na parkiet wyszły 
drużyny kończące walkę o miejsca 13 
– 15. Tę rywalizację wygrała Jedynka, 
za którą uplasowała się Końcówka 
Mocy i Nehuera.

Już w następnym meczu stawka 
znacznie wzrosła, gdyż walczono o 
miejsca 5 – 8. W pierwszym spot-
kaniu Nauczyciele pokonali Czarne 
Koszule, a po chwili Radosław wygrał 
z Wariatami spod Wiaty.

I przyszedł czas na półfinały. W 
pierwszej połowie meczu Parasola z 
Łał Boys obie drużyny zachowywały 
sporą ostrożność, a przed przerwą 
zapachniało sensacją, gdy bramkę dla 
Parasola zdobył M. Piątkowski. Jed-
nak uważani za faworytów rozgrywek 
zawodnicy Łał Boys zdołali w drugiej 
odsłonie odrobić straty ze sporą na-
wiązką. W 22 minucie wyrównał M. 
Miklas, w 24 i 25 minucie swój zespół 
na prowadzenie wyprowadził K. Mi-
klas, a wynik meczu strzałem z rzutu 
karnego ustalił K. Winczewski.

Niespodziewanie rozpoczął się 
również drugi półfinał. „Czarny 
koń” turnieju, czyli Czerwone Diabły 
prowadziły do przerwy ze znacznie 
wyżej notowaną Pompeluną Perejros. 
Wyrównanie w 19 minucie zdobył D. 
Gawłowski, a po trzech minutach ten 
sam zawodnik zdobył bramkę dającą 
prowadzenie. Dwie minuty później 

po strzale J. 
Kandyby na 
tablicy świetlnej po raz kolejny poja-
wił się remis, lecz na cztery minuty 
przed końcem spotkania bramkę na 
wagę awansu Pompeluny zdobył P. 
Kłosowski.

W kolejnych meczach stawką było 
konkretne miejsce w ligowej tabeli. 
11 lokatę wywalczyła drużyna Old 
Punks Never Die wygrywając z Pol-
ską C. Na 9 miejscu rozgrywki za-
kończył Probud Wyszomierz, tuż za 
nim uplasowały się Tubisie. Siódmą 
pozycję wywalczyły Czarne Koszule 
pokonując Wariaty spod Wiaty. 

Osiem bramek 
w tym meczu 
(po raz drugi w 
turnieju) zdo-
był K. Młynar-
czyk i dzięki 
temu uzyskał 
pięciobramko-
wą przewagę 
nad  dr ug im 
w klasyfikacji 
strzelców M. 
Piątkowskim 
z Nauczycieli, 
którzy pojawili 
się na parkiecie 
już w następ-

nym meczu. Jak się okazało najsku-
teczniejszy zawodnik tej drużyny 
zdobył potrzebne mu pięć bramek 
i dzięki temu uzyskał tytuł króla 
strzelców (przy takiej samej ilości 
zdobytych bramek decydowało miej-
sce drużyny w tabeli, a po zwycięstwie 
nad Radosławem Nauczyciele skoń-
czyli rozgrywki na piątym miejscu). 
Jako nagrodę otrzymał statuetkę, 
torbę sportową oraz ochraniacze.

Stawką kolejnego meczu było nie 
tylko trzecie miejsce w tabeli. Wal-
czyli również bramkarze o miano 
najskuteczniejszego. Z najlepszej 
czwórki to właśnie oni mieli najmniej 
puszczonych goli tak się złożyło, że do 
tego spotkania przystępowali z takim 
samym dorobkiem. Zaczęły Czer-
wone Diabły bramką J. Kandyby w 5 
minucie. Do przerwy wynik się nie 
zmienił, a minutę po wznowieniu gry 
J. Kandyba podwyższył wynik spot-

kania. Parasol 
rzucił się do 
odrabiania strat 
i w 25 minucie 
M. Gruszczński 
zdobył bramkę 
kont a ktow ą . 
Na wywalcze-
nie remisu za-
brakło czasu i 
to Czerwone 
Diabły zdobyły 
trzecie miejsce 
w tegorocznej edycji NALP zdo-
bywając tym samym puchar, piłkę 
oraz drobny załącznik. Najlepszym 
bramkarzem został Tomasz Micha-
lik, który otrzymał statuetkę, torbę 
sportową ufundowaną przez bur-
mistrza naszego miasta oraz bluzę 
bramkarską.

W finale, zgodnie z przewidywa-
niami wielu kibiców, spotkali się Łał 
Boys z Pompeluną Perejros i to właś-
nie oni po bramce R. Szałagana objęli 
prowadzenie. Jednak już do przerwy 
Łał Boys zdobył prowadzenie po 
bramkach A. Wasyluka i M. Miklasa. 
Tuż po wznowieniu gry A. Jabłoński 
zwiększył przewagę swojej drużyny, 
którą na chwilę zniwelował nieco 
D. Gawłowski. Pięć minut później J. 
Kaczmarek zdobył kolejną bramkę 
dla Łał Boys, po czym festiwal strze-
lecki rozpoczął K. Miklas zdobywając 
cztery bramki. Pompeluna zdołał od-
powiedzieć tylko trafieniami P. Kło-
sowskiego i Ł. Szobla i tym samym 
musieli zadowolić się zdobyciem pu-
charu dla drugiej drużyny rozgrywek 
ufundowanym przez Sklep Sportowy 
M.Kubicka, kompletem getrów, piłką 
oraz wspomnianym już załącznikiem. 
Tryumfatorem tegorocznego NALP-
u została drużyna Łał Boys, która 
wywalczyła puchar ufundowany 
przez burmistrza Nowogardu, kom-
plet spodenek sportowych, piłkę oraz 
załącznik. W całych rozgrywkach 

odnotowali oni tylko jedną porażkę, 
ulegając w fazie grupowej Czarnym 
Koszulom. 

Żegnając się z VII już edycją Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
gratulujemy wszystkim zwycięzcom, 
wszystkim uczestnikom a kibicom 
dziękujemy za doping.

Patronem medialnym rozgrywek 
NALP był „Dziennik Nowogardzki”. 
Rozgrywki wsparli: „Nowo-glas” 
– Szyby zespolone, „Marpol – Okna”, 
SMJ – firma informatyczna Mariusz 
Serocki oraz Urząd Miasta i Gminy.

Andrzej Garguliński

Tryumfatorzy VII edycji Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej dru-

Królem strzelców został M. Piątkowski z Nauczycieli, 
który zdobył 26 bramek.

Końcowa tabela:
1. Łał Boys, 
2. Pompeluna Perejros, 
3. Czerwone Diabły,
4. Parasol,
5. Nauczyciele,
6. Radosław,
7. Czarne Koszule,
8. Wariaty spod Wiaty,
9. Probud Wyszomierz, 
10. Tubisie,
11. Old Punks Never Die,
12. Polska C,
13. Jedynka,
14. Końcówka Mocy,
15. Nehuera,
16. Czarne Chmury,
17. Egzorcyści,
18. Team from Jamaica.

Najlepszym bramkarzem został T. Michalik 
z Czerwonych Diabłów.
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36 w 
Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódzka i Miejska  

- 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 
- od 11 grudnia 2005

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA POSPIESZNA 

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - �4 �6

oFErTY prACY pup
Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 

OFERTY PRACY PUP gOLENIÓW, 
FILIA NOWOgARd

1.  sprzedawca
2.  spedytor
3.  mechanik maszyn szwalniczych
4.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, walca 

drogowego, rozściełacza
5.  operator ładowarki
6.  operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnosprawności)
7.  mechanik samochodowy
8.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
9.  szwaczka
10.  kierownik produkcji (szwalnia)
11.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
12.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
13.  szef kuchni
14.  kucharz
15.  mechanik motocyklowy
16.  kierowca kat. B
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. monter kadłubów - poddźwignicowy
8. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, informatyk, 

księgowy, pracownik magazynowy – demontaż statku 
(Gdańsk)

9. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pracownicy 
niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

10. kierownik budowy (Szczecin)
11. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryfi-

cach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja ogólna 

– oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, III 

stopień           znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia – oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna i higiena 

psychiczna, III stopień znajomości j. angielskiego – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia pracy 

– oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angielskiego 

– oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy kat. C 

– chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i konserwacja 

kserokopiarek i drukarek
18. Programista (Szczecin)
19. Kierownik turnusu rehabilitacyjnego 
20. Pielęgniarka
21. fizjoterapeuci
      22. Animator kultury
      23. Kierowca C+E (Osowo)
      24. Księgowa (Osowo)
INfORMACJE MOżNA UZySKAĆ W POWIATOWyM URZĘDZIE
PRACy W GOLENIOWIE fILIA W NOWOGARDZIE pok. 1�.
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W obiektywie Jana Korneluka -  Jezioro zimą

KSIĘGARNIA „Atlas” za-
prasza na promocje Wyd. 

Dolnośląskiego

Karol Wojtyła (Wyd. Dolnośląskie –20%)
Szkic do portretu Karola Wojtyły, bez wątpienia największego Polaka XX stulecia, 

obejmuje okres od lat wadowickich aż po wybór na Stolicę Piotrową. Pamiętnego 16 
października 1978 roku zamknął się bowiem pewien etap tej biografii.

Jan Paweł II (Wyd. Dolnośląskie –20%)
Książka jest próbą spojrzenia z perspektywy Kościoła powszechnego na niepo-

wtarzalny styl sprawowania urzędu papieskiego przez Jana Pawła II, stara się też 
przybliżyć duchowość Papieża Polaka.

Pustelnia Parmeńska (Wyd. Dolnośląskie –20%)
Historia burzliwej miłości księżnej Sanseverina i Fabrycego del Dongo, rozgrywa-

jąca się na dworze księcia Parmy. Pełna paleta uczuć ludzi zdolnych do największych 
poświęceń, ale także do podłości i zdrady.

Zapraszamy na promocję Wyd. Dolnośląskiego do dnia  28.02.2006
W dniu  01.02.2006 rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszą zakładkę  do książ-

ki”.
Nagrody otrzymali: H. Wilińska, E. Zugaj, K. Wesołowska

„Telefrenia” - Edward Redliński
Andrzej K., pięćdziesięciolatek, choć wykształ-

cony, pracuje w “dziupli” z gazetami i pożera 
kolorową prasę. Jego była żona, niczym Alexis z 
“Dynastii”, pławi się w bogactwie, a syn wydaje 
się uzależniony od telewizji. Nieoczekiwanie po-

znaje piękną farmaceutkę podobną do Catherine Deneuve i próbuje umówić 
się z nią na randkę. Ale prawdziwy przełom w jego życiu zdają się zapowia-
dać dopiero refleksje po odejściu Papieża.

“Jak prowadzić dom i nie zwariować. Szkoła 
przetrwania dla mężczyzn” - Nigel Browning, Jane 
Moseley   

Chcesz być wypoczęta i mieć wreszcie czas dla 
siebie? Kup tę książkę swojemu mężczyźnie, a z ka-
napowego lenia przeobrazi się w prawdziwy skarb. 
Prace domowe staną się dla niego czystą przyjem-
nością. Pozna coś, czego wcześniej nie udało mu się 
doświadczyć - magię sprzątania, gotowania i wyko-
nywania wszystkich innych obowiązków domowych. 
Nie pożałujesz decyzji, bo ta książka podpowie twojemu mężczyźnie: jak 
pokroić kurczaka, jak uniknąć prasowania pogniecionych rzeczy, jakich 
ubrań nie wkładać i dlaczego, co oznaczają symbole na metkach, które prace 
trzeba koniecznie wykonać, jak zostać królem kuchni...
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Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Informujemy, że   

22 lutego 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Raport         
z remontu
kościoła

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

reklama
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KALENDARIUM
17 lutego
Imieniny: Aleksy, Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, 
Łukasz, Niegowoj, Sylwin i Zbigniew
Światowy dzień kota

18 lutego
Imieniny: Albert, Alberta, Albertyna, Konstancja, Krystiana, Maksym, 
Sylwan, Symeon, Więcesława, Zula i Zuzanna

19 lutego
Imieniny: Arnold, Arnulf, Biecsława, Czcisław, Gawin, Henryk, Józef, 
Konrad, Konrada, Leoncjusz, Manswet i Marceli.

20 lutego
Imieniny:  Euchariusz, Eustachiusz, Eustachy, Leon, Lubomir, Ludmiła, 
Ludomił, Ludomiła, Ludomir i Siestrzewit

Listy Czytelników

Kłamstwa obserwatora
Artykuł „Pogadajmy o gminnej plaży” napisany jest wyjątkowo napastliwym 

językiem. 
Przedstawione w artykule treści zostały celowo ukazane w taki sposób, by czytelnik 

miał wrażenie, iż pisze go rozgoryczony ojciec pokrzywdzonego dziecka, by w ten 
sposób u czytelnika wywołać złość i nienawiść.

Prawda jest jednak taka, że autor w perfidny sposób posługuje się krzywdą czyjegoś 
dziecka, któremu bardzo współczuję, aby mi dokopać. 

Chcę powiedzieć, że opisywany problem został wyjaśniony i załatwiony z rodzicem 
dziecka. Za to nieszczęśliwe zdarzenie gorąco rodziców również przeprosiłem.

Celem autora artykułu miało być, jak się dowiedziałem, „dołożenie” radnemu 
Kosińskiemu, jednak przy okazji nadarzyła się doskonała sposobność, by napasku-
dzić też Kowalskiemu i przy okazji władzy. 

Mimo to bardzo poważnie potraktowałem poruszane w artykule treści. Idąc 
śladami „obserwatora” podążyłem tropem wymienionych przez niego doskonale 
funkcjonujących, nadzwyczajnie zarządzanych i dochodowych kąpielisk. Niektóre 
z uzyskanych informacji zaskoczyły nawet mnie. Jak więc mają się fakty, do bzdur 
i kłamstw obserwatora?

Dobra Nowogardzka od urzędnika w Wydziale Ochrony Środowiska usłyszałem, 
że na terenie gminy w ogóle nie ma kąpielisk. Są tylko dwie dzikie plaże. Jedna w 
mieście i druga w Tuczy. Miasto ponosi koszty związane z ich porządkowaniem. 
Żadnej gastronomii, żadnych ratowników, żadnych biletów -(straty). (Pierwsze 
kłamstwo obserwatora)

Golczewo. „... Nie jesteśmy nastawieni na zyski. Kąpielisko to duży, kosztowny 
problem, większość woli jeździć nad pobliskie morze” - twierdzi zarządzający ką-
pieliskiem. Kąpieliskiem zarządza budżetowy Zakład Komunalny. Miasto dotuje 
kąpielisko w całości około 100 000 zł rocznie. Wstęp wolny, dotacja, (straty).

Lubczyna. Utrzymywana przez Zakład Budżetowy dotowany przez Goleniów 
GMDS. W tym roku, jeśli uda się ogrodzić kąpielisko, to zostaną tam wprowadzone 
bilety wstępu. Dotacja, gastronomia, w przyszłości bilety.

Szczecin - Dziewoklicz i Głębokie. Zakład Budżetowy dotowany z budżetu 
miasta Szczecina. W Urzędzie Miejskim istnieje dodatkowo Wydział, który zajmuje 
się kąpieliskami. Oto fragment rozmowy z pracownikiem tego wydziału ...”Proszę 
Pana, o zyskach to niech pan zapomni, co najwyżej przychody z punktów gastro-
nomicznych, a nie dochody. My jesteśmy zadowoleni, jak ktoś nam zmniejszy straty 
odciążając budżet miasta. Gdy wspomniałem o sumie 3.000 zł, które tak zabolały 
„Obserwatora” informacja ta rozbawiła urzędnika, który zna koszty utrzymania 
wspomnianych kąpielisk. Płatny wstęp na plażę, zwolnienie z podatku gruntowego 
+ dotacja. (Straty). 

Stargard Szczeciński. Kąpielisko na Miedwiu w Gminie Kobylanka. Kąpielisko 
zarządzane przez Zakład Budżetowy dotowany z budżetu miasta Stargardu, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wstęp do roku ubiegłego płatny. Bilety ze względu na 
frekwencję sprzedawane w pogodne weekendy. W tym roku gmina Kobylanka z 
własnych środków wybudowała na kąpielisku molo. (1 m molo = około 2.000 pln). 
Koszt utrzymania kąpieliska w sezonie wynosi około 30.000 zł. Kilka punktów 
gastronomicznych nie pokrywa nawet w części kosztów utrzymania. Płatny wstęp 
na plażę, dotacja, (straty) 

Stepnica. Kąpielisko utrzymywane ze środków Urzędu Miejskiego. Koszty trudne 
do wyliczenia. W tym roku wybudowano nowe molo długości 50 m i 30 cm. Koszt 
molo 150 000 zł (3.000 zł za 1 mb). W rozmowie z sympatycznym urzędnikiem 
dowiedziałem się, że zamiast dochodów z kąpieliska mają - odchody. Zapytałem 
czy można je poddzierżawić.... Tak musi Pan zatrudnić ratowników, dać im jeść i 
spanie, sprzątać, i odpowiadać za wszystko. - A gdzie moja kasa, pytam. ... Kasę 
to właśnie Pan przywiezie, najpierw trzeba zainwestować. Ludzie się nie garną 
do dzierżawy, natomiast potencjalni klienci wolą jechać do Międzyzdrojów lub 
do Międzywodzia. Ratownik to tu nie ma, co robić. Wyrwał już wszystkie laski w 
okolicy. Piasek brudny. Panie ja się tak boję tego kąpieliska jak jest lato... Pytam, 
czy było lepiej jak plaża była WOSIR - oczywiście. Plaża dotowana, wstęp wolny, 
żadnych wpływów z gastronomii (straty). 

Tak właśnie wygląda rzeczywistość w tematach dotyczących kąpielisk. Należy 
jeszcze dodać, że na kilku z nich (mimo dotacji) w poprzednich latach miały miejsce 
poważne wypadki z utonięciami włącznie. Czy w tych wszystkich Gminach kierow-
nicy, urzędnicy i zarządcy owinęli sobie władze wokół palców?  

Na koniec mogę stwierdzić jedno, autor posługując się nieprawdą i kłamstwem 
próbował zdyskredytować moją pracę. Przy okazji dodam, że dzięki mojej deter-
minacji i pracy społecznej na plaży każdego roku wciąż przybywa różnych nowych 
urządzeń rekreacyjnych. 

Romuald Kowalski 

Walka z alkoholizmem cz. 2
W poprzednim wydaniu Dziennika Nowogardzkiego przedstawiliśmy Pań-

stwu część „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych”. W dzisiejszym wydaniu publikujemy część dalszą. 

Podejmowanie interwencji w 
związku z naruszeniem przepisów 
oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego 
poprzez kontrole punktów sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
pod względem stosowania reklam, 
kontrole punktów sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych pod 
względem przestrzegania zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom nietrzeź-
wym, sprzedaży na kredyt oraz oso-
bom poniżej 18 roku życia, kontrola 
porządku wokół punktów sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
(zakaz spożywania alkoholu w miej-
scu publicznym), informowanie po-
licji o naruszeniu ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wnioskowanie do 
sadu o ukaranie osób naruszających 
przepisy ustawy.

Wspieranie zatrudnienia socjal-
nego poprzez organizowanie i fi-
nansowanie Centrów Integracji 
Europejskiej, jednak na rok 2006 
nie przewidziane zostało utworzenie 
takiego Centrum, w zamian zostaną 
podjęte stosowne działania z zakresu 
integracji społecznej tzn. leczenie i 
rehabilitacja osób uzależnionych i 
członków ich rodzin, przeciwdziała-
nie przemocy w domu, działania na 
rzecz pomocy dzieciom alkoholików 

w tym prowadzenie świetlic socjo-
terapeutycznych, działalność sto-
warzyszeń i klubów abstynenckich. 
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecz-
nej jest przygotowany na pomoc 
finansową dla rodzin z problemem 
alkoholowym oraz pomoc w formie 
pracy socjalnej.

Zapobieganie przestępczości po-
przez patrole piesze mające na celu 
reagowanie na agresywne zachowa-
nia młodzieży, sprzedaż alkoholu 
osobom nieletnim, picie alkoholu w 
miejscach publicznych i agresywne 
zachowanie młodzieży i innych osób, 
koszty wyposażenia pomieszczeń 
(niebieski pokój) Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie przeznaczonego 
do rozmów interesantów, zwłaszcza 
ofiar przemocy w odzienie, zgwałceń, 
pedofilii.

W ramach inwestycji ma być zrea-
lizowana modernizacja boiska spor-
towego przy Świetlicy Środowiskowej 
„Promyk” w Nowogardzie przy Placu 
Szarych Szeregów.

Realizacja przyjętego harmono-
gramu zadań, która zamierza zreali-
zować nasza Gmina to koszt ogółem 
318 209,00 zł.

PS. Czekamy na Państwa opinie 
dotyczące oceny przyjętego pro-
gramu.

iSa

Emeryci i renciści Zakładu Karnego w Nowogardzie

Zarząd Koła zaprasza wszystkich zainteresowanych w/w na wycieczkę 
autokarową trzydniową od 30.04.2006 r. do 2.05.2006 r. Gdańsk – Malbork 
i okolice. Zapisy na wycieczkę przyjmowane są we wtorki od godz. 11.00 do 
13.00 w biurze (poczekalnia) ul. Zamkowa oraz pod nr telefonu 09139 26 077 
do godz. 17.00 w każdy dzień.

Zgłoszenia na wycieczkę będą przyjmowane do 15.04.2006 r. Informacje 
szczegółowe na miejscu przy zapisach.

Zarząd koła przy Zk nowogard
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   Tłok w Urzędzie Skarbowym
Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy 
naszym zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to 
osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zde-
cydują się ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji...
Dzisiaj kolejna sylwetka.

Mirosława Przybyłek

A może kobieta?
Następną osobą, którą chcemy Państwu przed-

stawić w ramach naszego cyklu „Kto burmistrzem” 
jest Mirosława Przybyłek. Jest to osoba, kobieta, 
powszechnie znana w Nowogardzie. Zwłaszcza ze 
swojej dynamicznej działalności od 1989 roku w 
Nowogardzkim Domu Kultury, którym obecnie od 
kilku lat kieruje. W oparciu o tę instytucję zainicjo-
wała i rozwijała Przegląd Filmów Ekologicznych, 
obecnie Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekolo-
gicznych oraz najgłośniejszą nowogardzką imprezę 

Lato z Muzami. Na podkreślenie zasługuje również szeroko rozwinięta 
działalność z dziećmi i młodzieżą, efektem której są funkcjonujące zespoły i 
kółka zainteresowań artystycznych. Pani Mirosława Przybyłek jako dyrektor 
Domu Kultury angażuje się w działania kulturalne na terenie miasta, między 
innymi organizuje coroczne szopki bożonarodzeniowe na Placu Wolności. 
W uznaniu zasług odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury nadaną 
przez Ministra Kultury i Sztuki w 1991 roku, a w 2001 roku Laurem Cisowym. 
Za przyczyną p. Mirosławy Nowogard odwiedziło wielu znanych artystów, 
reżyserów, aktorów, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków. Być może czas w No-
wogardzie na „kobiecą rękę”. Dotychczasowy sposób zarządzania sprawami 
publicznymi przez Mirosławę Przybyłek kwalifikują ją, naszym zdaniem, 
do poważnego rozważenia tej osoby jako ewentualnego burmistrza miasta.

Marek Słomski

Urząd Skarbowy 
w Nowogardzie to 
już przeszłość. Po 
jego likwidacji uda-
ło się wynegocjo-
wać, by dwa razy w 
miesiącu zjawiali się 
w naszym mieście 
urzędnicy obsługu-
jący nowogardzkich 
podatników. To jed-
nak stanowczo za 
mało. W tych dniach 
ustawiają się tam 
bowiem ogromne 
kolejki, a czas ocze-
kiwania interesantów mierzony jest 
w godzinach.

W wolnorynkowej rzeczywistości 
podaż ma ścisły związek z popytem. 
Kto jak kto, ale urzędnicy zajmujący 
się naszymi finansami powinni to 

W kolejkach czeka się godzinami.

rozumieć najlepiej. Jak widać mają z 
tym problem.

Ag

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73
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dokończenie ze str. 1

Raport z remontu kościoła
Od dnia pożaru kościelnej wieży minęło już ponad dwa miesiące. Prace 

związane z remontem ruszyły niemal natychmiast pełną parą i do dnia 
dzisiejszego nie zwalniają.

Wnętrze kościoła przypomina 
teraz plac budowy. Ławki przykryte 
są folią, a cała nawa główna zajęta 
jest rusztowaniami. Na ich szczycie 
zainstalowany jest podest, na którym 
pracują robotnicy usuwający sadzę 
ze sklepienia. Sklepienia i ściany 
naw bocznych są już oczyszczone, w 
przyszłym tygodniu planowane jest 
przeniesienie rusztowań do prezbi-
terium.

Zdemontowano już zabytkową am-
bonę. Została ona przewieziona do 
Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki 
Ryszarda Giedrysa w Szczecinie, 
gdzie zostanie przeprowadzona reno-
wacja. Ambona ma wrócić do nas już 
w październiku. Wybrano również 
firmy, które zajmą się wykonaniem 
organów dla naszego kościoła. Zajmą 
się tym wykonawcy z Wronek. Aby 
organy mogły zagrać na najbliższe 
Boże Narodzenie ich montaż mu-
siałby rozpocząć się we wrześniu. I 
takie są właśne plany. Ksiądz dziekan 
Grzegorz Zaklika podpisał umowę 
na opracowanie projektu odbudowy 
wieży. Ma on być gotowy do 7 mar-
ca, dzięki czemu pracę ruszą wraz z 
początkiem kwietnia.

Trwa zdobywanie funduszy na 
odbudowę kościoła. Zarząd Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 
przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. 
Nie jest tajemnicą, że potrzeby są 
znacznie większe. Do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki wysłano wniosek o 
dofinansowanie  renowacji naszego 
ołtarza. Kosztorys opiewa na ponad 
200 tys. zł. Jeśli uda się pozyskać takie 
pieniądze zostanie on przewieziony 
do pracowni wyłonionej w drodze 
przetargu. 

Na tym nie koniec. W najbliższy 
poniedziałek odbędzie się spotkanie 
z przedstawicielami firm, które wy-
konają dzwony, napęd do dzwonów 
oraz zegar. Potrzebna jest również 
wymiana kościelnych ławek. Już 
wkrótce ma zostać podpisana umowa 
z zakładem stolarskim, który mógłby 
wykonać nowe siedziska.

Jak widać potrzeby są wielkie. 
Każdy z nas może wspomóc od-
budowę kościoła kupując cegiełkę. 
Za 10 zł można zakupić specjalnie 
przegotowane dla parafii pw. WNMP 
śpiewniki, z których połowa dochodu 
przeznaczona zostanie na ten cel. 
Można również kupić film  z pożaru 
wraz z kompletem zdjęć z pierwszego 
dnia po pożarze. Cena płyty DVD lub 
kasety VHS wynosi 20 zł.

Ag

Nawę główną zajmują rusztowania...
...na szczycie których trwają prace związane z oczyszczaniem sklepień.

Część ścian już została oczyszczona...
...reszta czeka na swoją kolej.

Dzień otwarty i nowa pracownia 
komputerowa w SP 3

dziców E. Pajor-Dębicka. Uroczyste-
go poświęcenia dokonał Ks. Marek 
Wesołowski.

Wyposażenie pracowni kompu-
terowej było możliwe dzięki MEiN, 
było także współfinansowane  przez 
UE. 

Sprzęt jest bardzo nowoczesny: 10 
stanowisk komputerowych dla ucz-
niów, monitory LCD, wideoprojektor, 
komputer przenośny, drukarka lase-
rowa  Maluchom bardzo podobała 

się możliwość skorzystania z kom-
puterów. Wszyscy mogli obejrzeć 
prezentacje zdjęć z życia szkoły. 

Mamy nadzieję, że przyszli ucznio-
wie równie zadowoleni, jak w Dniu 
Otwartym rozpoczną naukę w SP 
3 od 1 września 2006 r. Wszystkich 
chętnych, którzy nie mogli odwiedzić 
nas w tym czasie, a chcą się uczyć w 
naszej szkole zapraszamy do zapisów 
w sekretariacie.

Ag 

Dnia 09.02.2006 roku w SP 3 odbył 
się „Dzień Otwarty” dla przyszłych 
zerówkowiczów  i  uczniów klas 
pierwszych. Mimo, iż pogoda nie 
dopisała  zjawili oni się w naszej 
szkole z uśmiechami na twarzy. Mieli 
możliwość zwiedzenia szkoły  oraz 
uczestniczenie w krótkim pokazie 

możliwości aktorskich uczniów 
naszej szkoły. Dzieciom i rodzicom 
występ bardzo się podobał, nagro-
dzili go gromkimi brawami.

Szczególnym akcentem tego dnia 
było otwarcie Sali Komputerowej, 
którego dokonali: Dyrektor Piotr 
Kazuba, Przewodnicząca Rady Ro-
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Na jeziorze
Zarząd koła M–G PZW Nowogard prosi wędkujących na jezio-

rze Nowogard ze względu na bezpieczeństwo, o wiercenie otwo-
rów w lodzie zgodnie z Regulaminem o średnicy do 20 cm.

Jednocześnie prosimy rodziców o większą troskę o dzieci, 
bawiące się na lodzie.

Zarząd
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O markecie 
nic nie wiadomo

Po raz kolejny w naszym mieście pojawiły się pogłoski o budowie nowego 
marketu. Tym razem do naszej redakcji wpłynął nawet list w tej sprawie.

Swoimi obawami podzielił się z nami, pragnący zachować anonimowość, 
czytelnik. Zgodnie z życzeniem autora dane personalne pozostawiamy do 
naszej wiadomości i publikujemy poniżej jego list.

„Od jakiegoś czasu krąży pogłoska o tym, że wkrótce Nowogard zmieni swoją 
nazwę na Marketowo. A to za sprawą hipermarketu, który prawdopodobnie ma 
powstać w miejscu byłej Centrali Nasiennej, w pobliżu osiedla Bema.

Mam prośbę do redakcji. Może któryś z waszych dziennikarzy weźmie się za 
tę sprawę i zechce wyjaśnić jakaż to niespodzianka nam się szykuje. Mi osobiście 
się nie udało. A jestem tym wyjątkowo zainteresowany. Jestem handlowcem i nie 
będę ukrywał, że jest mi nie na rękę taka inwestycja. Gdy w gminie pytałem, co 
nas małych handlowców za radość czeka, robili wielkie oczy twierdząc, że nic 
nie wiedzą. A nawet jakby, to nic nie mogą. Zbyt wielkie oczy robili żeby można 
było w to uwierzyć. I jak to nie mogą? To kto? Może ja, biedny mały żuczek?

Uważam, że powinien być zachowany środek między wielkimi sieciami han-
dlowymi a małymi nowogardzkimi handlowcami. Chyba już dość marketów z 
Nowogardzie. Nam i tak zostały strzępy. A mydlenie oczu nowymi miejscami 
pracy, to tylko mydlenie. Dlatego, że my i nasi pracownicy je utracimy. Więc 
niech rada Gminy weźmie się do pracy bo istnieje nie tylko problem śmieci i 
ich spalarni, są też mniejsze, ale również bardzo ważne. A może moje obawy 
są niesłuszne, gniew mój jest nieuzasadniony. Może tam powstanie kolejna 
fabryka i prawdziwe miejsca pracy? Wyjaśnienie tego zostawiam już waszej 
redakcji. Ja nie dałem rady.

Czekam na publikację mego listu, bo na pewno wiele osób zainteresuje ten 
temat. Czekam również na obszerny artykuł na temat tego co powstanie po 
Centrali Nasiennej. Czy mogę popracować jeszcze u nas czy już jechać na 
Zachód?

Zachód tylko wy nie róbcie dużych oczu
Z poważaniem
Mały Żuczek”

dotarła mowa była o tym, że w 
naszym mieście ma powstać sklep 
sieci „Tesco”. Jak już się kilka razy 
przekonaliśmy skontaktowanie się 
z przedstawicielami takich firm nie 
należy do zadań łatwych. Na stronie 
internetowej znajduje się tylko numer 
infolinii oraz e-mail. Wysłaliśmy 
więc pytanie w tej sprawie i już po 
chwili uzyskaliśmy taką odpowiedź 
podpisaną przez Annę Bratkowską: 
„Bardzo dziękujemy za zaintereso-

wanie kwestią inwestycji naszej firmy. 
Nowogard, podobnie jak wiele innych 
miast podobnej wielkości w Polsce, 
leży w kręgu zainteresowań firmy 
„Tesco”. Obecnie nie możemy jednak 
mówić o jakiś konkretnych planach 
inwestycyjnych.” 

Jak widać sklep „Tesco” raczej u nas 
nie powstanie. Czy pojawią się inne? 
Czas pokaże.

Ag

Udaliśmy się więc do Urzędu 
Miejskiego, by spróbować wyjaśnić 
tę sprawę. Burmistrz Kazimierz 
Ziemba zdecydowanie zdementował 
tę pogłoskę: „Nic mi nie wiadomo o 
żadnym markecie, nie wpłynęły do 
mnie żadne dokumenty z tym zwią-
zane. Nikt do nas nie występował w 
tej sprawie. Gdyby były takie plany to 
musiałby być to teren, który według 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego przewidziany jest pod działalność 
handlową.”

Według burmistrza teren po Cen-
trali Nasiennej jest przewidziany 
pod działalność przemysłową, więc 
budowa w tym miejscu marketu 
musiałaby się wiązać ze zmianami w 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego, które dokonać miałyby władze 
samorządowe. „Myślę, że ani ja, ani 
Rada Miasta nie wyrazi na to zgody” 
– dodał Kazimierz Ziemba.

Nie można jednak wykluczyć, że 
w planach którejś z wielkich sieci 
handlowych Nowogard jest miej-
scem otwarcia kolejnego sklepu. Co 
wtedy możemy zrobić? Czy istnieją 
jakieś mechanizmy, które może za-
stosować gmina, by zablokować taką 
inwestycję?

„Są dwa rodzaje inwestycji. – wy-
jaśnia burmistrz – Pierwsza to taka, 
gdy sklep miałby powstać na terenie, 

który w planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczony jest pod 
usługi czy handel. Były już takie sytu-
acje, jak choćby w przypadku „Netto”, 
„Biedronki” czy „Stokrotki”. Prawdę 
mówiąc, gmina wówczas nie ma żad-
nych szans, żeby to wygrać. Natomiast 
na terenach o innym przeznaczeniu to 
gmina musi dokonać zmian w planie i 
jak już mówiłem nikt raczej nie zdecy-
duje się, by takie zmiany wprowadzać. 
To, co już jest w Nowogardzie w pełni 
wystarczy.”

Istnieje jeszcze możliwość zablo-
kowania budowy marketu, jeśli jego 
powierzchnia przekracza 2000 m2. 
Nie jest to jednak zadanie łatwe. W 
takiej sytuacji wymagana jest zgoda 
Rady Miasta, lecz szefostwo sieci 
handlowych bazując na pewnej nie-
precyzyjności tego przepisu omija go 
na różne sposoby. Bywa, że budując 
większy obiekt inwestorzy tłumaczą, 
że powierzchnia handlowa nie prze-
kracza 2000 m2. Każdy metr ponad 
ten limit jest powierzchnią magazy-
nową. Zdarzały się też sytuacje, że 
kierownictwo marketów twierdziło, 
że powierzchnia handlowa jest tylko 
tam, gdzie stoją półki i lodówki, resz-
ta, czyli alejki to... szlaki komunika-
cyjne. Są więc różne kruczki prawne, 
których łapią się inwestorzy.

W wersji pogłoski, która do nas 

Drogocenne śmieci!
Taki wniosek może nasuwać się 

podczas spaceru po mieście. Przy-
bywa śmietników .... zamykanych na 
kłódkę. Nie jest to jednak ochrona 
odpadów, a troska o niższe opłaty za 
ich wywóz. Zdarza się bowiem, że 
wszyscy ci, którzy umowy z ZUK-iem 
nie posiadają (po co płacić?) podrzu-
cają swoje odpadki do osiedlowych 
koszy. Żeby było śmieszniej są to 
z zasady ludzie dobrze sytuowani, 
zaliczani do biznesmenów! Nikt nie 
reagował, gdy „wszystko było nasze”, 
czyli niczyje i o kosztach za wywóz 
odpadków nikt nie myślał. Obecnie 
przybywa właścicieli, tworzą się 
wspólnoty mieszkaniowe i koszty są 
już widoczne.

Pomysł zdawał się prosty – tylko 
mieszkańcy posesji będą mieli klucze 
i tylko oni będą zapełniać kosze od-
padkami. Czy sprawa jest tak prosta? 
Okazuje się, że nie.

Artykuł ten piszę po interwencji sa-
mych mieszkańców. Pierwszy sygnał 
otrzymałem od starszej schorowanej 
pani, dla której zejście z torbą pełną 

odpadków już jest problemem, a 
otwieranie kłódki sprawia nie lada 
kłopoty. Tak samo skarżyła się osoba 
młoda, ale niepełnosprawna. Nowe 
rodzi się więc w bólach. Dochodzą 
jeszcze inne problemy – kłódki giną! 
Jak powiedział mi jeden z mieszkań-
ców sam osobiście wyrzucił kłódkę, 
bo dość ma męki z otwieraniem. 
Trzeba więc płacić za nową kłódkę 
i dorabianie kluczy. Przez te kilka 
„bezkłódkowych” dni pojemniki 
napełniane są przez mieszkańców 
innych bloków – po co otwierać swój 
śmietnik skoro obok jest otwarty?

Nie należy także zapominać, że 
są w Nowogardzie ludzie, którzy w 
śmietnikach znajdują źródło docho-
du - wyszukują papier, puszki i inny 
złom, by w punktach skupu otrzymać 
jakieś pieniądze. Może nie powinno 
się im utrudniać i tak trudnej sytuacji 
jaką zgotowało im życie?

LMM

Rzeźby Jana Piotra Zięciaka
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza 17 lutego (piątek) o 

godzinie 17.00 do sali wystawowej na otwarcie wystawy „Rzeźby Jana Piotra 
Zięciaka”. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 
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Dodatek aktywizacyjny 
– z czym się to je?

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, którego nurtowała pewna sprawa. 
Otóż jakiś czas temu zatrudnił on dwóch bezrobotnych mężczyzn. Zrobił to 
bez pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy. Jednemu z nich przyznano 
później dodatek aktywizacyjny a drugiemu nie. Naszego czytelnika zain-
trygowało to do tego stopnia, że zadzwonił do naszej redakcji z prośbą o 
wyjaśnienie tej sprawy. Robimy to poniżej.

Jak dowiedzieliśmy się w nowo-
gardzkiej filii Powiatowego Urzędu 
Pracy sprawę tę reguluje ustawa z 
29 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Zgodnie z jej literą dodatek 
aktywizacyjny przysługuje bezrobot-
nemu, który podjął pracę w wyniku 
skierowania przez PUP w niepełnym 
wymiarze czasu pracy i otrzymuje 
wynagrodzenie niższe od minimalne-
go. Wówczas dodatek przysługuje w 
wysokości stanowiącej różnicę mię-
dzy wynagrodzeniem minimalnym a 
otrzymywanym nie większym jednak 
niż 50 % zasiłku. Okres otrzymywa-
nia dodatku jest taki sam jak okres, 
w którym bezrobotny otrzymywałby 
zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny przysłu-
guje również bezrobotnemu, który 
znalazł pracę zarobkową samodziel-
nie. Może być to praca na umowę o 
dzieło, umowę zlecenie czy umowę 
o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
Otrzymuje on wówczas dodatek w 
wysokości do 30 % zasiłku przez po-

łowę okresu w jakim przysługiwałby 
mu zasiłek. Wysokość dochodów nie 
ma tu żadnego znaczenia.

Nowelizacja ustawy wprowadzona 
w listopadzie ubiegłego roku określa 
też przypadki, w których nie przy-
sługuje dodatek. Nie może na niego 
liczyć bezrobotny skierowany do prac 
interwencyjnych, robót publicznych 
czy na stanowisko pracy, którego 
koszty wyposażenia lub doposażenia 
były refundowane, bezrobotny, który 
znalazł zatrudnienie u pracodawcy, u 
którego był zatrudniony przed zare-
jestrowaniem jako bezrobotny oraz 
zatrudnienia za granicą.

Dodatek aktywizacyjny przysłu-
guje od dnia złożenia stosownego 
wniosku, a nie od daty zatrudnienia. 
Ważne jest, że dodatek aktywizacyjny 
przydzielany jest obligatoryjnie, z 
puli nielimitowanej więc zasobność 
budżetu nowogardzkiej filii Powia-
towego Urzędu Pracy nie ma tu 
żadnego znaczenia.

Ag

Z ulicy Poniatowskiego…

Udręka lokatorów 
W podobnym tonie wypowiedział 

się zastępca dyrektora ZSP Piotr Łą-
pieś, który stwierdził:

- Poruszany problem stanowi dla 
naszej szkoły problem społeczny, gdyż 
w naszej szkole nie ma palarni, bo 
być nie może… Chcemy z naszymi 
sąsiadami żyć w zgodzie i ten konflikt 
rozwiązać. Podobnie jak w Ośrodku 
i u nas poruszamy bardzo często ten 
temat podczas apelów czy na lekcjach 
wychowawczych. Mamy również 
bardzo dobrą współpracę z KRP w 
Nowogardzie, która interweniuje na 
każdy nasz sygnał.

Skoro już o policji mowa rozma-
wiałem także z Komendantem Po-
licji, Stanisławem Saniukiem, który 
powiedział:

- Obecnie w rejonie tym wzmożone 
są patrole policji, zwłaszcza podczas 
długiej przerwy i przerwy obiadowej, 
kiedy to najwięcej młodzieży wychodzi 
na papierosa. Posiadamy „gorący” te-
lefon kierownika prewencji z dyrekto-
rami szkół i w razie sygnału reagujemy 
natychmiast. Niemożliwe, niestety, jest 
ustawienie tam policjanta, który byłby 
ciągle na miejscu. Zwiększymy na tym 
terenie częstotliwość patroli policji. 
Mając na uwadze dobro mieszkańców 

postaramy się szybko zaprowadzić tam 
porządek.

We wtorek i środę spędziłem czas 
na obserwacji budynków przy ul. Po-
niatowskiego. Należy przyznać rację 
lokatorom. Najtrudniejsza sytuacja 
panuje przy bloku nr 24 – zwłaszcza 
dwie klatki od ZSP. Wulgarne słowa, 
jakich młodzież używała pomiędzy 
sobą, leciały niby kule z broni palnej 
na polu bitwy. Zachowanie młodzieży 
pozostawia wiele do życzenia. Po ich 
powrocie do szkoły poszedłem w 
miejsce, gdzie palili papierosy. Pozo-
stawili lokatorom „prezent” w postaci 
dywanu z petów, a obok stały prawie 
puste kosze…

Nie dziwię się mieszkańcom, że 
chcą w swych domach mieć spokój, 
chcą bezpiecznie wychodzić na za-
kupy i bez obaw wracać do domów. 
W końcu płacą czynsze i podatki. 
Chcę wierzyć, że zapewnienia Ko-
mendanta Policji szybko przyniosą 
korzystny efekt i skończy się udręka 
lokatorów.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego artykułu bardzo 
dziękuję. Czekamy na sygnały czy-
telników w każdej sprawie.

Ik

Zwróciła się do naszej redakcji 
nasza stała czytelniczka – zastrzega-
jąc sobie anonimowość – z prośbą o 
pomoc.

Sprawa dotyczy uczniów ZSP (były 
„rolniczak”) oraz uczniów Ośrodka 
Opiekuńczo – Wychowawczego, 
którzy podczas przerw palą papierosy 
w klatkach schodowych pobliskich 
bloków.

Rozmawiałem z mieszkańcami 
bloków, którzy podobnie jak nasza 
czytelniczka proszą o anonimowość. 
Oto co mi powiedzieli:

- Na każdej przerwie nasze klatki 
schodowe i teren przed blokami są 
okupowane przez młodzież, która pali 
papierosy. Pety lądują nie do kosza, 
a na ziemię lub klatkę schodową. 
Na nic zabiegi sprzątaczki dbającej 
o czystość.

- Zdarza się także dość często spoży-
wanie przez nich alkoholu, jak również 
załatwianie się pod blokiem. Młode 
matki z dziećmi, a i starsze osoby boją 
się wychodzić podczas przerw do mia-
sta. Wychodzą i wracają tylko w czasie 

zajęć lekcyjnych, aby nie słyszeć czegoś 
z ich chamskiego zachowania.

- Panie, mamy już naprawdę dość 
tego codziennego terroru i bałaganu. 
Na odpoczynek możemy liczyć tylko w 
soboty i niedziele.

Na moje pytanie czy zwracali się 
gdzieś o pomoc, moi rozmówcy 
stwierdzili, że próbowali rozwiązać 
problem z samymi uczniami. Jednak 
to nie przyniosło rezultatów. Roz-
mawiali z dyrektorami obu szkół i 
policją, jednak efektów brak.

Rozmawiałem z dyrektorem Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego Joanną 
Bardzińską, która powiedziała:

- Jest nam znany problem i nad nim 
ubolewamy, gdyż dotyczy to naszych 
uczniów, zwłaszcza z klas gimnazjal-
nych, w których zdarzają się również 
wagary, bójki i drobne kradzieże. 
Staramy się konflikt rozwiązywać 
w szkole poprzez apele, rozmowy w 
klasach. W sprawę bardzo zaangażo-
wana jest nasza pedagog szkolna. W 
skrajnych przypadkach korzystamy z 
pomocy policji.

II Liceum Ogólnokształcące 

Czwarta szkoła  w województwie
Miesięcznik Perspektywy i dziennik 

Rzeczpospolita każdego roku przygo-
towują ogólnopolski ranking szkół 
średnich. W rankingu odnotowywane 
są szkoły osiągające sukcesy w ogólno-
polskich olimpiadach przedmiotowych, 
przeprowadzanych pod patronatem 
MENiS. Jest to jasny sygnał dla czytel-
ników – w których szkołach pracuje się 
z uczniem zdolnym, gdzie uczą się zwy-
cięzcy, jaki poziom reprezentują ucz-
niowie. Przez kilka lat, na najwyższych 
pozycjach w województwie, w rankingu 
odnotowane były licea szczecińskie. 
Ale już w ubiegłym roku II LO w No-
wogardzie zostało sklasyfikowane na 8 
miejscu w województwie. Wydawało 
się, że jest to bardzo wysoka i trudna 
do poprawienia pozycja, okazaliśmy się 
szkołą o najwyższej pozycji rankingo-
wej w powiecie,  lepszą od wielu szkół 
szczecińskich. A jednak udało się! W 
rankingu ogłoszonym w styczniu 2006 
roku zajęliśmy 108 miejsce w kraju i 4 
miejsce w województwie zachodnio-
pomorskim!

Tak wysoką pozycję zapewniły nam 
osiągnięcia dwóch uczniów: Piotra Ba-
lova i Pawła ceranki. Paweł ceranka, 
pod opieką I. koladyńskiej, odniósł 
sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Filozoficznej, uzyskując tytuł finalisty 
(sztuki tej dokonał  już po raz drugi).  
Piotr Balov, pod opieką a. kopyciń-
skiej,  został finalistą trzech  olimpiad: 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o unii europejskiej organizowana 
przez WSH w Pułtusku, Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o UE organi-
zowaną przez US i Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym (w 
tym dwa tytuły finalisty zostały zaliczo-
ne do ogólnopolskiego rankingu).

Dzięki zwycięstwom w ogólnopol-
skich olimpiadach II LO w Nowogar-
dzie wyprzedziło w rankingu tak znane 
licea szczecińskie jak  V LO,  I LO  czy  
IX LO. Są to szkoły z tradycjami, grupu-
jące zdolną i ambitną młodzież z całego 
województwa. Jakim więc cudem udało 
się II LO pokonać tak wiele szkół z 
całego województwa i kraju? Wydaje 
się, że kluczem do sukcesu II LO jest 
indywidualna praca z uczniem. Od 
kilku lat udowadniamy, że uczniowie z 
Nowogardu mogą odnosić sukcesy na 
arenie ogólnopolskiej. Potrafimy zachę-
cić młodzież do pracy, cieszymy się z 
ich osiągnięć i wyłuskujemy talenty.  

Niewątpliwie wysokie miejsce w ran-
kingu to efekt ciężkiej pracy uczniów, 
ale i atmosfery szkoły, w której docenia 
się pracę i rozwija zdolności. Uczniowie 
przekonują się, że potrafią rywalizować 
z najlepszymi z całego kraju,  a szkoła 
z Nowogardu jest znana  i ceniona nie 
tylko w województwie zachodniopo-
morskim. 

a.k.
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życzenia

Szanowny Panie Eugeniuszu 
Korneluk i  Michale Piórko!

PS. To, że Dziennik Nowogardzki dostał nagrody za ekologię jest chwalebne. 
Sympatyczne jest 

również i to, że mnie gazeta drukuje mimo, że jesteśmy z innych ugrupowań 
politycznych. I właśnie o takiej demokratycznej Polsce w latach osiemdziesią-
tych razem z panem Markiem Słomskim marzyliśmy.

Nigdy też nie uważałem się za coś lepszego. Moje poglądy polityczne są pra-
wicowe i z tym się nigdy nie kryłem. W dyktaturze ciemniaków, czyli „realnym 
socjalizmie lat osiemdziesiątych” dostawałem często po łbie od partyjnych pry-
mitywów. Nie mogłem robić specjalizacji i rozwijać swojej kariery zawodowej. 
Kiedyś o tym napiszę, aby młodzież poznała mechanizmy w jakich znajdowali 
się ludzie w poprzedniej epoce.

Macie rację Panowie, że z tą „sołtysiną” trochę, jak mawia młodzież, „prze-
giąłem”. Chciałbym ją oraz wszystkich, których to obraziło, przeprosić. Tro-
chę się zagalopowałem. Niefortunny opis wyniknął z tego, że moje wypowie-
dzi do Dziennika Nowogardzkiego piszę często po północy i wtedy taki lapsus 
mógł mi się wypsnąć. Myślę, że następne będą powstawać z auto - korektą. 

„Errare humanum est” łac. (tłum.: mylić się jest rzeczą ludzką) - tak ma-
wiali starożytni Rzymianie. 

Dlatego jeszcze raz przepraszam.
Bo gdyby nie moje bazgranie to co byście Panowie pisali? A tak macie komu 

dołożyć. Czy to nie jest przyjemne?
Natomiast o ochronie środowiska i na temat wysypiska w Słajsinie mamy 

zupełnie odmienne zdanie. Nie jestem przeciwnikiem ekologii. Jestem za cy-
wilizowanym rozwiązywaniem problemów związanych z tym wszystkim, co 
wytwarza człowiek w dzisiejszym świecie. Jestem przeciwnikiem butelek i to-
rebek plastykowych. Przeciwnikiem wyrzucania baterii oraz papieru i tektury 
do śmietników. 

Apelowałem na jednej z sesji o zbieranie baterii do specjalnych pojemników 
oraz makulatury i wystawianie jej przed domem. Harcerze mogliby ją zbierać, 
a pieniądze z tego zarobione wydawać, np. na wakacje letnie. Jestem za recy-
klingiem. Chwalebne, że Pan Eugeniusz sam to już robi. Ale ilu jest takich jak 
Pan Eugeniusz?

Bardzo chętnie się do Panów przyłączę, jeżeli pokażecie mi Panowie jasny 
cel swoich akcji. Bez żadnych podtekstów.

Zawsze poprę Panów na sesjach, jeżeli przekonacie mnie Panowie rzeczową 
argumentacją.

A może razem zrobilibyśmy spotkania w szkołach z młodzieżą? Od młodych 
ludzi też można się wielu rzeczy dowiedzieć i nauczyć. Co Panowie na to?

A co do zdrowia? To je mam, gdyż zapisany jestem do wspaniałego POZ, w 
którym nie oszczędzają na badaniach  i skierowaniach do specjalistów. 

Co do mojej pracy w radzie miasta, to myślę, że wywiązuję się w niej przy-
zwoicie.

Staram się robić wszystko, żeby to miasto się rozwijało.
To ja atakowałem promocję, aby ściągano inwestorów, doprowadziłem, że 

strona internetowa Nowogardu jest na europejskim poziomie.
Pomagam wszelkimi sposobami, aby szpital dalej funkcjonował mimo nędz-

nego kontraktu z NFZ. Jestem jedyną firmą, która wykonuje badania labora-
toryjne i rentgenowskie w szpitalu mimo, że ma możliwości korzystać z labo-
ratoriów w Świdwinie czy Gryficach, tak jak robią to podmioty z przychodni 
na ul.Kościuszki.

Doprowadziłem do zdrowej konkurencji w POZ, na której skorzystali pa-
cjenci. O innych sprawach nie będę pisał. Ja nie pracuję dla pochlebstwa. 
Prawda, że nie mam doświadczenia samorządowego. Ale jest to dopiero moja 
pierwsza kadencja. 

Chciałbym serdecznie podziękować „mieszkańcowi Nowogardu” za ocenę 
mojej pracy w Radzie Miasta. To mnie bardzo usatysfakcjonowało. To, że ktoś 
mnie nie cierpi jest zrozumiałe. Nie wszyscy muszą mnie kochać. Jak mawiała 
moja babcia nienawiść też jest uczuciem. 

Jestem prowokatorem. Często być może używam zbyt radykalnych argu-
mentów. Ale robię to specjalnie, aby przez prowokację pobudzić ludzi do my-
ślenia i polemiki. I to mi się często udaje.

Jestem za przejrzystością naszej pracy w radzie. 
To samo dotyczy urzędu. Wraz z radnym Witalijem  Grebieniukiem jeste-

śmy w komisji oceniającej pracę urzędników ratusza. I to ja przeforsowałem 
dokooptowanie radnych do tej komisji.

Jeżeli Państwo macie zastrzeżenia do pracy urzędu proszę je nam przekazy-
wać. Pochwały też. Gwarantujemy anonimowość.

Moim zdaniem to urzędnik ma być dla obywatela, a nie obywatel dla 
urzędnika.

Chciałbym porozmawiać z tymi osobami, którym nie podoba się moja dzia-
łalność. Nie jestem ideałem, ale szybko się uczę i zmieniam poglądy wynikają-
ce z rzeczowych argumentów adwersarza.

krzysztof kosiński

Apel do burmistrza 
miasta i gminy Nowogard

Szanowny Panie Burmistrzu!
Proszę natychmiast zablokować barbarzyńskie wycinanie drzew na dro-

dze Nowogard - Wierzbięcin.
Proszę powołać komisję, aby ustaliła kto do tego dopuścił.
Jest to niedopuszczalne, aby tak piękny drzewostan trafił do jakiegoś cwa-

niaka. Drzewa te, to nie tylko pomnik przyrody, ale i drogocenny materiał, 
który ktoś za grosze zawłaszczył.

dzięki bystremu redaktorowi z dziennika nowogardzkiego dowie-
działem się o tym strasznym procederze. Jak można zdrowe drzewa wyci-
nać w imię jakiegoś pseudo bezpieczeństwa. Wystarczyło tam postawić znak 
ograniczający prędkość do 40 km na godzinę. Ale podejrzewam, że znowu 
jakaś sitwa z województwa chce się obłowić na naszym gminnym majątku.

Krzysztof Kosiński

PS. To, co zobaczyłem na drodze do Wierzbięcina mnie poraziło.
Ostatnio ze względu na przejezdność drogi jeździłem do Reska przez Pło-

ty i dlatego wcześniej tego nie widziałem. 

Wybory do władz NSZZ Solidarność pracowników oświaty
Dnia 30 stycznia 2006 r. w No-

wogardzie odbyły się wybory do 
władz Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty. W wyniku 
głosowania przewodniczącą związku 
została wybrana Anna Kowalczyk- 
Krzywania, a jej zastępcą Arkadiusz 
Piórowski. Pani Krzywania jest na-
uczycielem dyplomowanym, od 20 lat 
uczy historii w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie. Pan Arkadiusz 
Piórowski jest również nauczycielem 
historii, pracuje w Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie. Wcześniej uczył w 
Szkole Podstawowej w Orzechowie.

Następne spotkanie związkowców 
odbędzie się w połowie marca tego 
roku. Zapraszamy na nie również 
sympatyków. Ostateczny termin i 
temat spotkania, dzięki uprzejmości 
Redakcji Dziennika Nowogardzkie-
go, zamieścimy w prasie.

Wszystkiego najlepszego,
Dużo zdrowia, to o czym 

marzysz by się spełniło, to czego 
pragniesz by Twoim było 

Z okazji 3 urodzin 
Mateuszkowi Zarembie 

życzą rodzice, rodzina i babcia
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uWaGa!!! 
W okolicach ul. Wiejskiej 
ZaGInĄŁ PIeS!!! 

Biały pudelek, wiek 6 lat. 
Osoby, które widziały 

zaginione zwierzę proszone są 
o kontakt pod nr tel. 0508 014 244

dZIaŁkĘ 
4000 m2 

w centrum Nowogardu 

kuPIĘ 
Tel. 0602 440 044

reklama

Najlepszy w województwie
W dzisiejszym wydaniu DN 

publikujemy zdjęcie Jacka 
Grzeszczyka, które z przyczyn 
technicznych nie mogło zostać 
opublikowane w wydaniu po-
przednim.

Przypominamy: W grudniu 
2005 roku odbył się ogólno-
polski konkurs Alfik Humani-
styczny, w którym udział wzięli 
między innymi uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie. Laureatem, 
czyli pierwsze miejsce w woje-
wództwie oraz siódme miejsce 
w kraju został  uczeń SP nr 4 
Jacek Grzeszczyk kl. Vb. 

iSa

Człowiecze ułomności, 
zmagania i cierpienia…

W poniedziałek o  godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej. 
Gościem specjalnym spotkania był rzeźbiarz Bogdan Owczarski, członek 
Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej „SAJE” działającego 
w Szczecinie.

Bogdan Owczarski urodził się 
18.12.1953 r. w Goleniowie, gdzie 
obecnie mieszka. Posiada wykształ-
cenie techniczne. Od lat pasjonuje się 
rzeźbą. Rzeźbi głównie w kamieniu, 
tj. granit, piaskowiec, marmur, krze-
mień, ale również w drewnie.

Tematem w tworzonych pracach 
jest człowiek – człowiecze ułomności, 
zmagania, cierpienia, pragnienia, 
człowieczy strach a także miłość. Pan 
Bogdan jest dodatkowo członkiem 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego przy Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie. Jest uczestnikiem 
wielu plenerów i wystaw zbiorowych 
i indywidualnych na terenie Polski i 
Niemiec.

2001 r. – Plener rzeźbiarski Mły-
nary, Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski MDK Goleniów.

2002 r.  – Plener Kąty 2002, Wy-
stawa Poplenerowa Kąty 2002 – Bi-
blioteka Miejska Goleniów, Wystawa 
Zbiorowa Konkursowa Kołobrzeg 
Muzeum.

2003 r.  – Międzynarodowy Plener 
Malarsko – Rzeźbiarski Kąty 2003, 
wystawa indywidualna muzeum 
Stargard Szczeciński, wystawa in-
dywidualna Centrum Informacji 
Turystycznej Brama Goleniów.

2004 r. – laureat I nagrody konkur-
su Twórców Nieprofesjonalnych mu-
zeum Kołobrzeg (nagroda prezydenta 
miasta), plener malarsko rzeźbiarski 
Gryfino, wystawa zbiorowa „Saje” w 
Gryfinie, wystawa zbiorowa „Saje” 

Lubeka Niemcy.

2005 r. – Międzynarodowy plener 
rzeźbiarski MDK Goleniów, Gole-
niów Festiwal Hanzeatycki w Gole-
niowie (wystawa), Laureat I nagrody 
konkursu Twórców Nieprofesjonal-
nych Goleniów, wystawa zbiorowa 
„60 lat Szczecina”, wystawa zbiorowa 
„Saje” Bergen Niemcy, wystawa 
zbiorowa „Saje” Wojskowy Klub 
Garnizonowy Szczecin, wystawa 
zbiorowa „Saje” Teatr Współczesny 
w Szczecinie.

Bogdan Owczarski wraz kolegą Da-
nielem Strzelczykiem zajmującym się 
malarstwem, ilustracją oraz edukacją 
artystyczną podjął się stworzenia 
kilku wielkoformatowych ściennych 
form graficznych, z których pierwsza 
jest odwzorowaniem mapy Lubi-
nusa. Malowidło ma powierzchnię 
60 metrów kwadratowych i stanowi 
elewację blokową w Wolinie. Bogdan 
Owczarski i Daniel Strzelczyk pra-
cują obecnie nad drugim „obrazem”, 
na którym znajdzie się panorama 
średniowiecznego Wolina, a w fazie 
projektu pozostaje trzecie dzieło, 

na którym artyści chcą przedstawić 
scenę batalistyczną z udziałem tra-
dycyjnie kojarzonych z Wolinem 
Wikingów.

Niebawem Bogdan Owczarski 
wystawi swoje prace w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Nowogardzie, o 
czym poinformujemy Państwa.

iSa

Weekend w Kinie „Orzeł”

Hooligans
Dramat USA 2005 r. reż. Lexi Alexander, 

obsada: Elijah Wood, Claire Forlani, Carlie 
Hunnam, czas trwania 109 min., projekcja 
piątek – niedziela godzina 19.00.

Co robi hobbit po powrocie z wyprawy 
do Mordoru? Zostaje kibicem piłkarskim. 
Tak przynajmniej, w swoim nowym filmie, 
zrobił Eljiah Wood – odtwórca roli Frodo 
we „Władcy Pierścieni”.

Utalentowany student dziennikarstwa na 
Harvardzie - Matt zostaje niesłusznie wy-
rzucony z uczelni. Wyjeżdża do Londynu, 
do siostry, aby zerwać z przeszłością. Tam poznaje Pete’a, który wprowadza 
go w świat zagorzałych kibiców piłki nożnej. Jedność i siła fanów West Ham 
United daje mu poczucie pewności siebie, jakiej do tej pory mu brakowało. 
Okazuje się jednak, że w świecie, do którego wkroczył, dominuje nienawiść 
do dziennikarzy. Ekipa zaczyna podejrzewać, że Matt jest rasowym dzienni-
karzem w „szalikowym” przebraniu. Siła drużyny, która miała go wzmocnić, 
nieoczekiwanie obraca się przeciwko niemu.

Ag
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie, centrum, 

2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia. 0889 210 972.

• Wynajmę kawalerkę. 0501 
258 474.

• Kupię mieszkanie 2-pokojo-
we, Nowogard i okolice. 076 84 
11 617.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
0665 320 691.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojo-
we z garażem. Tel. 0504 124 829.

• Sprzedam kawalerkę. 0501 
258 474.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia, kawalerka lub dwa 
pokoje na dłuższy okres. Tel. 
0601 537 499.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 0602 
135 445.

• Pawilon handlowy sprzedam 
– płyta obornicka, pow. 50 m 
kw. Cena do uzgodnienia. 0502 
050 964.

• Sprzedam mieszkania spółdziel-
cze własnościowe w centrum 
Nowogardu: 4-pokojowe, parter 
– 091 392 15 22; 2-pokojowe, I p. 
+ garaż. 0663 748 233; 091 392 27 
94, 9.00 – 11.00 i po 19.00.

• Sprzedam dom wolnostojący na 
działce 1000 m kw. przy ul. Kosy-
nierów. Tel. 0601 576 156.

• Kawalerka do wynajęcia – Nowo-
gard. 0506 458 727.

• Dom na wsi, 15 km od Nowogar-
du, ok. 80.000 zł. 0665 192 999.

• Agencja Nieruchomości poszu-
kuje lokalu – osoby do współ-
pracy z lokalem w Nowogar-
dzie. 0501 307 666.

• Komfortowy dom na osiedlu, 
działka 1000 m kw., może być 
pod działalność, 380.000 zł. 0502 
103 432.

• Kupię dom jednorodzinny – do 
150 m kw., może być w stanie su-
rowym – Nowogard, do 200.000 
zł. 0607 753 739.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-poko-
jowe przy ul. Bankowej. 0601 56 
27 43.

• Działkę rolną w Kościuszkach 
sprzedam, dojazd drogą asfaltową 
+ wszystkie media. 0508 211 575, 
0509 878 292.

• Poszukuję pomieszczenia na biu-
ro w Nowogardzie. 091 407 31 31.

• Sprzedam mieszkanie w starym 
budownictwie, 4 pokoje. Cena 
130.000 zł. 091 39 27 142.

• Pilnie poszukuję mieszkania 2-
pokojowego, nieumeblowanego. 
0691 315 812.

• Ogorzele za Nowogardem – hala 
690 m kw. na dz. 3400 m kw., 
pod działalność, 29.000 zł. 0502 
103 432.

• AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
„ARDOM” KUPUJEMY – SPRZE-
DAJEMY DOMY, MIESZKANIA, 
ZIEMIĘ. 091 488 54 26, 0502 
103 432, www.ardom.pl

• Duży dom, 280 m kw. – cały parter 
pod działalność, 260.000 zł. 0501 
307 666.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory sa-
mochodowe w cenie 60 zł/szt. 
0606 118 102.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., 
przegląd 12.2006 r., stan dobry. 
Cena 2.000 zł – do negocjacji. 
0602 455 792.

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową z papierami. 0507 692 378.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., tel. 
0503 434 901.

• Sprzedam Cinquecento, 1994 r., 
przegląd do 12.2006 r., cena 2.200 
zł, srebrny. 0691 32 66 10.

• Kupię przyczepkę samochodową 
z papierami. 0660 229 504.

• SPRZEDAM OPEl KADETT SE-
DAN, POJ. 1.6 BENZYNA, ROK 
PROD. 1988, PRZEGlĄD WAŻ-
NY DO IX.06 R., CENA 1.800 ZŁ 
– DO UZGODNIENIA. TEl. 0608 
428 392.

• Kupię Fiat 126p w każdym stanie. 
091 39 18 335.

• Sprzedam Citroen ZX, 1.4i, 1993 r., 
cena 4.500 zł. 0503 77 88 89.

• Silnik do VW Golfa I lub II, 1.3 ben-
zyna, 180.000 km. 091 39 104 24.

• Sprzedam ciągnik ogrodniczy 
diesel + przyczepka + pług 1-ski-
bowy lub zamienię na ciągnik do 
remontu. 091 39 25 132.

ROlNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Śrutownik zamienię na pług 2-ski-

bowy. 091 39 106 22.
• Sprzedam gniotownik do zboża, 

mało używany, cena do uzgod-
nienia. 0660 229 504.

• Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
konstrukcję tunelu foliowego 6 m 
x 30 m, barakowóz. 0663 212 981.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 
zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.

• Transport – przeprowadzki. 
0604 516 451.

• WYKONUJEMY PROFESJONAl-
NE STRONY INTERNETOWE NA 
ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS 
REAlIZACJI, WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• www.nowogard.info
• WSZElKIE PRACE REMONTO-

WE, STOlARSKIE, KAFElKOWA-
NIE, MAlOWANIE, HYDRAUlIKA 
I INNE WYKONAM SOlIDNIE I 
FACHOWO, DZWONIĆ WIECZO-
REM – TEl. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Renowacja mebli – 091 39 22 366.
• Rolety, żaluzje, montaż, naprawa 

– najtaniej! 091 39 72 656.
• SUPER KREDYTY, TANIE OC 

– PŁATNE NAWET W 4 RATACH. 
ZAPRASZAMY. CENTRUM FI-
NANSOWO-UBEZPIECZENIO-
WE, ul. 700-lecia 6A, tel. 091 
39 272 68.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• Poszukuję wykonawcy stanu 
surowego budynku mieszkal-
no-usługowego. 0602 677 563.

• Firma piekarnicza zatrudni cu-
kiernika z doświadczeniem. 
Wymagane dokumenty mi-
strzowskie i pedagogiczne. 091 
39 22 431.

• ZATRUDNIĘ: KIEROWNICZKĘ 
SIECI SKlEPÓW Z ODZIEŻĄ, WY-
MAGANE PRAWO JAZDY KAT. 
B ORAZ KIEROWCĘ KAT. B I C. 
0512 131 444.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 
5 ELEMENTóW Z PILOTEM, BEZ 
KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• SPRZEDAM APARAT CyFROWy 
HP MS305, 3 X ZOOM OPTyCZ-
Ny, 9 X CyFROWy Z KAMERą, 
OKABLOWANIE. NOWy, NA GWA-
RANCJI – CENA 450 ZŁ, TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783. 

• Matematyka - 091 39 21 195.
• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 

091 39 20 978.
• Kupię – sprzedam pilarki spali-

nowe firmy Husqvarna (na czę-
ści). Tel. 091 39 268 57, od 9.00 
do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarki niemieckie – czarno 
podpalane, 8-tygodniowe, ojciec 
wnuk zwycięzcy świata, rodzice 
na miejscu. 091 39 21 828.

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  

miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł
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W obiektywie Jana Korneluka -  Nad jeziorem

Z okazji 
46 rocznicy ślubu 

Kochanym Rodzicom 
Edith i Władysławowi 

Mazur 
a także Mamie 

z okazji urodzin 
szczęścia, zdrowia, 

wszystkiego co daje radość 
oraz aby płomień 

Waszej miłości nigdy nie zgasł 
życzą córki Beata 

i Grażyna z rodzinami

życzenia

Los ptactwa 
nie jest nam obojętny…

Czas zimowy jest szczególnie 
trudnym okresem dla ptaków, które 
nie odleciały do ciepłych krajów 
tylko zostały w naszej gminie. Duże 
opady śniegu, pozamarzane jeziora, 
stawy, itp. zmuszają często ptactwo 
do głodowania. Nie potrafią one same 
dotrzeć do pożywienia, więc pomoc 
ludzka polegająca na dokarmianiu 
jest w takich momentach niezbędna. 
Na nowogardzkim jeziorze w okresie 
zimowym jest wiele ptaków. Również 

wielu mieszkańcom naszego miasta 
nie jest obojętny ich los. Często 
można zauważyć spacerujących w 
okolicach jeziora nowogardzian, 
którzy przynoszą ze sobą stary chleb 
i dokarmiają ptaki. Bez wątpienia jest 
to szlachetny gest, niemniej jednak 
nie wystarczalny dla tak dużej ilości 
ptactwa, która tam jest. Dlatego też 
Państwo Zieleśkiewiczowie z Nowo-
gardu co roku prowadzą regularną 
akcję dokarmiania. Każdego dnia, 
w czasie gdy warunki pogodowe są 
szczególnie trudne przyjeżdżają nad 
jezioro i wysypują jego mieszkańcom 
kilkadziesiąt kilogramów mieszanki 
zbożowej. W tym roku dokarmianie 
rozpoczęli już od połowy stycznia i do 
dnia dzisiejszego wysypali ok. półtora 
tony mieszanki. Zenon Zieleśkiewicz 
hobbistycznie jest myśliwym, więc 
mieszankę otrzymuje od Koła Łowie-
ckiego, do którego należy.

Wdzięczność ptactwa jest widoczna 
gołym okiem. Dokładnie o godzinie 
10.00, gdy Pan Zenon z małżonką 
dojeżdżają  samochodem do jeziora, 
wszystkie ptaki podążają w ich stronę. 
A gdy są już najedzone słuchać głośne 
i wdzięczne ptasie „gadanie”.

tekst i foto: isa
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY BuSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PUP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

OFERTY PRACY PUP GOlENIÓW,  FIlIA NOWOGARD
1.  sprzedawca
2.  spedytor
3.  mechanik maszyn szwalniczych
4.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, walca 

drogowego, rozściełacza
5.  operator ładowarki
6.  operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnosprawności)
7.  mechanik samochodowy
8.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
9.  szwaczka
10.  kierownik produkcji (szwalnia)
11.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
12.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
13.  szef kuchni
14.  kucharz
15.  mechanik motocyklowy
16.  kierowca kat. B
17.  mechanik samochodowy; elektryk samochodowy
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. monter kadłubów - poddźwignicowy
8. dyrektor, menager, kierownik, brygadzista, informatyk, 

księgowy, pracownik magazynowy – demontaż statku 
(Gdańsk)

9. hydraulik, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, pracownicy 
niewykwalifikowani {75 osób} (Gdańsk)

10. kierownik budowy (Szczecin)
11. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryfi-

cach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja ogólna 

– oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, III stopień           

znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia – oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna i higiena psy-

chiczna, III stopień znajomości j. angielskiego – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia pracy 

– oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angielskiego 

– oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy kat. C 

– chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i konserwacja 

kserokopiarek  i drukarek
18. Programista (Szczecin)
19. Kierownik turnusu rehabilitacyjnego 
20. Pielęgniarka
21. Fizjoterapeuci
22. Animator kultury
23. Kierowca C+E (Osowo)
24. Księgowa (Osowo)
25. Przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
26. Kelnerka (Rewal)
INFORMACJE MOżNA UZySKAĆ W POWIATOWyM URZĘDZIE 

PRACy W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

SZACH I MAT!

Przeczytane
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Paweł Janas ogłosił listę powołanych 

na mecz towarzyski ze Stanami Zjednoczonymi, który zostanie rozegrany 1 
marca w Kaiserslautern. Wśród powołanych znalazł się i Grzegorz Rasiak, co 
nie mogło się obyć bez komentarzy internautów. Oto jeden z nich.

„Ja Pawła Janasa uważam za najlepszego polskiego trenera ostatnich lat. Ja 
Pawłowi Janasowi ufam bezgranicznie. Ja Pawła Janasa bardzo szanuję, ale 
przysięgam - jeśli pan Paweł Janas nie przestanie powoływać Rasiaka, to wszem i 
wobec ogłaszam, że przed odlotem Polaków do Niemiec przykuję się kajdankami do 
drewnianej nogi Rasiaka, podobnie postąpi cała moja rodzina z babcią na 
czele...Proszę panie Janas no dajmy sobie luz, jest przecież Piechna, czy 
choćby Saganowski.”

Ag

Mistrzostwa Europy taxi

Piłka nożna W niedzielę, tj. 12.02.2006 r. od go-
dziny 10.00 w restauracji „Kamena” 
rozgrywano II turniej szachowy z cy-
klu zimowego „Grand Prix” zorgani-
zowany przez Radę Miejsko-Gminną 
Zrzeszenia LZS w kategorii „Open 
i Junior”. Na planszach walczyło 34 
zawodników przybyłych, min. ze 
Świnoujścia, Szczecina, Kołobrzegu, 
Trzebiatowa, Gryfic i Wolina oraz 
skromna reprezentacja Nowogardu. 
A oto niepełne wyniki zawodów i tak: 
w kategorii Junior zwycięstwo od-
niósł Błażej Łaszewski przed Dorotą 
Jędruszek i Arkadiuszem Brzozow-
skim - wszyscy przybyli z Gryfic.

 W kategorii Open pierwsze 
miejsce zdobył bezkonkurencyjny 
Krzysztof Jędruszek 8,5 pkt. z Gryfic 
przed Kazimierzem Łaszewskim 7 
pkt. (też z Gryfic), trzecie miejsce 
zajął Tadeusz Twarogiel z Wolina 
z taką samą ilością 7 pkt. przegrał 
jedynie wartościowością. Najlepszym 
zawodnikiem z Nowogardu był Bole-
sław Jońca zdobywca piątego miejsca 
i 6 pkt. Jak z tego widać, bardzo 
mocna reprezentacja z Gryfic wy-
grała prawie wszystko. Zawodników, 
którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach wy-
różniono medalami i dyplomami 
ufundowanymi przez Radę Miejsko-
Gminną Zrzeszenia LZS. Walka była 

prowadzona fair play, a cały turniej 
przebiegł bardzo szybko i sprawnie. 
Prowadzony był przez grającego 
sędziego Pawła Taberskiego. Grano 
9 rund po 15 min. dla zawodnika, 
których kojarzono systemem szwaj-
carskim przy pomocy komputera.

 Po drugiej rundzie zimowe-
go Grand Prix na czoło tabeli wysunął 
się  Tadeusz Twarogiel 85 pkt. z Wo-
lina,  II - Paweł Taberski 75 pkt. i III 
- Sebastian Hnat z Nowogardu.

 O rg an i z ator  d z i ękuj e 
wszystkim zawodnikom przybyłym 
na turniej, a w szczególności tym z 
dalszych miejscowości z naszego wo-
jewództwa. Martwi tylko bardzo mała 
reprezentacja z Nowogardu, chociaż 
jak zwykle nie zawiódł najstarszy 
zawodnik turnieju Adam Stefański, 
który bierze bardzo aktywny udział 
w nowogardzkim życiu szachowym.

 Szczególne słowa podzięko-
wania organizator przesyła Państwu 
Wandzie i Adamowi Fedeńczakom, 
którzy wspierają nowogardzki sport, 
za udzielenie gościny w progach re-
stauracji „Kamena” tak licznemu tur-
niejowi. Następny turniej odbędzie 
się 12 marca 2006 r. w tym samym 
miejscu.

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH

Janusz Kawecki

Mistrzostwa Europy Taxi odbywać 
się będą w sześciu miejscowościach: 
Nowogard, Węgorzyce, gmina Osina, 
Golczewo, Płoty, Chociwel i Dobra 
Nowogardzka. Spodziewamy soię 60 
drużyn. Na każdym stadionie będzie 
jedna grupa z udziałem pięciu drużyn 
seniorów i jedna grupa z udziałem 
pięciu drużyn oldbojów. Mistrzowie 
tych grup i dwie drużyny z drugich 
miejsc z najlepszymi wynikami będą 
dalej grać systemem pucharowym na 
stadionie w Nowogardzie. Losowanie 
grup odbędzie się 7 lipca o godzinie 
14.00 w pubie „Pasadena” w Nowo-
gardzie. Koordynatorem rozgrywek 
podgrupy w Nowogardzie, a następ-
nie prowadzącym dalsze mistrzostwa 
do wyłonienia zwycięzców będzie 
Damian Simiński.

Drużyny należy zgłaszać do 30 
czerwca pod moim numerem tele-
fonu 606 612 367. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie interneto-
wej www.taxi.nowogard.pl.

Zgłosiła się już pierwsza drużyna na 
mistrzostwa, seniorzy z Rotterdamu 
w Holandii. W sumie zaprosiliśmy 
około 3000 uczestników z 25 krajów. 
Zabezpieczyliśmy też sześć miejsc 
dla dobrze zorganizowanych drużyn 
amatorów z naszego regionu, tj. No-
wogardu, Osiny, Dobrej i Maszewa. 
Do wygrania w piłkę nożną jest 20 
pucharów, po 2 puchary fundują wójt 
Maszewa Wiesław Tomkowski, bur-
mistrz Golczewa Janusz Domański, 
burmistrz Płotów Marian Maliński, 
burmistrz Chociwla Ewa Ludwińska, 
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek. 
8 pucharów funduje Browar Szcze-
ciński w osobie dyrektora Leszka 
Siweckiego oraz dwa puchary prze-
chodnie Jan Bąk. Wszyscy sponsorzy 
osobiście wręczą puchary na bankie-
cie głównym, który odbędzie się w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących u 
dyrektora Leszka Beceli.

Andrzej Szafran

Awans Olchowa
Halowa liga piłkarska zorganizowana przez nowogardzki LZS powoli zbliża 

się do końca. W miniona środę w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych 
rozegrano dziesiątą kolejkę. 

Największą niespodzianką był bezbramkowy remis Oldboyów z ostatnim 
w tabeli rozgrywek. To potknięcie wykorzystało Olchowo, które dogoniło i 
zrównało się ilością punktów z dotychczasowym liderem wyprzedzając go 
jedynie lepszym stosunkiem bramek. Strzelewo i Wojcieszyn, które do tej 
pory cały czas plasowały się na szczycie tabeli mają już dwa punkty straty do 
prowadzących i przed sobą tylko dwa mecze. Czy to wystarczy, by zniwelować 
tę przewagę?

Wyniki meczów ostatniej kolejki:
Oldboye – Jarchlino 0:0:,
Ostrzyca – Karsk 1:2,
Długołęka – Olchowo 0:7,
Wyszomierz – Słajsino 2:0,
Dąbrowa – Nowogard 1:4.
aktualna tabela:
1. Olchowo 9 20 24-8,
2. Oldboye 9 20 19-4,
3. Strzelewo 9 18 21-9,
4. Wojcieszyn 9 18 18-7,
5. Karsk 9 18 14-14,
6. Długołęka 10 14 18-15,
7. Słajsino 9 13 12-13,
8. Ostrzyca 9 12 29-8,
9. Nowogard 9 9 14-26,
10. Wyszomierz 9 7 9-22,
11. Dąbrowa 9 5 9-21
12. Jarchlino 8 4 3-32.

Andrzej Garguliński

Zebranie wędkarzy
Koło M-G PZW Nowogard zaprasza wędkarzy – członków Koła na ZEBRA-

NIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU KOŁA, które odbędzie się w dn. 26 
lutego 2006 r. w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (Ratusz). Rozpoczęcie 
zebrania o godz. 9.30.

Zarząd

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, że dnia 26.02.2006 r. o godz. 10.00 

(niedziela) w sali Polskiego Związku Motorowego ul. Boh. Warszawy 1b odbę-
dzie się walne spotkanie sprawozdawcze Koła PZW Tęczak w Nowogardzie.

Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz sympatyków.
Zarząd koła
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krzyżówka nr 7kupon nr 7 Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka „W cztery strony”
Wszystkie odgadywane słowa zaczynają się taką samą literą. 

Kierunek wpisywania pokazują strzałki. Litery z pól oznaczo-
nych kółkami czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

1 - * ciżba, chmara, dużo ludzi (potocznie także ciarki),
      * jeden rodowód, wspólne pochodzenie,
2 - * oddawanie czci jednemu bóstwu,
      * np. Nowogard,
3 - * jedynka z sześcioma zerami,
      * płycizna (osiada na niej statek),
      * ważniejszy od szlachcica,
      * pani, która lubi pouczać,
4 - * stara i zużyta zwana drapakiem,
      * człowiek przeciętny, niczym się nie wyróżnia, mierny,
      * kuchenny zegar  (nastawiany by odmierzał minuty),
      * ciągle narzeka, zrzęda,
5 - * „kierowca” tramwaju,
      * gorylątko,
6 - * miasto do którego uciekał Mahomet,
     * główne miasto kraju, zwykle stolica.
Podpowiedzi:
MONO jest zazwyczaj pierwszym członem wyrazu złożonego 

i w jęz. polskim zastępuje słowo jedno, jedyno,GENEZA – po-
chodzenie, rodowód, LATRIA – cześć oddawana bóstwu,

MENTOR – kiedyś człowiek mądry, profesor na uczelni 
– obecnie wymądrzający się, pouczający wszystkich, MEKKA 
i MEDYNA – święte miasta wyznawców islamu, położone w 
Arabii Saudyjskiej.

Pływak
Któż, jak on zrozumiał życie?
Któż, tak pięknie zbiera żniwa?
Pływać umiał znakomicie,
Więc we wszystko dziś opływa.

„XXI wiek”
Za powiedzmy...60 lat,
Pod wieczór siądę z mym wnukiem
I opowiem mu bajkę – żart
Może z bajki wyciągnie naukę...
Kiedy jeszcze była przyroda
W pełnej krasie, nadmiarze, dostatku
I w potokach szumiała woda...
- Co to znaczy woda, powiedz dziadku?
Woda? Jakby ci to powiedzieć:
Płyn H

2
O bez żadnych dodatków,

Taka tafla z odbitym w niej niebem...
- Co to znaczy niebo, powiedz dziadku?
Niebo...Niebo? Kochany pętaku,
To powietrze, przestrzeń, zaduma,
Taki wielki kontener dla ptaków...
- Ptaków...dziadku co to, wytłumacz!
Ptaki – śmiali żeglarze w błękitach,
Opierzeni, weseli w dodatku,
Takie małe kruszyny życia...
 - Co to znaczy życie, powiedz dziadku...
Zaschło w ustach, zamilczeć muszę,
Łyknąć tlenu w pastylce...Dość dzisiaj.
A mój mały wnuczek – komputer,
Szepce w duchu:
- Ale dziad zmyśla!

Kliki
Klika tu, klika tam,
Klika takich klik to klan.
Wszystkim klawym klonom klik,
Nie podoła nigdy NIK (t)

rozwiązania krzyżówki nr 6 – PanOWanIe TOWa-
rZySTWa nIe LuBI – nadesłali:

Krystyna Tretiak – Maszkowo, Michał Furmańczyk 
– Strzelewo, Krystyna Wielowska – Stare Wyszomierki, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, Włodzimierz Gawroński 
(opóźn.) – Jenikowo, Franciszek Bezulski (opóźn.) – Czar-
nogłowy oraz z Nowogardu: Andrzej Leszczyński, Urszula 
Włoszczyńska, Krystyna Młynarska, Aniela Zdun, Bar-
bara Bartosik, Józef Górzyński, Tamara Borowska, Aniela 
Włodek, Franciszek Palenica, Michał Rosa, Aleksander 
Śmigiel, Władysława Kubisz, Krystyna Zawidzka, Lidia 
Walaszczyk, Jerzy Wiśniewski, Maryla Piątek, Stanisława 
Pokorska, Bogdana Walewska, Halina Heinrich, Beata 
Szcześniak. 

Bezpłatne prenumeraty „dn” na marzec wyloso-
wali:

- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu,
- Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!  
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 Witamy wśród nas... foto Janusz Roguski
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Dane i informacje 
pod zdjęciami są za-
mieszczane zgodnie 
z wolą rodziców.

reklama

reklama

Syn Wioletty Kazana ur. 
10.02.06 z Sikorek

Syn Marzeny i Mariusza Gło-
gowskich ur. 8.02.06 z Ostrzycy

Ponadto w szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 2 dzieci. 

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zo-
stały opublikowane 
ze względu na brak 
zgody rodzica

Spotkanie seniorów 
w SP Żabowo

Chcąc uczcić rodziców mamy i taty, uczniowie SP w Ża-
bowie zaprosili swoich dziadków, babcie oraz wszystkich 
seniorów z okolicznych miejscowości na występy artystyczne 
i nie tylko …

Jak każdego roku frekwencja była olbrzymia, bo którzy 
dziadkowie zrezygnują z obejrzenia aktorskich popisów swoich 
kochanych wnucząt? Nad całą imprezą czuwali i spoglądali 
z radością oraz spokojem „dziadek i babcia” – olbrzymie 
rekwizyty sceniczne.

Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów klas IV i 
VI montażem słowno – muzycznym. Wspaniałym śpiewem 

popisali się uczniowie klasy VI. Ogromne brawa popłynęły z 
widowni, gdy na scenie pojawiły się przedszkolaki z tańcami 
bałwanków i poleczką. Maluchy po-
chwaliły się umiejętnością śpiewania 
i inscenizowania wierszy.

Po nich pewnym krokiem weszły 
pierwszaki, by przechwalać się, kto 
ma lepszą babcię i czyj dziadek potrafi 
zrobić wszystko. Teraz każdy już wie, 
że dziadek w oczach wnucząt potrafi 
naprawić wyszczerbiony księżyc. W 
ich wykonaniu były także piosenki i 
humorystyczne wierszyki.

Uczniowie klasy drugiej, to praw-
dziwi aktorzy, bo przygotowali 
wiersze, piosenki i przedstawienia. 
Wcielili się w rolę kłamczuchy i sa-
mochwały.

Klasa trzecia oprócz piosenek 
i wierszy podarowała dziadkom 

scenicznego „robota”, który potrafi zrobić 
wszystko i tylko czasem się myli. Występy po-
szczególnych klas przeplatane były piosenkami 
granymi na organach przez uczennicę klasy 
IV Małgorzatę Maciejewską. Już ta muzyka 
powodowała, że nasi goście lekko poruszali 
nogami w rytm płynących dźwięków.

Kiedy dzieci zeszły ze sceny, seniorzy zajęli 
miejsca przy stołach, by porozmawiać przy 
kawie i cieście.

Chwila na pogawędkę i pojawiła się niespo-
dzianka – zaproszenie do wspólnego tańca i 

śpiewania znanych piosenek. Zabawę ta-
neczną poprowadził Tomasz Kochanowicz. 
Były walce, polki, kółka i wężyki. Wiele 
radości, śmiechu i dobrej zabawy. 

Spotkanie to zostało przygotowane przez 
B. Szućko, A. Dynowską, E. Popińską, A. 
Starczewską i I. Bińczyk – Zielińską.

Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecz-
nie dziękuje rodzicom uczniów naszej 
szkoły za pomoc i wspaniałe wypieki, 
którymi mogliśmy poczęstować tak do-
stojnych gości.

anna dynowska
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czytaj na str. �

Komu przeszkadza
targowisko?

Całodobowy telefoniczny 
dyżur redakcyjny Dziennika

0 667 889 031

czytaj na str. �

Informujemy, że   

�� lutego �00� r.
środa w godz. �.�0 - �.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

czytaj na str. �

Radio Maryja
10�,� lub 101,� FM

Restauracja OSKAR 
zaprasza na 

OSTATKI 
25 lutego 2006 r. godz. 2000 

wstęp 10 zł od osoby 
Tel. 091 39 20 091

Ośrodek Szkolno 
–Wychowawczy

Wszyscy znamy Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy przy ul. Poniatow-
skiego. Niewielu jednak z nas wie, 
że uczniowie tej placówki są bardzo 
aktywni, zdobywają tez sporo nagród 
w różnych konkursach miejskich, 
gminnych i wojewódzkich.

Koniec konfliktu

Powiat naprawi 
krzywdy?

Podczas ostatniej Sesji Rady Po-
wiatu dyskutowano (który to już 
raz?) nad problemem pieniędzy jakie 
Starostwo powinno zapłacić prywat-
nym szkołom. Uważni Czytelnicy 
zapewne pamiętają istotę sporu, 
ponieważ gościła ona na naszych 
łamach wielokrotnie.

Pierwsze 
spotkanie 
pszczelarzy 

czytaj na str. �
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 Nasza sonda
Ptasia grypa po raz kolejny trafiła na pierwsze strony gazet. Choroba ta 

przestała być egzotyczną ciekawostką i pojawiła się w Europie. Przypadki 
wirusa odnotowano już 80 km od Polski, u naszych zachodnich sąsiadów. 
Stąd ponawiamy nasze  pytanie: czy boją się państwo ptasiej grypy?

Anna Czudek: Boję się ptasiej 
grypy i to nawet bardzo. Uważam, 
że jest to realne zagrożenie i należy 
przeciwdziałać temu wszelkimi 
dostępnymi środkami. I mam 
nadzieję, ze coś z tym zostanie 
zrobione. Ostatnio usłyszałam 
gdzieś o rzekomo bezpłatnych 
szczepionkach. Nie wiem czy ma 
to cokolwiek wspólnego z prawdą, 
ale jeśli tak by się stało to pierwsza 
poszłabym do punktu szczepień.

Beata Basa: Szczerze mówiąc 
boję się ptasiej grypy. Tyle mówi 
się o tej chorobie, że trudno jest 
o niej nie myśleć. Mam nawet 
poważne obawy przed spacero-
waniem nad jeziorem. Przecież 
tam jest mnóstwo dzikich ptaków 
a niemal w każdym programie 
mówi się, że choroba rozprze-
strzenia się właśnie tą drogą, więc 
trudno jest nie mieć obaw.

Paweł Skwarczyński: Uważam, 
że to tylko medialny szum, niepo-
trzebnie wywołujący panikę wśród 
ludzi. Ptasia grypa to choroba 
atakująca ptaki. Na zwykłą grypę 
umiera nieporównywalnie więcej 
ludzi aniżeli na ptasią. Zupełnie 
nie rozumiem, dlaczego wywo-
łuje się taką panikę. Powinno się 
znacznie więcej uwagi poświęcić 
profilaktyce AIDS. To jest prob-
lem, którym trzeba się zająć.

Ag

KALENDARIUM
21 lutego
Imieniny: Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Robert, Teodor, Wyszeni-
ega i Wyszetrop

22 lutego
Imieniny: Małgorzata, Marta, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz i 
Wrocisław
Dzień Ofiar Przestępstw

23 lutego
Imieniny: Będzimir, Damian, Damiana, Florentyn, Izabela, Łazarz, Piotr, 
Polikarp, Roma, Romana i Seweryn

Straż Pożarna
Miniony tydzień był dla strażaków 

wyjątkowo spokojnym okresem. W 
dniach 13 – 19 lutego odnotowano 
tylko jedno zgłoszenie.

W środę około godziny 9.50 poinfor-
mowano, że w jednym z domów przy 
ulicy Kwiatowej została zalana piwnica. 
Po przybyciu na miejsce okazało się, że 

przyczyną tego jest urwany zawór rury 
zasilającej budynek w wodę. Podczas 
interwencji zasłabł właściciel posesji, 
któremu udzielono pierwszej pomocy 
i poinformowano pogotowie. Poinfor-
mowano również służby wodociągo-
we, a strażacy wypompowali wodę z 
budynku. Ag

Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 12.35 na 

Placu Wolności cofający volkswagen 
golf uderzył w mazdę uszkadzając jej 
lewy przedni błotnik.

O godzinie 14.45 kierowca hyundaia 
nie zachował należytej ostrożności i 
wylądował w przydrożnym rowie.

Godzinę później w Olchowie to 
samo zdarzenie przytrafiło się kierowcy 
audi.

O godzinie 17.05 policjanci zostali 
poinformowani, że przed sklepem 
„Lidl” pali się śmietnik. Patrol policji 
poinformował personel sklepu, który 
dopiero wówczas zauważył dym i ogień 
ugaszono.

O godzinie 23.55 zatrzymano do 
kontroli volkswagena polo. Jego kie-
rowca Grzegorz P. miał we krwi około 
0,8 promila alkoholu.

We wtorek o godzinie 13.50 kradzież 
przewodów elektrycznych z terenu 
budowy fabryki „Rieter”.

O godzinie 14.00 personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał mężczyznę, który 
usiłował ukraść artykuły spożywcze. 
Został on ukarany mandatem karnym 
w wysokości 100 zł.

O godzinie 16.00 Zakład Energetycz-
ny zgłosił kradzież linii elektrycznej w 
miejscowości Długołęka.

O godzinie 17.15 przy ulicy Ponia-
towskiego włamano się do piwnicy. 
Złodziej po wyłamaniu skobla skradł 
rower wartości 520 zł.

O godzinie 19.00 zgłoszono wła-
manie do piwnicy bloku przy ulicy 15 
Lutego. Skradziono sedes.

W środę o godzinie 9.30 Zakład 
Energetyczny zgłosił kradzież linii 
elektrycznej między Redostowem a 
Węgorzą.

O godzinie 10.00 zgłoszono, że w 
zaparkowany przy ulicy 15 Lutego 
renault espace uderzył nieustalony 
pojazd uszkadzając lusterka boczne, 
szybę trójkątną oraz przednie i tylne 
drzwi z prawej strony.

O godzinie 10.00 zgłoszono wła-
manie do piwnicy bloku przy ulicy 
Poniatowskiego. Złodziej skradł rower, 
elektronarzędzia oraz sprzęt muzyczny 
wartości 1400 zł.

O godzinie 11.40 mieszkanka na-
szego miasta zgłosiła, że jej były mał-
żonek skradł jej kuchenkę elektryczną, 
kosiarkę do trawy oraz grzejniki c.o. 
wartości 400 zł.

W czwartek włamano się do zapar-
kowanego przy ulicy 700-lecia opla 
omegi. Po przełamaniu zamka skra-
dziono radioodtwarzacz „Chikago” 
wartości 400 zł.

O godzinie 8.10 z budynku gospo-
darczego wysypiska śmieci w Słajsinie 
skradziono czajnik elektryczny war-
tości 50 zł.

O godzinie 12.45 personel sklepu 
„Stokrotka” złapał na kradzieży miesz-
kankę naszego miasta, która usiłowała 
wynieść ze sklepu artykuły spożywcze. 
Została za to ukarana mandatem kar-
nym w wysokości 100 zł.

O godzinie 18.45 zgłoszono wła-
manie do dwóch piwnic przy ulicy 
Poniatowskiego. Skradziono rowery 
wartości 849 zł i 800 zł.

W piątek około godziny 12.55 na 
Placu Wolności cofający ford transit 
uszkodził lusterko boczne prawidłowo 
zaparkowanego volkswagena golfa.

W sobotę o godzinie 14.25 w „Sto-
krotce” zatrzymano mężczyznę, który 
usiłował skraść artykuły spożywcze. 
Został on ukarany mandatem karnym 
w wysokości 100 zł.

O godzinie 14.30 zgłoszono kradzież 
portfela z mieszkania przy ulicy 3 Maja. 
Złodziej wszedł do niezamkniętego 
mieszkania przez drzwi wejściowe 
i po chwili wyszedł z mieszkania z 
portfelem.

O godzinie 18.45 przy ulicy Młynar-
skiej policjanci zauważyli zapadającą 
się dziurę w jezdni przy studzience. 
Powiadomili o tym służby miejskie.

W niedzielę o godzinie 4.36 na 
ulicach naszego miasta policjanci za-
trzymali do kontroli fiata 126 p. Jego 
kierowca Kamil S. miał we krwi ponad 
1,4 promila alkoholu.

O godzinie 8.35 zgłoszono włamanie 
do piwnicy przy ulicy Bohaterów War-
szawy. Po wyłamaniu drzwi skradziono 
głośniki do kina domowego oraz rower 
wartości 500 zł.

O godzinie 9.15 zgłoszono uszkodze-
nie lusterek bocznych w zaparkowanym 
na parkingu osiedlowym przy ulicy Po-
niatowskiego samochodzie audi 100.

O godzinie 13.00 zgłoszono włama-
nie do pomieszczenia gospodarczego 
w Krasnołęce. Skradziono spawarkę 
oraz 20 litrów oleju opałowego wartości 
500 zł. Ag
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Mgr Romuald Kowalski
(dzierżawca plaży miejskiej)

Po lekturze Pańskiego listu pt. „Kłamstwa obserwatora” (DN 14), któremu to 
„obserwatorowi” uczynił Pan publiczny zarzut, że posługuje się „ … wyjątkowo 
napastliwym językiem… by w ten sposób u czytelnika wywołać złość i niena-
wiść… i w perfidny sposób… mi dokopać… dołożyć radnemu Kosińskiemu…i 
przy okazji władzy…” – koniec cyt. – skłaniam się do refleksji, iż niepoważnie 
potraktował Pan Czytelników art. „Pogadajmy o gminnej plaży”, a przypisanie 
autorowi artykułu powyższych niegodziwości uważam za insynuacje wyssane z 
palca, które można tłumaczyć niezdrowymi emocjami, które Pana „poniosły” 
na co wskazuje chociażby słownictwo i składnia literacka właściwa dla byłych 
lektorów partyjnych.

W wyliczance ościennych kąpielisk, którym przypisał Pan poustrojową 
mizerię po dekompozycji WOSiR-u (brak ratowników, brudne plaże, dotacje, 
straty, itp.) napisał Pan: „na koniec mogę stwierdzić jedno, autor posługując się 
nieprawdą i kłamstwem próbował zdyskredytować moją pracę” – koniec cyt. 
Skonfrontowałem Pańską ocenę jednego z kąpielisk z odpowiednim urzędni-
kiem i okazało się, że Pańskie wynurzenia mają się jak prawda do Goebbelsa, 
więc kto tu kłamie?

I kończąc. Plaża to dochodowy 
dla Pana interes i nieuczciwym jest 
ubieranie tego przedsięwzięcia w 
dyrdymały pokroju „…że dzięki mo-
jej – Pańskiej dop. aut. – determinacji 
i pracy społecznej na plaży każdego 
roku wciąż przybywa różnych nowych 
urządzeń rekreacyjnych” – koniec 
cyt. – bowiem nie jest Pan bogatym 
filantropem i takie deklaracje można 
skwitować salwami śmiechu chociaż-
by za próbę sklonowania czynu spo-
łecznego z rodzimym kapitalizmem 
liczącym na okruchy z ratuszowego 
stołu.

Z poważaniem
M. Piórko

reklama

reklama

Koniec konfliktu

Powiat naprawi krzywdy?

dokończenie ze str. 1 że powiat może dopłacać do jednego 
słuchacza nie mniej niż 50% kosztów. 
Aktualnie dopłacamy właśnie 50%. 
Gdybyśmy zwiększyli dopłatę o 3 lub 
5% to w przeciągu roku spłacilibyśmy 
swoje zobowiązania. Byłyby to kwo-
ty o około 1 tysiąc złotych większe 
od płaconych obecnie dla Studium 
Pomaturalnego i Liceum Zaocznego. 
Pozostaje jednak problem dziennego Li-
ceum Ogólnokształcącego. Zastrzegam, 
że mówię w swoim imieniu. Wierzę 
jednak, że znajdziemy wolę i sposób 
spłaty zobowiązań.

Używając sportowego języka (wszak 

trwają igrzyska) piłeczka leży po 
stronie Zarządu Powiatu. Wierzmy, 
że faulowania nie będzie. 

Lesław M. Marek

Z ostatniej chwili. Jak dowiedzie-
liśmy się od Grzegorza Gwadery 
szefa Forum Oświaty Niepublicznej 
w najbliższą środę zapadnie decyzja 
o złożeniu zawiadomienia do proku-
ratury o domniemaniu popełnienia 
przestępstwa przez Zarząd Powiatu 
poprzedniej kadencji i urzędników 
wydziału oświaty. Red.

Jak wiadomo szkoły prywatne są 
dofinansowywane z budżetu pań-
stwa, a wypłaca je Starostwo. W 
latach 2001 i 2002 prywatne szkoły 
otrzymały za miesiące wakacyjne do-
tację pomniejszoną o kwoty naliczane 
na absolwentów, którzy ukończyli 
szkołę w czerwcu.

Zarząd Powiatu twierdził wów-
czas, że pieniądze się nie należą, 
bo absolwenci nie są już uczniami 
szkoły. Stanowisko Zarządu Powiatu 
podzieliła regionalna Izba Obra-
chunkowa.

Ponieważ inne powiaty pieniądze 
wypłaciły dyrektorzy prywatnych 
szkół nie rezygnowali z walki o na-
leżne im pieniądze. Spór trwa do 
dzisiaj, ale zasadniczo zmieniła się 
interpretacja przepisów – Minister-
stwo Edukacji stanęło na stanowisku, 
że pieniądze za absolwentów należy 
wypłacać również za miesiące waka-
cyjne. Taką też interpretację stosuje 
obecnie Regionalna Izba Obrachun-
kowa. Co na to Zarząd Powiatu 
Goleniów?

Ponieważ szkoły prywatne wciąż 
upominały się o swoje pieniądze 
radni powiatowi postanowili prob-
lem rozwiązać i w czerwcu ubiegłego 
roku powołali komisję doraźną pod 
przewodnictwem radnego Kazimierza 
Lembasa w celu wyjaśnienia wszyst-
kich aspektów tej sprawy.

Na Sesji w dniu 2 lutego Komisja 
przedstawiła swój raport.

Raport wniósł do sprawy kolejne 
wątpliwości. Wprawdzie w punkcie 
drugim stwierdzono: „…w całym 
kontrolowanym okresie nie było 
podstaw do pozbawienia szkół nie-
publicznych dotacji za absolwentów 
w okresie wakacji”. Ale w dalszej czę-
ści raportu Komisji można przeczytać, 
że wszystkie uchwały Rady Powiatu 
z tamtego okresu, a dotyczące spor-
nej kwestii były zgodne z prawem 
chociaż interpretacje przepisów 
były błędne!

Komisja w jakimś sensie pomaga 
nam zrozumieć to kuriozalne sformu-
łowanie konkludując, że jej wnioski 
są oceną materiału dowodowego i 
nie przesądzają o roszczeniach szkół 
niepublicznych.

Materiał Komisji Doraźnej radni 
przyjęli – 11 radnych było za, a 3 (J. 
Jabłoński, J. Bednarz i Sz. Kowalczyk) 
wstrzymało się od głosu.

Wtedy to ponownie do działania 

przystąpił wicestarosta Józef Bednarz 
i poddał pod głosowanie stanowisko 
Zarządu Powiatu – zdezorientowani 
radni stanowisko to również przyjęli 
(w tym miejscu rodzi się wątpliwość 
natury prawnej – czy radni mają pra-
wo głosować stanowisko Zarządu?).

W przyjętym przez Radę stanowi-
sku najważniejsze stwierdzenie zawar-
te jest w słowach: „…w latach 2001 
– 2003 nie było żadnych podstaw 
prawnych do naliczania i wypłacania 
spornej części dotacji. Również obec-
nie nie ma podstawy prawnej, aby w 
przypadku woli do zadośćuczynienia 
„moralnej krzywdy” właścicielom 
szkół niepublicznych uznać jakiekol-
wiek roszczenia finansowe. Wnioski 
Komisji Doraźnej należy traktować 
w sensie krzywdy moralnej, a nie 
prawnej i finansowej”.

Jaki będzie więc ciąg dalszy?
Ze strony pokrzywdzonych szkół 

niepublicznych znamy wypowiedź 
Artura Gałęskiego, który wyraża zado-
wolenie z przyjętego raportu Komisji 
Doraźnej, ale jednocześnie obawia się, 
iż Zarząd Powiatu zrobi wszystko by 
sprawę przepchnąć na barki przyszłe-
go Zarządu – wszak wybory już jesie-
nią. Nie zmienia to faktu, że zaraz po 
Sesji dyrektorzy szkół niepublicznych 
wystąpili do Starostwa o zapłacenie 
należnych im kwot. Artur Gałęski 
stwierdził, że szkoły mogą odstąpić od 
odsetek, mogą ich zadowolić inne niż 
finansowe uregulowania należności. 
Mogą to być przykładowo bilety na 
basen (ulgowe lub bezpłatne).

O ocenę sytuacji jaka wytworzyła 
się po wspomnianej Sesji poprosiłem 
członka Zarządu Zygmunta Helan-
da.

Stwierdził on między innymi: Uwa-
żam, że mamy moralny obowiązek 
naprawić krzywdy jakich doznały 
szkoły niepubliczne. Nie ma co szukać 
winnych w poprzedniej kadencji – sko-
ro powinni płacić wtedy, powinniśmy 
płacić także my. Obowiązuje nas 
ciągłość. Trzeba jednakże wiedzieć, że 
nie ma podstaw prawnych, by płacić w 
tej chwili całą kwotę gotówką. Zarząd  
- moim zdaniem - nie może dłużej 
zwlekać i udawać, że nie ma problemu. 
Zaraz na pierwszym po Sesji posiedze-
niu proponowałem spłatę zobowiązań 
biletami na basen. Na najbliższym 
posiedzeniu zgłoszę kolejny wniosek 
– w miarę swoich możliwości finanso-
wych możemy zwiększyć dotację dla 
szkół niepublicznych. Ustawa mówi, 
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Komu przeszkadza 
targowisko?

Temat targowiska powraca ni-
czym bumerang, tym razem za 
sprawą telefonu naszej Czytelniczki. 
Otóż w jednym z numerów Dzienni-
ka Nowogardzkiego (konkretnie nr 
11 – przyp. aut.) przeczytała relację 
z XXXIII sesji Rady Miejskiej. Na-
szą Czytelniczkę oburzył wniosek 
jednego z radnych, który – cytuję 
za DN - : ”W imieniu mieszkańców 
Nowogardu wnioskował, m.in. 
o rozwiązanie problemu z targo-
wiskiem, na które ponoć nikt nie 
przychodzi…”.

Na prośbę Czytelniczki udałem 
się na wspomniane targowisko. Po-
mimo deszczowej pogody ruch był 
dość duży, nie będę tutaj przytaczać 
niepochlebnych opinii pod adresem 
radnego, bo tego żadna drukarka 
by nie przełknęła. Jak powiedzieli 
handlowcy ruch jest zawsze. Ciągle 
ktoś przychodzi. Oprócz naszych 
mieszkańców są też mieszkańcy wsi 
oraz przyjezdni. „Skoro jednak pan 
radny uważa, że jest za mały ruch to 

niech nam nagania ludzi. Dla pana 
radnego nie powinno liczyć się to 
czy ludzi kupujących jest dużo czy 
mało, a to, że mamy pracę, płacimy 
podatki do kasy gminnej i dzięki 
temu również on ma swoje diety”.

Nie sposób nie zgodzić się z wyżej 
przytoczonymi przykładami.

Handlowcy również dbają o swoje 
stoiska, aby zawsze wokół nich było 
czysto.

Jedynie można by mieć uwagi pod 
adresem hurtowej sprzedaży dla rol-
ników, że nie ma tam wybudowanej 
wiaty. Dowiedziałem się jednak, iż 
zimą rolnicy bardzo rzadko tam 
sprzedają. Bo co mają sprzedawać? 
Tam ruch zacznie się na wiosnę i 
trwać będzie do grudnia.

Tak więc panie radny, targowisko 
zdaniem zarówno handlowców, jak 
i klientów, z którymi rozmawiałem, 
jest potrzebne. Osobiście zaglądam 
tam dość często.

I.K.
foto Ag

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
O rozmowę poprosiłem dyrektora 

Ośrodka Joannę Wardzińską. Zapo-
zna nas z działalnością tej placówki.

I.K. – Ile osób przebywa w waszym 
Ośrodku?

J.W. – W szkole podstawowej jest 
ok. 60 osób, natomiast w gimnazjum 
ok. 100. Są to uczniowie z prob-
lemami psychicznymi, z wadami 
postawy i wymowy, ruchowymi oraz 
niedosłyszące i jedna dziewczynka 
niewidoma.

I.K. – Z jakich rodzin ci uczniowie 
pochodzą?

J.W. – Głównie z rodzin patologicz-
nych, gdzie dominuje alkoholizm, 
poza tym z rodzin bezrobotnych 
finansowanych ze środków Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

I.K. – W jaki sposób 
uczniowie trafiają do 
pani Ośrodka?

J.W. – Odbywa się to w 
ten sposób, że Poradnia 
Zdrowia Psychiczne-
go wydaje orzeczenie 
o trudnościach ucznia. 
Orzeczenie to kierowane 
jest do powiatu, który 
jest orzecznikiem. Na-
stępnie Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
kieruje ucznia do nas.

I.K. – Czy wszyscy uczniowie 
przebywają w internacie i czy jest to 
opieka całoroczna?

J.W. – Posiadamy dwa internaty: 
dla dziewcząt na terenie szkoły, dla 
chłopców przy ul. Wojska Polskiego. 
Nie wszyscy uczniowie przebywają w 
internacie. Są tu uczniowie docho-
dzący z miasta oraz dojeżdżający. 
W internacie przebywają uczniowie 
zamiejscowi, którzy nie mają moż-
liwości dojazdu oraz osoby, którym 
trudno się poruszać.

Faktycznie, kiedyś nasi ucznio-
wie mieli możliwość przebywać w 
internacie naszego Ośrodka cały 
rok. Obecnie jednak są u nas tylko 
w czasie nauki szkolnej. A więc na 
weekendy, ferie szkolne i wakacje 
wyjeżdżają do domów.

I.K. – Czy w pani Ośrodku są 
prowadzone zajęcia terapeutyczne i 
pozaszkolne?

J.W. – Tak. Zajęcia terapeutyczne 
są prowadzone z uwagi na charakter 
naszej szkoły. Zatem prowadzone są 
zajęcia korygujące wady postawy, 
ruchu, logopedyczne dostosowane 
do potrzeb indywidualnych ucznia. 
Ich rozwój wspomagany jest na każ-
dym kroku. Nie sposób wymienić 

wszystkich kół zainteresowań, bo 
zarówno w szkole, jaki i w internacie 
jest ich bardzo dużo, m.in. kółko ta-
neczne, zespół „Bajka”, kółko języka 
niemieckiego, chemiczne, interneto-
we, ZHP. Najważniejszym jest LOP. 
Członkowie tego Koła biorą udział w 
Ekofilmie. Od czterech lat zdobywa-
my szereg nagród. Ostatnio zajęliśmy 
2 miejsce w konkursie wojewódzkim 
dla szkół masowych „Las”. Dla najak-
tywniejszych uczniów organizujemy 
wycieczki.

I.K. – Z jakimi problemami boryka 
się pani placówka?

J.W. – Najwięcej problemów mamy 
w klasach gimnazjalnych z paleniem 
tytoniu, wagarami, bójkami. Niestety 

zdarzają się też drobne kradzieże. 
Mamy stały kontakt z policją z kie-
rownikiem wydziału ds. nieletnich, 
z którym bardzo dobrze układa nam 
się współpraca. Bardzo zaangażowa-
na jest też nasza pedagog.

Problemem jest również współ-
praca z rodzicami uczniów stwa-
rzających problemy wychowawcze. 
Nie przyjeżdżają do szkoły pomimo 
naszych próśb listownych czy telefo-
nicznych. Natomiast bardzo chętnie 
odwiedzają nas rodzice uczniów, 
z którymi nie mamy żadnych kło-
potów. Sen z oczu spędza też brak 
środków finansowych na dokończe-
nie remontu Ośrodka. Wprawdzie 
wykonaliśmy remont elewacji, ale 
należy jeszcze przeprowadzić remon-
ty klas i internatu dla chłopców, tzw. 
„harcówkę”.

I.K. – Życząc sukcesów, dziękuję 
za rozmowę.

Ireneusz Karczyński
foto Ag

W następnym artykule z tego cyklu 
przedstawię czytelnikom Warsztaty 
Terapii Zajęciowej.

W Nowogardzie istnieje wiele placówek pomocowych. Dziś przedstawiamy 
kolejną instytucję.

Nos dla tabakiery 
– czy tabakiera do nosa?

W dniu 17.02. br. (piątek) o godz. 13.00 ustawiłem się w długiej kolejce 
(na schodach) do Punktu przyjmowania deklaracji podatkowych (PIT), 
po godzinie oczekiwania kiedy znalazłem się przed drzwiami biura – była 
godzina 14 z minutami urzędniczki oznajmiły licznej grupie oczeku-
jących, iż zakończyły przyjmowanie PIT – ów, ponieważ przed godz. 
15.00 muszą zdążyć do Urzędu w Goleniowie, aby pozbyć się „urobku” 
w przeciwnym razie zamkną im urząd.

Trudno się dziwić urzędniczkom, które przez cały dzień bez przerwy 
pracowały. Natomiast nie można zrozumieć ich szefowej, która traktuje 
Nowogard drugorzędnie. Przecież przez te dwa dni w miesiącu to same 
podmioty gospodarcze dostarczą dość dużo pracy jednej urzędniczce, 
a zwykli podatnicy, którzy składają deklarację raz w roku też chcą być 
obsłużeni. Nie można tego pojąć, aby dla kilku tysięcy podatników nie 
można było zaangażować pracownika na cały miesiąc. Z Nowogardu do 
Goleniowa dojeżdżają do pracy w US ludzie, którzy dla własnej wygody 
mogliby pracować na miejscu. Tak czy owak te deklaracje musi ktoś 
przejrzeć i sprawdzić – w Goleniowie czy w Nowogardzie.

Na pewno można wysłać druki pocztą. Poczta za list polecony każe 
sobie zapłacić niemałe pieniądze. W razie nawet drobnej pomyłki czeka 
nas „wycieczka” do Goleniowa 10 zł (koszt dojazdu) plus stracone co 
najmniej pół dnia. Pamiętać należy o tych podatnikach, dla których 3 
zł to nie są małe pieniądze.

Pisząc w pośpiechu te kilka słów, mam nadzieję, że w Nowogardzie 
jest jakaś siła, która uprosi lub przywoła do porządku wielką Panią 
Naczelnik US, by łaskawie spojrzała zza biurka na los kilkunastu tysięcy 
podatników z Nowogardu.

Podatnik
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Pierwsze spotkanie pszczelarzy 
w Nowogardzie

W dniu 4 lutego 2006 r. o godzinie 10.00 w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbyło się spotkanie pszczelarzy i miłośników pszczelarstwa. Organizato-
rami spotkania był Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie  i Koło 
Pszczelarzy w Nowogardzie. 

dokończenie ze str. 1

Spotkanie rozpoczęło się uho-
norowaniem założyciela i wielolet-
niego Prezesa Koła Pszczelarzy w 
Nowogardzie Tadeusza Sowy, który 
zrezygnował z tej funkcji, a także 
odznaczenie zasłużonych pszcze-
larzy województwa zachodniopo-
morskiego. Nowym prezesem Koła 
Pszczelarzy w Nowogardzie został 
Michał Bociarski: „Z pierwszych za-
dań, które chciałbym zrealizować jest 
zrobienie sztandaru dla Koła. Kolejne 
to, m.in. zorganizowanie w najbliż-
szym czasie kilku spotkań w plenerze 
oraz  włączenie naszych pszczelarzy w 
uczestnictwo w nowogardzkim „Eko-
filnie” i „Lecie z Muzami”, aby mogli 
w tym czasie zrobić jakieś wystawki. 
Przede wszystkim chcę promować 
nowogardzki miód – to jest główny 
i najważniejszy cel. Zamierzam 
również zrobić jak najszybciej mapę 
pożytku i mapę pasiek zrzeszonych z 
terenu gminy Nowogard. Planujemy 
również z członkami Koła we wrześ-
niu wyjechać do Kluczborka na Dni 
Dzierżona”.  

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy artystyczne młodzieży z 
NDK, które tradycyjnie podobały się 
wszystkim zgromadzonym. 

Kolejnym elementem kilkugo-
dzinnego spotkania był wykład 
dr Benedikta Polaczka z Wolnego 
Uniwersytetu w Berlinie. Tematem 
wykładu była „Nowoczesna gospo-
darka pasieczna i zwalczanie paso-
żyta Varroa”. Dr Benedikt Polaczek 
od kilkunastu lat jest pracownikiem 

Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. 
Jako pszczelarz praktyk opiekuje się 
uniwersytecką pasieką, która liczy 
50 rodzin pszczelich oraz prowadzi 
zajęcia ze studentami. Spotyka się 
również z pszczelarzami w różnych 
regionach Polski. Licznie zgroma-
dzeni uczestnicy spotkania intereso-
wali się podobieństwami i różnicami 
istniejącymi między pszczelarstwem 
i pszczelarzami z Polski i Niemiec. 
Zdaniem Polaczka podejście pszcze-
larzy w obydwu krajach do pszczół 
jest podobne, niektóre elementy 
gospodarki pasiecznej tylko się róż-
nią. Wykład zakończył się ciekawą 
dyskusją, podczas której prowadzący 
odpowiedział na liczne pytania.

Dodatkowo można było obejrzeć 
wystawkę sprzętu pszczelarskiego, 
którą wystawił Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy.

iSa

 Dr Benedikt Polaczek 

Turniej Poloneza 
Studniówkowego

W dniu 10.02.2006 r. w Nowogardzkim Domu 
Kultury odbył się VIII Turniej Poloneza Studniów-
kowego o Puchar Burmistrza Nowogardu. Turniej 
wygrał zespół I LO (kl. IIIa i IIIb). W tegorocznym 
konkursie udział wzięło pięć zespołów.

Red.

    INFORMACJA

W Dzienniku Nowogardzkim  w dniu  
7.02.2006 r.  ukazał się artykuł pt. „Gwiazdko-
wa Niespodzianka”, w którym błędnie poda-
no nazwisko brata Jana Deschera z Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan. Zainteresowanego 
przepraszamy. 

Red.

Reprezentanci kl. IIIa

Uczennice kl. IIIb
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Historie nie zawsze wesołe, z dziejów leżenia pod stołem

Spektakl w NDK 
Niedawno na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury gościł Teatr Muzyczny 

„Hals”, który na terenie całego kraju prezentuje muzyczne spektakle teatral-
ne, programy estradowe, kabaret autorski, jak również programy edukacyjne 
dla młodzieży szkół. Wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych 
uczestniczyliśmy w spektaklu „Historie nie zawsze wesołe, z dziejów leżenia 
pod stołem”. Największy entuzjazm wśród widowni niewątpliwie wzbudziła 
piosenka stylizowana w rytmie hip - hop.

Grupa Hals działa od 1991 roku, 
kilkukrotnie mieliśmy okazję spotkać 
się z nią podczas Lata z Muzami. Jest 
wielokrotnym laureatem Festiwalu 
Piosenki Kabaretowej OSPA. Za 
swoją zasadę uznają to, że nieważne 
jakim halsem płyniesz – lewym czy 
prawym, ale ważne żeby do przodu. 

Przedstawienie poruszało ważne 
problemy młodych ludzi związane z 
zagrożeniami wynikającymi z alko-
holizmu czy narkotyków. Co ciekawe, 
program opierał się na najnowszych 
danych Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w War-
szawie, autentycznych artykułach 
prasowych z codziennych gazet, 
materiałach biura Polskiego Radia, a 
także fragmentach broszur i wydaw-
nictw antyalkoholowych oraz dzieł 
naukowych poświęconych proble-
mom alkoholizmu. 

„Młodemu widzowi chcemy uzmy-
słowić, że dzisiejsze problemy alkoho-
lowe naszego narodu mają podłoże 
głębsze, a często wywodzą się z naszej 
historii. Obciążeni zaszłościami taki-
mi jak: pijaństwo, warcholstwo, wciąż 
tkwimy w tych fatalnych obyczajach i 
przyzwyczajeniach, kultywowanych 
przez wieki naszej historii. Zderzenie 
danych statystycznych i dość wyrazi-
stej publicystyki (opisującej tragiczne 
ludzkie losy, z różnych środowisk spo-
łecznych), z dużą dawką satyry często 
sarkastycznej, ale łatwej w odbiorze, to 
wspaniały materiał do przemyśleń dla 
młodego widza.”- powiedział podczas 
rozpoczęcia spektaklu Mirosław Ry-
marz (aktor, piosenkarz, reżyser).

Sam początek skłania już do my-

ślenia. W tle brzmi muzyka z filmu 
Dziennik Bridget Jones, następnie 
słyszymy komentarz. Kto oglądał film 
ten wie, że główna bohaterka przeja-
wiała skłonność do nadmiernego pi-
cia drinków czy palenia papierosów. 
Współczesne trendy oraz komercja 
nie zawsze dają nam godne postacie 
do naśladowania. Często zaczynamy 
mylić pojęcie autorytetu z medialnym 
idolem. Granica powoli zaczyna się 
zacierać. Widowisko estradowe Hi-
storie nie zawsze wesołe... jest formą 
muzyczną składającą się z trzech 
części opartych na tekstach z okresu 
oświecenia, 20- lecia międzywojen-
nego oraz współczesnych. Groteska, 
satyra oraz zjawiska często wycięte 
z naszego życia ukazane przez grę 
aktorską pokazują dramatyzm prze-
strzegając przed szybką możliwością 
uzależnień i tragicznymi tego konse-
kwencjami. Kolejny ze skeczy, jakie 
mieliśmy okazję zobaczyć na scenie 
NDK pokazywał prawdziwą naturę 
polskiej szlachty. Stan, który rzeko-
mo uchodził za godną naśladowania 
warstwę społeczną, cechował się 
nieodpartą skłonnością do trunków, 
bójek i awanturnictwa. Wiele spraw 
ważnych dla państwa potrafili po pro-
stu przepić – komentuje prowadzący. 
Przedstawienie oddziałuje na emocje 
i wrażliwość młodego widza, bawi 
za pomocą sytuacji komicznych czy 
ironii, którą jest całe przesycone. W 
trakcie programu usłyszeć mogliśmy 
teksty: Ignacego Krasickiego, Jana 
Kochanowskiego, Leona Schillera 
oraz m.in. utwory takich twórców 
jak: Agnieszka Osiecka, Janusz Kofta 

Największy entuzjazm wśród widzów wzbudziła piosenka w rytmie hip 
– hop.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

czy Stanisław Tym. Warto przypo-
mnieć jedną z szokujących statystyk, 
które często pojawiały się w czasie 
trwania spektaklu: Zysk ze sprzeda-
ży alkoholu w 2005 roku wyniósł 
8,5 mld złotych, natomiast straty 
spowodowane przez osoby pod jego 
wpływem sięgnęły 25 miliardów.; 
Najmłodsza odnotowana osoba pod 
wpływem alkoholu miała 7 lat.

Program prezentowany przez Teatr 
Muzyczny Hals z Rumii ma charakter 
uniwersalny. Dotyczy problemu, z 

którym borykali się i borykają ludzie 
w dzisiejszych czasach. Problem ten 
przekazywany jest z pokolenia na 
pokolenie i tylko od nas zależy czy 
historia dalej będzie się powtarzać. 
Niech każdy sam odpowie sobie na 
pytanie: Jak często pod wpływem 
alkoholu robił rzeczy, które w trzeź-
wej rzeczywistości nigdy nie miałyby 
miejsca? Czy dodało to nam animu-
szu, czy było przyczyną późniejszego 
wstydu?

Mateusz Wasielewski

Interwencje

Spór o gazetę
Do naszej redakcji zadzwoniła 

mocno podenerwowana kobieta 
opowiadając o wielkiej przykrości 
jaka spotkała ją w sklepie „Stokrotka”. 
Otóż w minionym tygodniu zjawiła 
się tam, by jak zwykle zrobić zaku-
py. Tak się złożyło, że wcześniej w 
jednym z kiosków kupiła gazetę i z 
tą gazetą pewnie wkroczyła na teren 
sklepu. Gdy zapełniła koszyk pode-
szła do kasy by zapłacić za zakupy. Ku 
jej wielkiemu zaskoczeniu kasjerka 
zażądała zapłaty również za gazetę. 
Nasz czytelniczka zaczęła tłumaczyć, 
że została ona kupiona gdzie indziej, 
więc nie będzie za nią płacić po raz 
kolejny. Nie mogła jednak okazać 
paragonu, gdyż zwyczajnie go nie 
zabrała, czemu zresztą trudno się 
dziwić – wiele osób tak robi, traktując 
dowód zakupu jako niepotrzebny 
śmieć. Kasjerka nie ustępowała, więc 
nasza czytelniczka zostawiła gazetę 
w kasie, wyszła ze sklepu i po chwili 
wróciła z paragonem w ręku, odzy-
skując tym samym czasopismo. Jak 
nam powiedziała przy okazji całego 
tego zajścia została obrażona przez 
kasjerkę a jej żądanie przeprosin 
nie spotkało się ze spodziewanym 
odzewem.

Udaliśmy się więc do „Stokrotki”, 
by wysłuchać drugiej strony. Jak 
łatwo się domyśleć relacje zastępcy 
kierownika i kasjerki były nieco inne. 
Przede wszystkim pracownicy sklepu 

kategoryczne zaprzeczyli, by ktokol-
wiek obraził naszą czytelniczkę. Resz-
ta historii właściwie się pokrywa z po-
przednią relacją. Jedna z klientek nie 
chciała zapłacić za gazetę twierdząc, 
że ta należy do niej. A jako, że taki 
sam tytuł sprzedawany jest również w 
„Stokrotce” personel sklepu miał pra-
wo podejrzewać, że pochodziła ona 
właśnie z ich sklepu. Tym bardziej, że 
klientka nie mogła okazać paragonu. 
Zastępca kierownika stwierdził, że 
taki jest regulamin sklepu i kasjerka 
postąpiła właściwie. Każdy klient, 
który wchodzi do sklepu z własnym 
towarem powinien zgłosić to perso-
nelowi lub zostawić go w specjalnie 
do tego przeznaczonych szafkach. 
Pozwoliłoby to uniknąć podobnych 
konfliktów.

Tu się jednak sporu uniknąć nie 
dało. Nerwy naszej czytelniczki są 
uzasadnione. Zażądano od niej zapła-
ty za jej towar sugerując, że próbuje 
wynieść go bez uiszczenia opłaty. 
Jednak patrząc na sprawę z drugiej 
strony trudno dziwić się zachowaniu 
sprzedawczyni, która spełniała swoje 
obowiązki. Trudno, by każdemu 
klientowi wierzyła na słowo, że część 
towaru z jakim podchodzą do kasy 
był zakupiony gdzie indziej. Dlatego 
warto zabierać paragony i przede 
wszystkim zachować spokój. Nerwy 
to zły doradca.

Ag
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OPŁATY PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

DZIAŁKĘ 
4000 m2 

w centrum Nowogardu 

KUPIĘ 
Tel. 0602 440 044

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

reklama

reklamareklama

„Praxis” solidarny
Wczoraj strajkowała podkarpacka służba zdrowia. Na szpitalnych od-

działach byli tylko dyżurni, odwołane zostały planowe operacje, zabiegi i 
badania diagnostyczne. Związek Zawodowy Lekarzy domaga się trzydziesto-
procentowych podwyżek i twierdzi, że wyczerpał już wszystkie możliwości 
negocjacji.

Solidarność z podkarpackimi kolegami wyraził nowogardzki „Praxis” 
ogłaszając strajk. Przed wejściem do przychodni powiewają flagi, przeczytać 
można również stosowną informację, personel pracuje jednak normalnie. Jest 
to jedyna taka akcja w naszym województwie. Jak powiedział nam Krzysztof 
Kosiński, nie jest wykluczone, że śladem podkarpackich lekarzy ruszą lekarze 
w całej Polsce. Do takiej akcji „Praxis” włączy się również.

Ag

Z wizytą w drukarni
 
13 lutego 2006 roku klasa III „d” 

z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie w ramach lekcji poświęconej 
orientacji zawodowej odwiedziła 
nowogardzką drukarnię.

Po obiekcie oprowadził grupę 
Krzysztof Kostrzanowski, który 
zapoznał nas z tajnikami pracy 
drukarza i przekazał wiele prak-
tycznych, ciekawych informacji. 
Dowiedzieliśmy się, że nowogardz-
ka firma drukuje gazety z całego 
regionu, w tym nasz „Dziennik Nowogardzki”. Pan Krzysztof umożliwił nam 
wejście na halę produkcyjną, gdzie przedstawiono uczniom etapy powstawania 
wydruków. Mogliśmy zobaczyć przykładowe gazety, ulotki, dzienniki w różnej 
fazie ich produkowania, skomplikowane urządzenia służące do drukowania 
prasy. Pragnąc poznać więcej szczegółów, zadawaliśmy mnóstwo pytań. Nie-
stety, lekcja szybko dobiegła końca, a my musieliśmy wracać do szkoły.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wytwarzanie codziennej prasy to ciężka 
i wymagająca precyzji praca. My, dzięki uprzejmości pana drukarza, już o 
tym wiemy.

K.Jarzębińska, A. Sęk, A. Tomczak
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Byliśmy w teatrze 
9-go lutego młodzież klas technikum i liceum profilowanego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica brała udział w programie przy-
gotowanym przez  Teatr Muzyczny Hals: ,,Historie nie zawsze wesołe, z 
dziejów leżenia pod stołem’’. Twórcy spektaklu podjęli się przedstawienia 
problemu zagrożeń, zwłaszcza alkoholizmu, fragmentarycznie podjęto 
również problem narkomanii.   

    
Przedstawienie podobało się naszym uczniom, świadczą o tym po-

chlebne recenzje : 
„…Moim zdaniem przedstawienie było dobrym ukazaniem tego prob-

lemu, myślę, że dało wiele do myślenia młodzieży naszej szkoły i być może 
zostawi w ich umysłach myśl, iż nie należy nadużywać alkoholu, bo robi to 
szkodę nie tylko tym, co go wypiją, ale też ich przyjaciołom i rodzinom.” 
(Norbert, kl. III TM) 

„…Przedstawiono zastraszające statystyki i ukazano życie społeczeństwa, 
które zamiast rozszerzać swoje horyzonty, „topi smutki w butelce wódki”. 
Nie powiedziano jednak jak z tym problemem walczyć. Nie jest prawdą to, 
że alkoholizm dotyczy tylko biednych ludzi, bo spektakl ukazał nam, że jest 
to problem wszystkich klas społecznych”. (Przemek, kl. III TM)

„…Spektakl był ciekawy, chociaż takich spektakli jest za mało. Aktorzy 
powinni  zaprezentować głębsze tematy, tj. „narkotyki, przemoc, patologia”. 
Wierzę, że gdy coś się zmieni i nastanie dzień, że ujrzymy takie spektakle, 
mniej będzie tragedii spowodowanych nałogami. Mniej ludzi młodych 
będzie sięgało po alkohol czy narkotyki. Życie bez nałogów polepszy ich 
przyszłość, dlatego będę czekał na coś nowego”. (Jacek, kl. III TŻ)

„…Spektakl sprawił, że z pewnością niektórzy inaczej spojrzeli na 
problemy jakie wiążą się z alkoholem. Dużo osób nie zdaje sobie z tego 
sprawy, ale po tym przedstawieniu myślę, że choć niewielka część osób 
pomyśli o tym i zastanowi się czy warto sięgać po ten „szkodliwy” dla nas 
napój.” (Aleksandra, kl. III TŻ)

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE :
• 10-go lutego uczniowie klas maturalnych wzięli udział w VIII Konkursie 

Poloneza Studniówkowego. W konkursie zwyciężyli nasi przeciwnicy, matu-
rzyści z I LO w Nowogardzie.

• 10-go lutego odbyły się eliminacje szkolne II Edycji Konkursu Wiedzy 
Ekonomicznej „Być przedsiębiorczym”. Konkurs organizowany jest przez 
Akademię Rolniczą w Szczecinie. Do eliminacji przystąpiło 25 uczniów klas 
I-III Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego, którzy rozwią-
zywali test składający się z 50 pytań dotyczących przedsiębiorczości i wiedzy 
ekonomicznej. Najlepiej rozwiązali zadania: Agnieszka Witczak kl. II TE, 
Lucyna Osowska kl. II TE i Paweł Kaleta z kl. II TH. Uczniowie ci repre-
zentować będą naszą szkołę na konkursie wojewódzkim, który odbędzie się 
18-go marca w Szczecinie. Konkurs szkolny koordynują Sylwia Ostrowska-
Antczak i Ewa Balov.

• 7-go i 10-go lutego uczniowie klasy IV Technikum Handlowego zdawali 
próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na egzamin składa 
się  test oraz część praktyczna.

•  7-go i 14-go lutego do próbnego egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV 
Technikum Ekonomicznego. Jest to bardzo cenne doświadczenie dla naszych 
uczniów, którzy właściwe egzaminy zdawać będą w czerwcu, po zakończeniu 
egzaminów maturalnych. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawo-
dowe w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec przeprowadziły 
Sylwia Ostrowska-Antczak i Ewa Balov.

• W związku z 250-tą rocznicą urodzin patrona naszej szkoły Stanisława 
Staszica klasa III Technikum Ekonomicznego wraz z wychowawczynią Mag-
daleną Wojciechowską oraz nauczycielką historii Anną Zamarą przygotowała 
wystawę okolicznościową.  

   

KĄCIK KULINARNY:
Gulasz z żołądków drobiowych:

Składniki na cztery porcje:
800g żołądków drobiowych  
250g włoszczyzny 
20 g koncentrat pomidorowy
80 g cebuli
30 g tłuszczu
30 g mąki
 mielona papryka
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Oczyścić i umyć żołądki. Zalać je wrzącą wodą, gotować na małym ogniu 

pod przykryciem.
Warzywa umyć, obrać i pokroić, dodajemy je pod koniec gotowania. 

Miękkie żołądki wyjąć i pokroić w kostkę. Przecedzić wywar, dodać go do 
żołądków. Oczyszczoną cebulę pokroić w kostkę i zrumienić na tłuszczu. 
Wymieszać cebulę z mąką, lekko zrumienić. Połączyć ją z żołądkami, dodać 
koncentrat pomidorowy, zagotować. Potrawę doprawić do smaku. Podawać 
z ryżem lub makaronem. 

Chili drobiowe z kolorową papryką  
Składniki na cztery porcje: 
• 500 g filetów z kurczaka 
• 500 g papryki czerwonej i zielonej 
• 2 łyżki oleju 
• 1 puszka czerwonej fasoli 
• 1 mała puszka kukurydzy 
• 1 łyżeczka bulionu w proszku 
• 1 łyżeczka papryki 
• pół łyżeczki zmielonej kolendry  
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz, posiekana pietruszka i szczypiorek. 
 
Przygotowanie: mięso opłukać, osuszyć i pokroić w kostkę. Cebulę obrać 

i posiekać. Papryki oczyścić, umyć i pokroić w paski. W dużym garnku roz-
grzać olej, na tłuszczu podsmażyć kawałki mięsa i cebulę. Dodać pokrojoną 
paprykę i dusić ok. 3 min. Do mięsa z papryką dodać fasolę i kukurydzę 
razem z zalewami. Doprawić bulionem w proszku, papryką, szczyptą cukru 
i kolendrą. Dodać obrany i zmiażdżony czosnek, wlać 0,5 l wody, wymieszać. 
Całość dusić na wolnym ogniu pod przykryciem ok. 25 min. Chili doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Tuż przed podaniem gorącą potrawę posypać 
posiekaną zieleniną.    

SMACZNEGO !!! 
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Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie 
jednego z zadań drukowanych w lutym. Nagrody losujemy raz w miesiącu. 
Najbliższe losowanie w dniu 6 marca 2006 roku.

KONIEC  
KARNAWAŁU

W każdy rząd diagramu należy 
dopisać takie litery aby powstały 
nowe słowa, rzeczowniki pospolite 
(pisane małą literą).

Dopisane litery, czytane rzędami 
utworzą aktualne rozwiązanie.

Dla ułatwienia znaczenia nowopo-
wstałych wyrazów podaję w kolejno-
ści przypadkowej.

- grządki kwiatowe,

- wytrawna wódka podobna do 
jarzębiaku,

- warzywo na bigos,

- gwiazdki błyszczące przy butach 
ułana,

- ptak morski, alczyk (z liter wyrazu 
TARCZYK),

- otwór potowy w skórze czło-
wieka,

- jest nim biceps.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie, centrum, 

2-pokojowe, własne c.o. 091 39 
22 650, 0601 522 650.

• Pilnie poszukuję kawalerki do 
wynajęcia. 0889 210 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-
pokojowe z garażem. Tel. 0504 
124 829.

• Pilnie poszukuję mieszkania 
do wynajęcia, kawalerka lub 
dwa pokoje na dłuższy okres. 
Tel. 0�01 ��� ���.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je, spółdzielcze, własnościowe. 
0602 135 445.

• Pawilon handlowy sprzedam 
– płyta obornicka, pow. �0 
m kw. Cena do uzgodnienia. 
0�0� 0�0 ���.

• Kawalerka do wynajęcia – No-
wogard. 0506 458 727.

• Kupię dom jednorodzinny – do 
150 m kw., może być w stanie su-
rowym – Nowogard, do 200.000 
zł. 0607 753 739.

• Sprzedam mieszkanie w starym 
budownictwie, 4 pokoje. Cena 
130.000 zł. 091 39 27 142.

• Pilnie poszukuję mieszkania 2-
pokojowego, nieumeblowane-
go. 0691 315 812.

• Lekarz szuka pokoju lub ka-
walerki do wynajęcia. Tel. 0�1 
�� �0 ���.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia. 
0888 311 416.

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
murowany przy ul. Zamkowej. 
0600 62 62 44.

• Sprzedam mieszkanie 1�0 m 
kw. w domu jednorodzinnym 
w Nowogardzie. Wykończone, 
z kominkiem i jakuzzi, blisko 
centrum. Cena �00.000 zł – do 
negocjacji. 0��1 ��� ���.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Wy-
szyńskiego. Tel. 0604 082 540.

• Pilnie poszukuję kawalerki do 
wynajęcia, w rozsądnej cenie. 
0��� ��� ��0.

MOTORYZACJA

• Kupię używane katalizatory sa-
mochodowe w cenie 60 zł/szt. 
0606 118 102.

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową z papierami. 0507 
692 378.

• Sprzedam VW Jetta, 1.6D. 0608 
697 092.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., 
tel. 0503 434 901.

• Sprzedam Citroen ZX, 1.4i, 1993 
r., cena 4.500 zł. 0503 77 88 89.

• Sprzedam Uaza – do remontu. 
091 39 187 72.

ROLNICTWO
• Sprzedam � tony żyta, cena 

do uzgodnienia. Tel. 0�00 
��� 1��.

• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam przyczepę – wywrot-

kę i opryskiwacz 400 l, tel. 091 
39 187 72, po 20.00.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• Transport – przeprowadzki. 
0�0� �1� ��1.

• WYKONUJEMY PROFESJO-
NALNE STRONY INTERNETO-
WE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI 

CZAS REALIZACJI, WYSTA-
WIAMY FAKTURY VAT. 0�0� 
��� ��0.

• Transport, przeprowadzki 
– tel. 0�0� ��� ���.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMON-

TOWE, STOLARSKIE, KAFEL-
KOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM 
SOLIDNIE I FACHOWO, DZWO-
NIĆ WIECZOREM – TEL. 0�1 �� 
�� ���, 0��0 ��� ��1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 

zł/deklaracja. Tel. 0695 770 724.
• Rolety, żaluzje, montaż, napra-

wa – najtaniej! 091 39 72 656.
• Sprzedam zbiorniki plastiko-

we 1000 l, obudowane. Tel. 
0�0� ��1 ��1.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0��0 

��0 ���.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• Firma piekarnicza zatrudni 
cukiernika z doświadczeniem. 
Wymagane dokumenty mi-
strzowskie i pedagogiczne. 
0�1 �� �� ��1.

• ZATRUDNIĘ: KIEROWNICZKĘ 
SIECI SKLEPÓW Z ODZIEŻĄ, 
WYMAGANE PRAWO JAZDY 
KAT. B ORAZ KIEROWCĘ KAT. B 
I C. 0�1� 1�1 ���.

• Poszukuję opiekunki z doświad-
czeniem do dziecka – od zaraz. 
0691 664 658, 091 39 22 354.

• Poszukuję osób do pracy sezo-
nowej w okolicach Wierzchów. 
0887 643 753.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0��� ��� ���.

• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 
5 ELEMENTóW Z PILOTEM, BEZ 
KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 
091 39 20 978.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Nieznaczne porażki 
sparringowe

Nowogardzka Liga Darta
W niedzielę w Pubie „Pasadena” rozegrano kolejną 6 rundę Nowogardzkiej 

Ligi Darta. Wygrała faworytka Ania Protas przed Jackiem Chlebowskim i 
Andrzejem Szafranem.

Po 6 kolejkach klasyfikacja jest następująca:
1. Ania Protas – 112 pkt
2. Marcin Ptaszyński – 80 pkt
3. Jacek Chlebowski – 76 pkt
4. Jacek Okolski – 67 pkt
5. Andrzej Szafran – 64 pkt.

Ponadto zapraszamy wszystkich chętnych w sobotę 25 lutego o godz. 17.00 
do pubu „Pasadena” na Ogólnopolski turniej Darta o Puchar Starosty Go-
leniowskiego w kat. kobiet i mężczyzn. Za II i III miejsca puchary funduje 
dyrektor „KRETMANA” Robert Augustynek. Udział w turnieju zapowiedziały 
ekipy z Koszalina, Białogardu, Nowej Soli, dziennikarze Głosu Szczecińskiego 
oraz gospodarze.

O godz. 21.00 planowany jest przyjazd Wydziału Promocji browaru „Bos-
man” Szczecin na organizację konkursów z niespodziankami. Zapraszamy 
wszystkich chętnych z Nowogardu.

www.dart.nowogard.info

Sportowy foto-pstryk
Czym są Igrzyska Olimpijskie dla świata wiedzą wszyscy. O ich wadze nie 

trzeba nikogo przekonywać. W prasie, radiu i telewizji pełno jest informacji 
z olimpijskich aren. W telegazecie Telewizji Publicznej uruchomiono nawet 
specjalny dział temu poświęcony. Można tam zapoznać się z aktualnościami, 
z programem olimpijskim oraz dowiedzieć się co słychać w polskim obozie. 
Zaplanowano również stronę prezentującą sylwetki polskich medalistów. 
Niestety, jak widać na zdjęciu na półmetku Igrzysk nadal pozostaje ona pusta. 
I raczej nie widać szans, by to się zmieniło. Ag

Zawody wędkarskie podlodowe
W dniu 12.02.2006 r. na jeziorze Nowogard odbyły się zawody wędkarskie 

podlodowe o puchar Burmistrza Nowogardu zorganizowane przez Koło M 
– G PZW Nowogard.

W zawodach wzięło udział 23 zawodników. Puchar Burmistrza zdobył 
Zygmunt Lisowski, II miejsce zajął Andrzej Grenda, III miejsce przypadło 
Zygmuntowi Przybyłek. Zwycięzcy otrzymali upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego.

Pogoda w czasie zawodów, w przeciwieństwie do ryb, dopisywała, jak i 
apetyt na gorące kiełbaski.

H. Szczupak
foto. Ł. Luberadzki 

Po zmaganiach na śniegu i błocie 
piłkarze Pomorzanina w końcu mo-
gli zagrać w idealnych warunkach. 
W minioną sobotę na sztucznej 
murawie w Rewalu nasza drużyna 
zagrała sparringowe spotkanie z 
Gryfem Kamień Pomorski. Na boisku 
pojawili się: Haberski, Dworak, Pa-
stusiak, Nieradka, D. Gruszczyński, 
Piotrowski, Konieczny, Skórniewski, 
Szobel, M. Miklas, K. Miklas. Na 
zmiany, które następowały po 22 mi-
nutach w pierwszej i drugiej połowie 
wchodzili: B. Kłosowski, Goszczurny, 
Durkowski, Marszałek, Galus, Pert-
kiewicz, Kram i Wasyluk.

Kibice z pewnością zauważyli 
wiele nazwisk, których w minionym 
sezonie w składzie naszej drużyny 
nie było. Mariusz Konieczny do tej 
pory grał w Sparcie Gryfice, a jako, 
że od niedawna został mieszkańcem 
naszego miasta zdecydował się zasilić 
nowogardzki klub. Z kolei Marek 
Goszczurny przeszedł z Sarmaty Do-
bra Nowogardzka. Pojawili się też ju-
niorzy: Pertkiewicz, Kram, Wasyluk. 
Który z nich rozpocznie przygodę z 
seniorską piłką czas pokaże.

A sam mecz należał do wyrówna-
nych spotkań. Prowadzenie objęli 
zawodnicy z Kamienia, lecz K. Miklas 
zdołał wyrównać wynik spotkania 
strzałem z rzutu karnego. Po prze-
rwie Piotrowski ładnym strzałem z 
16 metrów zdobył prowadzenie dla 
naszej drużyny. Później skutecznością 
popisywali się zawodnicy Gryfa od-
skakując na 5:2. Pomorzanin walczył 
jednak dalej i trzecią bramkę dla 
naszego zespołu uderzeniem głową 
zdobył Szobel. Niedługo potem sę-
dzia odgwizdał kolejny rzut karny 
dla Pomorzanina, lecz tym razem K. 
Miklas nie zdołał umieścić piłki w 
siatce. Zrobił to jednak Durkowski 
ustalając tym samym wynik spotka-
nia na 5:4

Tydzień wcześniej Pomorzanin ro-
zegrał sparringowe spotkanie z Regą 
Meridą Trzebiatów. Nasza drużyna 
uległa liderowi IV ligi 3:2. Bramki 
dla naszego zespołu zdobył K. Miklas 
i Galus. A już w najbliższy czwartek 
również w Rewalu Pomorzanin za-
gra z innym czwartoligowcem Iną 
Goleniów.

Andrzej Garguliński

Zebranie wędkarzy
Koło M-G PZW Nowogard zaprasza wędkarzy – członków Koła na ZEBRA-

NIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU KOŁA, które odbędzie się w dn. 26 
lutego 2006 r. w sali Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (Ratusz). Rozpoczęcie 
zebrania o godz. 9.30.

Zarząd

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, że dnia 26.02.2006 r. o godz. 10.00 

(niedziela) w sali Polskiego Związku Motorowego ul. Boh. Warszawy 1b odbę-
dzie się walne spotkanie sprawozdawcze Koła PZW Tęczak w Nowogardzie.

Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz sympatyków.
Zarząd Koła
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 
- od 11 grudnia 2005

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - �� ��
oFErTY prACY pup

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1.  sprzedawca
2.  spedytor
3.  mechanik maszyn szwalniczych
4.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, wal-

ca drogowego, rozściełacza
5.  operator ładowarki
6.  operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnosprawności)
7.  mechanik samochodowy
8.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
9.  szwaczka
10.  kierownik produkcji (szwalnia)
11.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
12.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
13.  szef kuchni
14.  kucharz
15.  mechanik motocyklowy
16.  mechanik samochodowy; elektryk samochodowy
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. monter kadłubów - poddźwignicowy
8. kierownik budowy (Szczecin)
9. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryfi-

cach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja ogólna 

– oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, III 

stopień znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia – oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna i higie-

na psychiczna, III stopień znajomości j. angielskiego 
– oficer;

- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia pracy 

– oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angielskiego 

– oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy kat. C 

– chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i konserwa-

cja kserokopiarek i drukarek
18. Programista (Szczecin)
19. Kierownik turnusu rehabilitacyjnego 
20. Pielęgniarka
21. Fizjoterapeuci
22. Animator kultury
23. Kierowca C+E (Osowo)
24. Księgowa (Osowo)
25. Przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
26. Kelnerka (Rewal)
INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE 
PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 1�.
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Ksiegarnia “Atlas” poleca:

Nigdy w życiu -Katarzyna Grochola 
Judyta kończy trzydzieści siedem 
lat, ze złością wspomina mężczyznę, 

który ją porzucił i nieuleczalnie marzy o wielkim uczuciu. Sama buduje 
dom na wsi i sama wychowuje nastoletnią Tosię. Udziela porad w piśmie 
kobiecym i nie zarabia tak dobrze jak Bridget Jones ani nie czuje się jak ona 
kobietą sukcesu. Nie wstydzi się swoich słabości i kompleksów, ma poczucie 
humoru, a po każdym kryzysie wybucha w niej nowa bomba energii. 

Serce na temblaku - Katarzyna Grochola 
Dalszy ciąg historii Judyty, bohaterki Nigdy w życiu! Judyta przeżywa chwile 
szczęścia u boku ukochanego mężczyzny. Nie potrafi się odnaleźć w nowej 
sytuacji, jest wciąż niepewna uczuć drugiego człowieka. Boi się powtórki z 
przeszłości. Walczy, czasem bez powodzenia, o swą niezależność. Sercowym 
problemom towarzyszą kłopoty z dorastającą córką i coraz bardziej 
doskwierająca monotonia w pracy zawodowej. Jak długo Judyta będzie 
nosiła swe serce na temblaku?

Ja wam pokażę! - Katarzyna Grochola 
Po wszystkich zawirowaniach sercowych (i finansowych) Judyta jest 
szczęśliwa. Książę na białym koniu, przebrany za socjologa w starym oplu, 
zakochał się, oświadczył i wyjeżdża do Stanów. Tosia odgraża się, że zda 
maturę. Ale w życiu Judyty pojawia się ktoś, kto wie lepiej, co będzie dla niej 
dobre. Czy wystarczy jej niezależności i uporu, by odnaleźć w końcu własną 
drogę? Trzecia część przygód Judyty – kobiety pełnej energii, temperamentu 
i (poza chwilami zwątpienia) humoru -- z pewnością ucieszy nie tylko 
wielbicielki Nigdy w życiu! i Serca na temblaku. To ciepła i zabawna opowieść 
o tym, że nawet gdy na niebie nie ma ani jednej chmurki, trzeba być gotowym 
na niespodzianki, wobec których zdrowy rozsądek bywa bezradny...

Do końca miesiąca trwa promocja Wyd. Dolnosląskiego -20%
Zapraszamy!

Księgarnia „Bajka: poleca:

„Niewinny” - Harlan Co-
ben  

Dziewięć lat po wyjściu z 
więzienia Matt Hunter nadal 

wraca myślami do owego strasznego wieczoru, kiedy w 
przypadkowej, niesprowokowanej przez siebie bójce zabił 
człowieka. Wydarzenie to kładzie się cieniem na jego życiu 
i relacjach rodzinnych... ale w końcu wszystko ponownie 
zmierza ku szczęśliwej, ustabilizowanej przyszłości.

„Gry i zabawy Małżeńskie i pozamałżeńskie” - Kata-
rzyna Grochola, Andrzej Wiśniewski 

Mamy już za sobą jedną książkę - „Związki i rozwiązki 
miłosne” i na tych kartkach często do niej nawiązujemy. 
Ja w sposób nieuporządkowany. Andrzej co prawda pró-
bował raz na jakiś czas protestować i krzyczeć na mnie, 
ale na ogół wspólnie dochodziliśmy do wniosku, że jak tu 
porządkować cokolwiek? Jeśli o grach w związkach, to i o 
uczuciach, jak o uczuciach, to i o ich braku, jak o ich braku, 
to i o powodach, jak o powodach to i o grach, i tak w kółko 
Macieju”. - Katarzyna Grochola 

„Pisanie książek z Katarzyną Grocholą jest w zasadzie niemożliwe. Stąd brak 
porządku, niezliczone dygresje, próby przyłapania tematu na gorącym uczynku, 
złapania go w sieci, z których nieustannie się wymykał. Ratowała mnie głęboka 
wiara w czytelnika: on dobrze wie, czuje, co jest ważne i niebezpieczne w grach 
związkowych, bo być może boryka się z tymi problemami od lat”. - Andrzej 
Wiśniewski

seria książek - „Witch. Magiczne książki” 
WITCH (W - Will, I - Irma, T - Taranee, C - Cornelia, H - Hay lin) czarodziej-

ki z najpopularnieszego w Polsce komiksu dla dziewczynek. Książki związane z 
bohaterkami tego komiksu cieszą się ogromą popularnością na całym świecie. 
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KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Informujemy, że   

3 marca 2006 r.
piątek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej

reklama

Restauracja OSKAR 
zaprasza na 

OSTATKI 
25 lutego 2006 r. godz. 2000 

wstęp 10 zł od osoby 
Tel. 091 39 20 091

25 lat NZS 
Wywiad z pierwszym przewodniczącym 
NZS na Politechnice Szczecińskiej 
Ryszardem Kądzielą.
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KALENDARIUM
24 lutego
Imieniny: Bogurad, Borzygniew, Jaśmina, Lucjusz, Łucjusz, Maciej, Piotr 
i Sergiusz

25 lutego
Imieniny: Bolebor, Cezary, Donat, Gromisław, Konstancjusz, Maciej, 
Małgorzata, Modest, Nicefor, Romeo, Tarazjusz, Tolisław, Tolisława i 
Wiktor

26 lutego
Imieniny: Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Lutmiar, Mirosław, 
Mirosława i Nestor

27 lutego
Imieniny:  Achacy, Achacjusz, Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, 
Gabriel, Honoryna, Julian, Leander, Leonard, Orfeusz i Sirosława

Pogadajmy o plaży cd. 
Pisząc o problemach innych kąpielisk moją intencją było uzmysłowienie 

Czytelnikom, iż kąpieliska to drogi i niezwykle odpowiedzialny problem. Mimo 
różnic w sposobie zarządzania, na wszystkich kąpieliskach problemy są podobne. 
Wspólną cechą moich rozmówców, w każdym przypadku była również troska o 
bezpieczeństwo osób kąpiących się. 

Nasz region obfituje w malownicze jeziora z licznymi plażami i kąpieliskami. 
Poza niewątpliwymi ich urokami, bezpiecznych kąpielisk jest bardzo mało. 

Wszystko jest dobrze dopóki jest dobrze. Larum podnosi się jednak wówczas, 
gdy dochodzi do nieszczęścia. Wówczas każdy zadaje się pytanie, co zrobił za-
rządca kąpieliska, co zrobiły władze? Bezpieczeństwo to trudne, ale i podstawowe 
zadanie dla tych podmiotów. Dużą przeszkodą w tych staraniach są zawsze pie-
niądze. Kąpieliska i prowadzona na nich działalność rekreacyjno – sportowa to 
element kultury fizycznej. Obiekty te muszą z tego powodu być traktowane tak, jak 
wszystkie obiekty kultury w tym kraju. Jeśli więc naturalną rzeczą jest dotowanie 
działalności Domów Kultury i innych tego typu placówek kulturalnych, niech 
nikogo nie dziwi, że budżety miast wspierają działalność plaż miejskich.

Poruszając problem kąpieliska i sposobów na jego rozwój, w rozmowie z Wój-
tem Stepnicy usłyszałem, że gmina Stepnica nie nastawia się bezpośrednio na 
czerpanie dochodów z kąpieliska. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych, 
inwestujących w infrastrukturę na jego obszarze. Celem jest, by taka infrastruktura 
powstała. W obciążonym budżecie niewielkiej gminy, jaką jest Stepnica robi się 
wszystko, co tylko jest możliwe, by pozyskać niezbędne na ten cel środki. Jeśli 
sami nie możemy budować, to pozwalamy na inwestowanie tym, którzy mogą i 
chcą coś na naszym terenie postawić. Dzięki tej metodzie istnieje już na terenie 
plaży, kawiarnia i kilka punktów gastronomicznych. To właśnie mieszkańcy mają 
zarabiać i czerpać korzyści z dóbr, które posiada na swoim terenie gmina. Zyski 
pojawią się, gdy przyjadą do nas turyści – stwierdził wójt Stepnicy. 

Tak jest w Stepnicy, każda gmina szuka swojego sposobu. 
Na jednych kąpieliskach są bilety, na innych nie. Wszystkie jednak maja po-

dobne koszty utrzymania, które ktoś musi ponieść. Pytanie, kto? Tam gdzie nie 
ma biletów koszty ponosi gmina. To znaczy, że każdy z obywateli opłaca bilet w 
swoich podatkach i Ci, którzy chodzą na plażę codziennie i Ci, którzy na niej nigdy 
nie byli. Wszyscy płacą tyle samo. Tam gdzie są bilety płacą Ci, którzy korzystają 
bezpośrednio z usługi. 

Nie do mnie należy decyzja, która forma jest lepsza. A udawanie, że środki 
spadają z nieba nie rozwiązuje tematu, lecz stwarza wiele okazji do różnych 
insynuacji, co do tego, że ktoś czerpie z tego Bóg wie, jakie korzyści. W każdym 
miejscu do tego tematu podchodzi się racjonalnie. A w najprostszym rozumieniu 
oznacza to, że ktoś tym musi zarządzać. Dbać o bezpieczeństwo, estetykę, wreszcie 
inwestować w nową infrastrukturę. 

W nawiązaniu do listu z ostatniego listu DN. Owszem Panie Michale, każdy, 
kto pracuje oczekuje, że jego praca będzie mu przynosić dochody. Sądzę, że Pan 
także z takiego założenia wychodzi wykonując swoją pracę. Nie oczekuję popar-
cia z Pana strony, a odrobiny zrozumienia i szacunku. Tak jak i ja szanuję czyjąś 
pracę, w tym także i Pańską. 

Pewne rzeczy jednak należy rozgraniczyć i jasno określić. Jednym z zarzutów 
jest to, że gmina daje pieniądze na kąpielisko. A kto jest właścicielem plaży? Gmina 
Nowogard! I ma Pan rację, Panie Piórko, że nikt za darmo nie będzie pracować. 
Ale jednocześnie ktoś nie będąc formalnie właścicielem nie będzie inwestował 
w trwałą infrastrukturę plaży. To jest zadanie właściciela! Nota bene zapisane w 
umowie dzierżawy. I ręczę, że pieniądze, które gmina przeznacza na kąpielisko są 
wydawane w sposób niezwykle rozważny, oszczędny i zgodny z prawem, głównie 
na nowe obiekty i remonty tych elementów, które służą bezpośrednio mieszkań-
com Nowogardu. W tym roku będzie to modernizacja placu zabaw i mola. 

W kwestii biletów trzeba zauważyć jeden fakt, że z jednej strony duża grupa 
naszego społeczeństwa oburza się na fakt istnienia biletów, a z drugiej strony 
wystąpienie tzw. „obserwatora” uświadomiło mi, że gdyby bilety zostały zlikwi-
dowane, pojawiłby się nowy problem. …Dlaczego mamy za to płacić wszyscy? 
Dla większości społeczeństwa jest to sprawa jednego miesiąca w roku. Dla mnie 
jest to problem całego roku. Jedni dyskutują, inni plotkują. Jeszcze inni zazdrosz-
czą. Pomaga niewielu. Natomiast wszystkie sprawy związane z prowadzeniem i 
przyzwoitym utrzymaniem kąpieliska spadają na mnie. Dla mnie problemem 
nie są jednak bilety. Problemem jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa nad 
jeziorem. Pod tym względem z roku na rok jest coraz trudniej. Przyczyn jest 
bardzo wiele, dlatego zagadnieniem tym zajmę się w kolejnych publikacjach. Na 
dzisiaj powiem tylko tyle, że bezustanne szukanie dziury w całym i intrygowanie 
nie ułatwia mam pracy.

Nasze kąpielisko nie odbiega w niczym od innych obiektów tego typu w okolicy. 
Osobiście zależy mi na tym, by cały ośrodek ciągle się rozwijał i był najlepszym 
obiektem. Jednak chcieć a móc, to dwie różne rzeczy.  

Romuald Kowalski

Gmina Nowogard

Bezrobocie spada...
 Rynek pracy jest istotnym elemen-

tem każdej gospodarki. Przedmiotem 
obrotu na nim są wiedza i umiejęt-
ności ludzi potrzebne do wykona-
nia określonych prac. Zwiększony 
popyt na rynku pracy (zwiększone 
zapotrzebowanie pracodawców na 
pracowników) jest korzystny dla 
poszukujących pracy. Jej znalezienie 
nie sprawia wtedy większych trudno-
ści. Ale niestety w Polsce - i również 
w gminie Nowogard - od kilku lat 
notuje się duże bezrobocie, które jest 
jednym ze skutków przekształceń 
systemu gospodarczego. 

W gminie Nowogard wskaźnik 
bezrobocia w roku ubiegłym zmniej-
szył się prawie o 2% (w grudniu 2005 
r. wynosił 21,5%, natomiast rok 
wcześniej 23,3%). Spadła również 
stopa bezrobocia, ale posiadamy dane 
tylko dla powiatu goleniowskiego z 
WUP w Szczecinie. Stopa bezrobocia 
w powiecie goleniowskim w grudniu 
2005 r. wynosiła 27,7%, natomiast w 
grudniu 2004 r. - 29,2%.

Zmniejszenie bezrobocia w gminie 
Nowogard wynika m.in. z tego, iż 
w ubiegłym roku na naszym rynku 
rozpoczęły działalność dwie duże 
firmy: ODS Optical Disc Service i 
Rieter Automotive S.A. oraz wzrosła 
ilość podmiotów zarejestrowanych w 
ewidencji działalności gospodarczej z 
2413 do 2506.

Mamy nadzieję, że bezrobocie 
będzie nadal spadać, gdyż firma 
Rieter planuje zwiększenie zatrud-
nienia do ok. 100 osób na koniec br. 
Zaawansowane są również działania 
dotyczące zagospodarowania terenu 
byłej krochmalni.

Obecnie prowadzimy również 
rozmowy z czterema firmami za-
interesowanymi inwestowaniem w 
naszej gminie. 

krystyna dwornik
Wydział Promocji i Rozwoju 

Gospodarczego 
w UM w Nowogardzie

Pan Marek Słomski
redaktor naczelny dziennika nowogardzkiego
Na podstawie art. 31 pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. 

U. Nr 5, póz, 24 z późniejszymi zmianami) proszę o opublikowane następującego 
sprostowania.

W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, Nr 15 (1453) z dnia 21 lutego 2006 r. 
opublikowany został artykuł pt. „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy”. Artykuł ma formę 
wywiadu z Dyrektorem Ośrodka. Oświadczam, że treść informacji o szkole, uczniach 
i ich rodzinach została przekłamana przez autora publikacji i nie ma nic wspólnego 
z wywiadem udzielonym przeze mnie.

Informuję, że uczniowie są kierowani do naszego ośrodka przez starostów właś-
ciwych ze względu na miejsca zamieszkania ucznia (dla uczniów z terenu Powiatu 
Goleniowskiego jest to Starosta Goleniowski). Uczniowie kierowani są na wniosek 
rodziców (opiekunów prawnych), do którego załącza się orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub 
specjalistyczną.

Aktualnie w Ośrodku uczy się 160 uczniów, z tego 60 w szkole podstawowej i 100 
w gimnazjum. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną o specy-
ficznych problemach edukacyjnych.

Troszcząc się o dobrą współpracę z prasą lokalną, a w szczególności o dobro dzieci i 
ich rodzin, zwracam się do Pana Redaktora z prośbą o przekazywanie treści artykułów 
zawierających informacje o placówce, którą kieruję, do autoryzacji.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
mgr joanna Wardzińska
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NAGROBKI GRANITOWE
Atrakcyjne rabaty dla emerytów i rencistów

KONKURENCYJNE  CENY
PROMOCJA Podstawka pod znicz GRATIS!!!

Szybkie terminy realizacji, wysoka jakość usług
Wystawa przy ul. Cmentarnej (główna Brama Cmentarza)

Nie wychodź z domu - zadzwoń przyjedziemy z ofertą do Ciebie
tel. 091 39-21-767 kom. 0692-354-065

RATY 

„L
UKAS”

KWIATY - WIEÑCE-WI¥ZANKI
ul. Cmentarna 1a, tel. 39-21-466

"Nova" Koœciuszki 35, tel. 39-25-755,
Dobra, ul. Ofiar Katynia, tel. 39-14-441

Zamówienia na telefon z dostaw¹ do domu

Biuro:

ul. Cmentarna,

0 6 0 2 3 5 0 3 1 8

Nowogard,

tel. /fax 39-21-767

US£UGI
POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE

reklama

reklama

  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   
W związku z obszernym materiałem na temat obchodów 25 rocznicy po-
wstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz innych równie ciekawych 
materiałów w dzisiejszym wydaniu naszej gazety nie zamieścimy sylwetki 
kolejnego potencjalnego kandydata na stanowisko burmistrza naszego 
miasta. 

Kalendarium Nowogardu
Nowogard i jego historia, to moja 

miłość i pasja od wielu już lat. My-
ślę, że praca, którą wykonuję dla 
upamiętnienia Nowogardu i Nowo-
gardzian spotyka się z życzliwym 
przyjęciem i sympatią mieszkańców 
miasta.

Dzięki wsparciu duchowemu i 
materialnemu Nowogardzian ta-
kie opracowania jak: „Kalenda-
rium Nowogardu”, „Stare fotografie 
Nowogardu”, „Gdy serce pęka z 
tęsknoty”, „Uśmiechnij się - grafiki 
Baszy”, „Ucieczka z raju”, „Strzelewo 
– monografia”, „Nowogardzka Służ-
ba Zdrowia” - mogły być wydane 
i budzą wspomnienia w sercach 
oglądających.

Widząc zainteresowanie historią 
Nowogardu, szczególnie wśród mło-
dych ludzi, pomyślałem, że należy je 
rozwijać i pielęgnować.

Zgromadziłem materiały naukowe 
oraz kilkaset pocztówek i fotografii 

sprzed 1945 r. oraz wiele tysięcy zdjęć 
po 1945 r. mieszkańców i miasta, do-
tyczące Nowogardu - dokumentujące 
jego historię na przestrzeni kilkuset 
lat, wzloty i upadki, miejsce naszego 
grodu w regionie. Moim pragnieniem 
jest ponowne wydanie książki, a tym 
samym ich popularyzacja.

Szukając  wsparcia,   również   fi-
nansowego,  zwracam się z prośbą 
do Państwa.

Mam nadzieję, że uda mi się zgro-
madzić środki niezbędne na pokrycie 
kosztów druku i wznowienie wydania 
„kalendarium nowogardu”, jakiego 
nie ma żadne miasto w Polsce. Jest 
to przedsięwzięcie, któremu jedna 
osoba nie sprosta finansowo, stąd mój 
apel i wielka prośba do Darczyńcy, 
aby swoim wsparciem finansowym 
stał się MECENASEM działań upa-
miętniających historię Nowogardu.

Franciszek Karolewski 
Nowogard 2006 r.

Szkoda takiego budynku
Ten budynek 

zna każdy miesz-
kaniec naszego 
miasta i nie tylko. 
Mieszczącej się tuż 
koło dworca wie-
ży ciśnień trudno 
nie zauważyć. Jest 
to budynek nie-
zwykle charak-
terystyczny, lecz 
niestety od wielu 
lat  niszczejący. 
W środku straszą 
odrapane ściany, 
mnóstwo śmieci 
i różnego rodzaju 
graty. Wielka szkoda. Taki budynek w takim miejscu ma niezwykle duży po-
tencjał, stwarza wiele szans, które należałoby wykorzystać. Warto, by miasto 
postarało się go pozyskać i przekazać komuś, kto przedstawi ciekawy pomysł 
na jego adaptację.

Ag

W środku straszą odrapane ściany i mnóstwo śmieci.

Ten budynek znają wszyscy.
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dokończenie ze str. 1

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru przedstawiam kolejną 
placówkę działającą na rzecz niepełnosprawnych.

Rozmawiam z kierownikiem War-
sztatów Terapii Zajęciowej Jolantą 
Gawlicką.

I.k. – Od kiedy działa wasza pla-
cówka i jaka była idea powstania tego 
typu ośrodka?

j.G. – Placówka działa od 1 lipca 
2002 roku. Pomysłodawcą w utwo-
rzeniu takiej placówki jest Zachod-
niopomorskie Towarzystwo Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym w 
Nowogardzie. Muszę tu zaznaczyć, 
że wielkie podziękowania należą się 
Markowi Słomskiemu, który bardzo 
wiele uczynił, aby pomysł został 
zrealizowany.

Pewna grupa osób, która od dłuż-
szego czasu zajmowała się proble-
matyką osób niepełnosprawnych 
postanowiła założyć Stowarzyszenie. 
Po analizie potrzeb uznaliśmy, że 
najodpowiedniejszym będzie powo-
łanie tego rodzaju placówki.

I.k. – Czym się państwo zajmu-
jecie?

j.G. – Warsztaty Terapii Zajęciowej 
prowadzą rehabilitację społeczną i 
zawodową osób niepełnosprawnych. 
Celem jest udzielenie pomocy tym 
ludziom w uczestniczeniu w życiu 
społecznym. Realizowana jest ona 
przez doskonalenie umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról spo-
łecznych, kształtowanie w społeczeń-
stwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi, wyrabianie za-
radności osobistej. Ponadto, celem 
jest także ułatwienie tym osobom 
uzyskanie odpowiedniego zatrudnie-
nia. Powyższa rehabilitacja odbywa 
się przez terapię zajęciową.

I.k. – Z jaką niepełnosprawnością 
są to ludzie?

j.G. – Uczestnikami warsztatów są 
osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną i ruchową, czyli z upośledze-
niem umysłowym i ograniczeniami 
ruchowymi.

I.k. – Jakie są warunki przyjęcia 
do Warsztatów? Czy są to tylko osoby 
miejscowe?

j.G. – Podstawą jest ukończenie 
16 roku życia i posiadanie ważnego 
orzeczenia o niepełnosprawności 
wydanego przez powiatowy zespół 
ds. orzekania o niepełnosprawności 
ze wskazaniem do uczestnictwa w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Po 
spełnieniu powyższych wymagań 
osoba zostaje wpisana na listę ocze-

kujących i według kolejności te osoby 
są przyjmowane, gdyż warsztaty prze-
znaczone są dla 25 osób. Są to osoby 
nie tylko z naszej gminy, ale także z 
Maszewa, a jedna osoba z powiatu 
łobeskiego.

I.k. – Jakiego rodzaju terapie 
zajęciowe są prowadzone w waszej 
placówce?

j.G. – Mamy 5 terapii o różnym 
profilu. Na jednego pracownika przy-
pada 5 uczestników. Są to pracownie 
gospodarstwa domowego, w której 
prowadzone są zajęcia z zakresu 
samoobsługi – nauka przyrządzania 
posiłków, obsługi urządzeń gospo-
darstwa domowego, itp., pracownia 
stolarska, w której uczestnik zdobywa 
wiedzę w zakresie prac naprawczych, 
wykonywania wyrobów z drewna. 
W pracowni poligraficzno – kom-

puterowej zajęcia polegają na nauce 
obsługi komputera, kamery, aparatu 
cyfrowego, kserokopiarki. Poza tym 
jest pracownia plastyczna. Prowadzi-
my też terapię manualno – ruchową, 
zajęcia teatralne, muzykoterapię i 
relaksację.

I.k. – W jakich godzinach czynne 
są Warsztaty? Czy podopieczni mają 
zapewnione posiłki?

j.G. – Pracujemy od poniedziałku 
do piątku od 8.00  do 16.00, w ciągu 
dnia jest jeden posiłek, który przy-
gotowuje pracownia gospodarstwa 
domowego dla wszystkich uczest-
ników.

I.k. – Czy podopieczni chętnie 
biorą udział w zajęciach?

j.G. – Odnoszę wrażenie, że tak, 
ale myślę, że powinien pan ich o to 

zapytać. Przez tych kilka lat zżyliśmy 
się ze sobą, co najbardziej można 
było zauważyć, m.in. podczas wigilii. 
Łamiąc się opłatkiem u niejednego 
zakręciła się łza w oku.

I.k. – Z jakimi problemami bory-
kają się osoby niepełnosprawne?

j.G. – Uważam, że osoby poru-
szające się na wózkach nie powinny 
mieszkać na wysokich kondygna-
cjach. Wszyscy w urzędach i instytu-
cjach mówią o przełamywaniu barier, 
a znam osoby niepełnosprawne 
ruchowo mieszkające na czwartym 
piętrze!

I.k. – Uważamy się za tolerancyj-
nych, jakie jest pani zdanie na ten 
temat?

j.G. – Nie jest to do końca prawdą, 
choć muszę przyznać, że jest coraz 
lepiej. Dużo młodych ludzi zgłasza się 
do nas oferując swoją pomoc. Współ-
pracujemy, m.in. z młodzieżą z ZSO, 
a było to możliwe dzięki pedagogowi 
szkolnemu Romie Kołodziejskiej. 
Również mamy kontakty ze szkołą 
rolniczą.

I.k. – Czy życie w warsztatach to 
tylko praca i terapia?

j.G. – Oczywiście, że nie. Przynaj-
mniej raz w miesiącu wyjeżdżamy 
na basen do Pałacu w Maciejewie, 

z którego – dzięki uprzejmości dy-
rekcji – korzystamy nieodpłatnie. 
Współpracujemy także z WTZ w 
Kamieniu  Pomorskim. Wychodzimy 
także do kina i jeździmy do teatru i 
operetki w Szczecinie, zwiedzamy 
wystawy, uczestniczymy w imprezach 
integracyjnych organizowanych w 
naszym mieście, a latem wyjeżdżamy 
nad morze.

I.k. – Dziękuję za rozmowę.
Zachęcony przez panią kierownik 

odwiedziłem pracownie, aby poroz-
mawiać z uczestnikami Warsztatów. 
W pracowni stolarskiej spotykam 
Grzegorza z Nowogardu, który po-
wiedział: - W pracowni tej wykonu-
jemy, m.in. półki, ramki do obrazów, 
szafki. Przychodzę tutaj bardzo chęt-
nie, gdyż mam jakieś zajęcie. Bierzemy 
udział w imprezach artystycznych w 
maju w Kamieniu Pomorskim w ra-
mach spotkań integracyjnych. Są one 
połączone z kiermaszem, na którym 
sprzedajemy nasze wyroby.

Kolejnym rozmówcą jest Sebastian 
z Bieniczek - Przychodzę tutaj bardzo 
chętnie, gdyż mogę się czegoś nauczyć. 
Obecnie oprócz prac stolarskich uczę 
się także śpiewać. Występowałem 
już w Trzebiatowie. Jest bardzo miła 
atmosfera. Zarówno pani kierownik, 
jak i pracownicy są bardzo fajni. Tra-
dycją w naszym ośrodku jest uroczyste 
obchodzenie urodzin.

Natomiast w pracowni plastycznej 
spotykam Emila z Nowogardu – Ja 
maluję na szkle, ale inni uczestnicy 
wykonują różne prace, m.in. haft, ry-
sunek, malarstwo, rzeźba. Nasze prace 
wystawiane są w Bibliotece Miejskiej 
oraz 3 maja ub. r. na Placu Wolności. 
Bardzo chętnie tutaj przychodzę, gdyż 
jest miła atmosfera, przy której można 
się czegoś nauczyć.

Dziękuję za rozmowę.
Wszystkim pracownikom, jak i 

uczestnikom Warsztatów życzę speł-
nienia planów.

Ireneusz karczyński

  
Komenda Związku Drużyn ZHP

w   Nowogardzie zaprasza

 wszystkich Przyjaciół i Sympatyków

na  II Zlot Związku Drużyn Nowogard z okazji 2 rocznicy
reaktywacji ZHP. Zlot rozpocznie się 24.02.2006 r. 

apelem o godz. 19.30 w SP 4 w Nowogardzie 
Zapraszamy także  na mszę w intencji harcerzy, która

zostanie odprawiona w dniu 26.02.2006 r. o godz. 9.00
w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na osiedlu Bema.

Po  mszy o godz.10.00  odbędzie się spotkanie 
Rady Przyjaciół Harcerstwa.
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Znaleziono 
klucze

W poniedziałek w okolicach 
ulicy Kowalskiej i ulicy Za-
mkowej znaleziono cztery pęki 
kluczy. Właściciela bądź właści-
cieli prosimy o odbiór kluczy w 
redakcji.  iSa
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M.S. jak to się stało, że zaangażo-
wał się Pan w działalność nZS? 

r.k. - Nie inicjowałem powstania 
NZS. Przeczytałem jakieś ogłoszenie 
i poszedłem na pierwsze spotkanie. 
Było to we wrześniu ’80 roku. Miesz-
kałem wówczas w akademiku, w 
którym mieścił się klub o nazwie EL-
DORADO. W klubie tym udzielałem 
się od początku studiów, za sprawą 
starszego kolegi z technikum i jego 
kolegów prowadzących ten klub. Z 
czasem zostałem „szefem” tego klubu. 
Dysponując klubem zaproponowałem 
miejsce następnych spotkań.

M.S. jak władze uczelni traktowały 
ten niezależny ruch i jak reagowały 
socjalistyczne organizacje studen-
tów?

r.k. - Władze uczelni nie stwarzały 
problemów. SZSP reagowało histe-
rycznie, przeczuwając utratę swojej 
wszechobecności. Klub Eldorado w 
naszym akademiku nie służył zbyt 
długo za miejsce spotkań założycielom 
NZS-u. Czterdziestoletni działacze 
„młodzieżowi” zarządu SZSP posta-
nowili „położyć temu tamę” usuwając 
ze swojej organizacji kierownika klubu. 
Nie do pomyślenia była samowola, 
polegająca na organizowaniu spotkań 
wywrotowej i nielegalnej organizacji. 
Problem powstał, gdy okazało się, że 
nigdy nie należałem do SZSP. Kiedy 
nie znaleziono mojej deklaracji SZSP, 
sięgnięto do środków administracyj-
nych. Pani dyrektor akademika zało-
żyła łańcuch, klub został zamknięty. 
Groziło mi oskarżenie o włamanie, 

jeśli otworzę klub. Jednak po tych 2 
tygodniach spotkań byliśmy gotowi 
do zorganizowania walnego zebrania 
założycielskiego NZS Politechniki 
Szczecińskiej. Rozpoczął się nowy rok 
akademicki 1980/81. Zebranie odbyło 
się w Audytorium Maximum Wydziału 
Chemii Politechniki Szczecińskiej, za 
zgodą dziekana wydziału. Wybrano 
władzę NZS-u, zostałem przewodni-
czącym Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów  Politechniki Szczecińskiej.

M.S. czym dla Was młodych ludzi 
stała się ta organizacja? jak smako-
wał w tamtych czasach ten powiew 
wolności? 

r.k. - Tworzenie NZS-u było po-
trzebą organizowania się do budowa-
nia powszechnego poczucia wolności, 
odkłamywania historii, obalania fał-
szywych argumentów uzasadniających 
istniejący ustrój. W przeciwieństwie 
do Solidarności, NZS nie był ruchem 
masowym. Choć nie brakowało sym-
patyków to z otwartym deklarowaniem 
powstrzymywano się. Więcej było tych 
tęskniących za wolnością, jak tych 
mających poczucie wolności. Tym 
płynącym pod prąd organizacja dała 
poczucie wspólnoty, której wcześniej 
im brakowało. 

M.S. dość powszechnie się dzisiaj 
sądzi, że jedną z głównych przesłanek 
powodzenia ruchu oporu antykomu-
nistycznego na początku lat 80-tych 
była rzeczywista solidarność robotni-
ków i inteligencji, której zabrakło w 
roku 68 czy 70-tym. jak Pan pamięta 
relacje nZS-u z Solidarnością?  

r.k. - Moja współpraca z Soli-
darnością ograniczała się do NSZZ 
Solidarność Politechniki Szczeciń-
skiej, której przewodniczył wówczas 
dr Mieczysław Ustasiak, późniejszy 
senator. Nie mam więc osobistych 
doświadczeń, aby ustosunkować się 
do tej tezy. Wiem, że do realizacji 
celów społecznych potrzebna jest 
powszechna potrzeba wynikająca ze 
świadomości nawet, gdy ta świado-
mość jest fałszywa, tak jak zakłamany 
jest cel, któremu służy.

M.S. nZS ponad swój ideowy 
wyraz i swoisty symbol czasu był w 

Obchodzimy w tych dniach 25–lecie niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
organizacji stanowiącej jeden z podstawowych nurtów ruchów wolnościo-
wych lat 80-tych. O swoje wspomnienia z tym związane poprosiłem pana 
ryszarda kądzielę.

25 lat temu utworzono Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), był Pan wtedy 
studentem czwartego roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki 
Szczecińskiej i pierwszym przewodniczącym tej organizacji na Politechnice 
Szczecińskiej.

25 lat Niezależnego Zrzeszenia Studentów
dokończenie ze str. 1 praktycznym aspekcie studenckim 

samorządem, o czym, mam wrażenie, 
dzisiaj się zapomina....   

r.k. - Tak jak o wielu istotnych spra-
wach, które wymagają długofalowych 
działań lub są niemedialne. Politycy 
potrzebują sukcesów, bo te utrzymu-
ją ich przy władzy. Dziennikarze to 
wyczuwają. Dzisiaj te dwa środowiska 
kształtują świadomość społeczną. Na 
szczęście nie tylko te środowiska. Przy-
wrócenie uczelniom suwerenności, 
utraconej po 1968 roku, było głównym 
celem NZS-u. Tak jak „nie ma wolności 
bez solidarności”, tak bez suwerenności 
uczelni nie ma niezależnego zrzeszenia 
studentów. Tego byliśmy świadomi. Co 
nas zajmowało? Organizowanie się do 
udziału w życiu uczelni - wybór na-
szych przedstawicieli do władz uczelni  
i innych ciał kolegialnych, propagowa-
nie zakazanych wydawnictw prezentu-
jących prawdę historyczną i niezależną 
myśl, organizowanie i czynny udział w 
spotkaniach z ludźmi wybitnymi. Żywe 
jest we mnie spotkanie ze Stanisławem 
Barańczakiem, który przed stanem 
wojennym wyemigrował do Stanów, 
jako wykładowca literatury; Jackiem 
Kuroniem tłumaczącym nam istotę 
samorządności i metody ingerencji 
służb specjalnych.

M.S. Po roku 89 angażował się 
Pan  w nowogardzie w działalność 
samorządową, był Pan radnym 
pierwszego wybranego w wolnych 
wyborach samorządu Miasta. czy 
można powiedzieć, że nZS był dla 
Waszego pokolenia szkołą obywa-
telskiej aktywności, aktywności 
wolnych obywateli?

r.k. - To oczywiste. Tak jak oczy-
wiste były również braki tej szkoły w 
odniesieniu do samorządu lokalnego. 
Tam byliśmy równi nie prawem, ale 
zdolnościami postrzegania i rozu-
mienia. Odmienność zapatrywań w 
zderzeniu z młodzieńczym idealizmem 
nie stwarzała podziałów, jakie istnieją 
w samorządach. Tutaj „przywiązanie 
do tradycji” i pewność nagrody za lojal-
ność motywuje do trwałych podziałów. 
Każdy ma „swoje” dobro społeczne.

M.S. czy brakuje Panu dzisiaj kli-
matu tamtych czasów, gdy wszystko 
było nowe i tyle było nadziei na nową 
lepszą Polskę? 

r.k. - Każdego dnia budzę się z 
nadzieją na lepszą Polskę. Tacy jak 
Pan Kluska, walczący z bezkarnym 
totalitaryzmem urzędników, umacnia-
ją moją nadzieję. Klimat tamtych lat 
- poczucie wolności to nie beztroska, to 
odpowiedzialność. Odpowiedzialność 
za otrzymaną szansę, której nie miały 
całe pokolenia. To również odpo-
wiedzialność i troska o najbliższych. 
Pobieramy się, rodzi nam się pierwsze 
dziecko. Radość nieprzeciętna zapa-
dająca w pamięć. Pamięć tamtych dni 
daje poczucie spełnienia, sprostania 
wyzwaniom, jakie stawia życie. Pozwa-
la wyznaczać sobie samemu nowe cele, 
których realizacja przynosi kolejną 
satysfakcję, nawet jeśli dla innych jest 
to niezrozumiałe.

M.S. choć ciało nie to, to duch 
ciągle młody… dziękuję za te wspo-
mnienia i refleksje o naszej teraź-
niejszości.

Marek Słomski

Z historii Niezależnego Zrzeszenia      Studentów
Niezależne Zrzeszenie Studentów 

powstało 22 września 1980 w wyni-
ku pamiętnych wydarzeń i strajków 
robotniczych z sierpnia 1980, będą-
cych sprzeciwem wobec ówczesnego 
reżimu politycznego w naszym kra-
ju. NZS w roku 1980 było w pewnym 
sensie studenckim odpowiednikiem 
“Solidarności” i skupiało młodych 
ludzi chcących niezależnej od władz 
państwowych organizacji studen-

ckiej, a ponadto demokratyzacji ży-
cia akademickiego, przestrzegania 
podstawowych swobód politycznych 
w kraju oraz praw człowieka, szano-
wania polskich tradycji niepodle-
głościowych i patriotycznych. Przez 
długi czas władze PRL zwlekały z 
rejestracją NZS. Dopiero w wyniku 
strajków studenckich, szczególnie 
w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się 
na rejestrację Zrzeszenia, która mia-

ła miejsce 17 
lutego 1981 r. 
Pierwszym sze-
fem NZS został 
Jarosław Guzy. 
O r g a n i z a c j a 
obok działań 
typowo pro-
s tu d e n c k i c h , 
z w i ą z a n y c h 
między innymi 
z postulatami 
reformy szkol-
nictwa wyższe-

Każdego dnia budzę się z nadzieją 
na lepszą Polskę... 
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Wszystkim Bliskim, 
Sąsiadom, Znajomym 

oraz Pracownikom 
Targowiska Miejskiego 

w Nowogardzie 
za udział w ostatniej drodze 

naszej mamy i babci 

śp. Wandy 
Szukalskiej 

podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w pożegnaniu 
śp. 

janiny 
rafińskiej 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

Personelowi 
oddziału wewnętrznego 
szpitala w Nowogardzie, 

a w szczególności 
p. doktor Buragas 

za troskliwą opiekę nad 

śp. 
janiną rafińską 

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

podziękowaniapodziękowaniapodziękowania

NZS (prawie) zapomniany
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało we wrześniu 1980 roku na 

fali wydarzeń sierpniowych. Była to organizacja założona przez młodych 
ludzi, ówczesnych studentów. Dziś wielu z nich znamy z zupełnie innej roli: 
polityków, dziennikarzy, ludzi kultury czy biznesu. Przy okazji obchodów 
25-lecia istnienia organizacji postanowiłem sprawdzić czy po tylu latach 
ludzie pamiętają czym było lub jest Zrzeszenie.

Z historii Niezależnego Zrzeszenia      Studentów

Na początek odwiedziłem nowo-
gardzkie szkoły ponadgimnazjalne. 
Wyniki raczej nie są zadowalające. 
„Nie, niestety nie wiemy, co to jest. 
Gdybyśmy byli z klasy pana Kopyciń-
skiego z pewnością byśmy to znały”. 
– powiedziała mi grupa uczennic I 
Liceum Ogólnokształcącego. Kolejni 
przepytywani uczniowie tej szkoły 
również nie potrafili rozszyfrować 
tego skrótu ani pełnej nazwy.

„Na chwilę obecną nie wiem czym 
jest NZS, ale w marcu jadę na spotka-
nie młodzieży organizowane przy wo-
jewodzie zachodniopomorskim więc 
pewnie się dowiem”. – powiedział mi 
jeden z uczniów Zespołu Szkół Pond-
gimnazjalnych. Reszta nie mogła nic 
powiedzieć na ten temat.

Podobnie było w II Liceum Ogól-
nokształcącym, gdzie napotkani 
przeze mnie uczniowie nie wiedzieli 
nic o tej organizacji.

Zdaję sobie sprawę, że są pasjonaci 
historii czy wspomniani uczniowie 
pana Kopycińskiego, którzy bez 
problemów byliby w stanie wygłosić 
wykład na ten temat. Jednak po-
wszechnie wśród uczniów NZS nie 
jest znany.

go, zajmowała się także wspieraniem 
działań “Solidarności” w wymiarze 
politycznym. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego NZS został zdele-
galizowany, a wielu jego działaczy 
aresztowanych. W kilku ośrodkach 
akademickich NZS prowadził jed-
nak działalność podziemną. Po roku 
1989 NZS został ponownie zalegali-
zowany. Stopniowo zmieniał też pro-
fil swojej działalności, zdecydowanie 
ograniczając inicjatywy polityczne 
na rzecz reprezentowania interesów 
studentów oraz realizowania przed-
sięwzięć kulturalno -rozrywkowych, 
stając się tym samym organizacją 
o typowo studenckim charakterze. 
Przez NZS w ciągu blisko 25 lat swo-
je działalności przewinęło się prawie 
200 tysięcy osób. Dziś bardzo wielu 
z nich to osoby z pierwszych stron 
gazet: polityce, dziennikarze, ludzie 
biznesu i kultury. 

 (opr.)red.

Postanowiłem więc sprawdzić jak 
ma się sprawa wśród dwudziesto-
kilkulatków. „Nie wiem co to jest. 
Nigdy o czymś takim nie słyszałam. 
zapewne jakieś stowarzyszenie, moż-
na to wywnioskować po skrócie, ale 
co? Gdzie? Kiedy? Nie mam zielonego 
pojęcia”. Kilka kolejnych osób rów-
nież nie wiedziało, ale w końcu udało 
znaleźć się kogoś dla kogo nazwa 
Niezależne Zrzeszenie Studentów 
nie jest obcą nazwą. „Była to najbar-
dziej radykalna młodzieżowa organi-
zacja antykomunistyczna. Wiem to z 
lekcji historii, a przy okazji 25-lecia 
jej powstania wszystko to się przypo-
mniało”. – powiedziała mi ostatnia z 
pytanych dwudziestokilkulatek.

Wiedza na ten temat wśród ludzi, 
którzy przekroczyli trzydzieści lat 
jest na zupełnie przyzwoitym pozio-
mie. Niemal wszystkie pytane przeze 
mnie osoby były w stanie odpowie-
dzieć na pytanie. „Pamiętam to z te-
lewizji. W roku 1989, gdy następował 
przełom, miałem kilkanaście lat, już 
interesowałem się sytuacją w naszym 
kraju, a wtedy dużo się o tym mówiło. 
Takich spraw się nie zapomina”.

Jak widać poziom wiedzy na te-
mat NZS zależy przede wszystkim 
od metryki. Mimo, że minęło za-
ledwie 25 lat dla dzisiejszych ucz-
niów jest to zamierzchła historia. 
Szkoda, wszak jest to organizacja, 
która mocno przyczyniła się do 
tego, że nasz kraj wygląda tak jak 
wygląda, ma więc należne miejsce 
w historii Polski.

Ag

Walczyć z marazmem
Wszechogarniająca nuda i nadmiar wolnego czasu – tak wygląda rzeczy-

wistość wielu wiosek. Z tej sytuacji są dwa wyjścia: albo dalej pogrążać się 
w marazmie albo spróbować z tym walczyć. W Miętnie wybrano to drugie 
wyjście.

Zbigniew Litwin został sołtysem 
Miętna w listopadzie ubiegłego roku i 
niemal natychmiast zaczął działać. 

„Ja nie zamierzam się stąd wypro-
wadzać – opowiada – i dlatego chciał-
bym, aby ta miejscowość odżyła.”

Na początek postanowił stworzyć 
świetlicę, miejsce, w którym dzieci 
i młodzież mogłyby spędzać wolny 
czas, a i dorośli mogliby przy okazji 
skorzystać. Tegoroczny wspólny 
Sylwester odbył się przy wielkim og-
nisku pod gołym niebem. Było miło, 
lecz zabawa na sali byłaby jeszcze 
fajniejsza.

Wystąpił do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych o przekazanie budynku, 
w którym miałaby ona powstać. 
Odpowiedź co prawda jeszcze nie 
nadeszła, ale z nieoficjalnych źródeł 
wiadomo, że Agencja załatwi spra-
wę pozytywnie. Jednak pozyskanie 
lokalu to zaledwie pierwszy krok. 
Budynek wymaga remontu. Miejmy 
nadzieję, że władze gminne poczują 
się do obowiązku pomocy. Mieszkań-

cy liczą też na sponsorów. W two-
rzenie świetlicy mógłby się włączyć 
leżący nieopodal „Poldanor” i w ten 
sposób choć częściowo zrekompen-
sować skutki uciążliwej działalności 
jaką prowadzi ta firma.

W świetlicy ma mieścić się również 
szatnia drużyny piłkarskiej, której re-
aktywację planuje sołtys. W Miętnie 
znajduje się ładne boisko, na którym 
można rozgrywać mecze, są chętni 
do grania... Pole do popisu mógłby 
znaleźć tu nowogardzki LZS i wes-
przeć mieszkańców zakupując stroje 
dla zawodników. Wszak zadaniem 
Ludowych Zespołów Sportowych 
jest propagowanie sportu na terenach 
wiejskich – tak przynajmniej jest 
napisane na oficjalnej stronie inter-
netowej organizacji.

To tylko dwa przykłady pomysłów, 
które sołtys wraz z mieszkańcami 
Miętna próbuje realizować. Trzyma-
my kciuki.

Ag

W tym budynku ma powstać świetlica.
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podziękowania
Emeryci i renciści 
Zakładu Karnego 
w Nowogardzie

Serdeczne 
podziękowanie 

Pani 
krystynie 
Szeronos 

lekarz – stomatolog 
za szybkie i skuteczne 

wykończenie moich zębów,  
za grymasy na fotelu 

Przepraszam 
stały pacjent

Nowogardzkie Koło  „Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska” - informuje:   

W dniu 1 lutego 2006 r.  do Dyrekcji Celowego Związku Gmin R-XXI w 
Nowogardzie wystosowaliśmy wniosek - prośbę:

Wnioskujemy i prosimy o wstrzymanie przyjmowania na składowisko 
odpadów komunalnych w Słajsinie, (którego jesteście Państwo zarządcą ) 
wszelkich odpadów komunalnych i innych, zwożonych z gminy Golczewo, 
Kamień Pomorski i innych gmin za wyjątkiem dotychczasowych zwożonych 
z gm. Nowogard, Dobrej Nowogardzkiej i Osiny. 

• Jak wynika z informacji zawartej w Kurierze Szczecińskim (nr 5 z 6-8 
stycznia) już od 4 stycznia pierwsze 30 ton odpadów zostało przywiezionych 
do Słajsina z oczyszczalni w Chrząstowie - gm. Kamień Pomorski, z innych 
źródeł wynika, że zwożone też są odpady z gm. Golczewo.

• Z Planu Gospodarki Odpadami dla CZG R-XXI  jednoznacznie wynika, 
że składowisko odpadów komunalnych w Słajsinie nie jest przystosowane do 
gromadzenia odpadów, nie spełnia wszelkich niezbędnych norm a zarządca 
nie posiada pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. 

• Zwożone już od lat odpady z rodzimych gmin: Nowogard, Dobrej Nowo-
gardzkiej i Osiny wystarczająco zdegradowały okoliczne środowisko wokół 
wysypiska. Wprowadziły też tysiące hektolitrów toksycznych odcieków, ze 
zgromadzonych na kilkumetrowej warstwie odpadów do niezabezpieczonego 
żadną przegrodą środowiska gruntowo-wodnego. Jak wynika z "Koncepcji 
programowo przestrzennej rozbudowy składowiska" - (str. 70 poz. 7.3) cyt.: 
”Z rozpoznania hydro-geologicznego wynika, że podłoże składowiska nie jest 
zbyt korzystne ze względu na występującą na stropie glin warstwę wodonośną 
przepuszczalną, związaną z pobliskimi wodami powierzchniowymi”. Wody z 
odcieków poprzez te warstwy zasilają (jak wynika z – „Prognozy skutków 
wpływu ustalenia planu na środowisko przyrodnicze” str. 13 pt. 3.3), cyt.: 
„obszary źródliskowe rzeki Łosośnicy odpływu rzeki Uklei.” Fakt ten stwarza 
potencjalne zagrożenie skażenia tych ujęć wody, szczególnie, że sole toksycz-
nych metali ciężkich, (jak podaje PGO dla CZG R-XXI) mogą migrować z 
wodą gruntową - do 5 km.  

W związku z powyższym faktem, zwożenie wszelkich odpadów z sąsiednich 
gmin zwiększa dotychczasowy stopień zagrożenia degradacji środowiska i 
wprowadzenia toksycznych odcieków do środowiska gruntowo - wodnego.

W związku z powyższym wnioskujemy o pilne utworzenie:
-  nowej kwatery spełniającej wszelkie normy na wolnym miejscu wysypiska 

- jedynie  dla trzech w/w rodzimych gmin (z zakazem zwożenia odpadów z 
innych gmin), zastosowanie geo - membrany ze zbiornikiem na odcieki, które 
będą wywożone do  oczyszczalni ścieków.

- po utworzeniu nowej kwatery j/w, pilne zamknięcie i zrekultywowanie   
dotychczasowego wysypiska.

Oczekujemy pilnej odpowiedzi.
O powyższym piśmie, prosimy poinformować Prezesa Walnego Zgro-

madzenia CZG R-XXI - Burmistrza Gryfic. Do informacji otrzymują: 1. 
Burmistrz Miasta i gm Nowogard, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
Wojewoda Zachodniopomorski.

mgr inż. Eugeniusz Korneluk - Przedstawiciel Nowogardzkiego Koła 
-„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska” 

Dotyczy artykułu 
„Komu przeszkadza targowisko”

Szanowna czytelniczka powinna dokładnie czytać o jakim targowisku mó-
wiłem. 

Jeden z mieszkańców Żabówka zgłosił mi problem dotyczący: 
TARGOWISKA w Nowogardzie, NA KTÓRYM SPRZEDAJE SIĘ PŁODY 

ROLNE!!! 
Chciałby on sprzedawać tam swoje płody rolne hurtowo i detalicznie. A 

położone jest w takim miejscu, do którego nikt nie dociera.
I tylko tego tematu dotyczyła moja interpelacja. I proszę nie pisać ano-

nimowo, że „jeden z radnych”. Mam od chrztu swoje imię, a po rodzicach 
nazwisko rodowe. 

Moim obowiązkiem radnego jest zgłaszanie wszystkiego tego, co zgłaszają 
mi moi wyborcy.

W swoim wystąpieniu nie myślałem o targowisku detalicznym. Nigdy nie 
chciałem nikomu cokolwiek zabierać, a tym bardziej miejsca pracy.

To jakaś grubymi nićmi szyta manipulacja. Komuś widocznie zależy na 
zdyskredytowaniu mnie. A może ktoś chce, żebym na sesjach siedział jak 
trusia. Ale to nie w moim charakterze. 

Już wpływają do mnie listy proszące o anonimowość z różnymi spostrze-
żeniami. Na następnych sesjach będę je poruszał.

Z poważaniem
krzysztof kosiński

PS. Byłem na targowisku i rozmawiałem z handlującymi tam osobami. 
Nikt z handlujących nie wierzył, że chcę je zlikwidować. Natomiast proszono 
mnie o interwencję w sprawie drogi, z której leci woda i błoto do środka tar-
gowiska. Pokazano mi zatkane studzienki kanalizacyjne. Warunki w jakich 
handlują tam ludzie należą do kategorii XVIII wieku. Warunki socjalne -fa-
talne.  Zastanawialiśmy się razem, czy nie można by było zrobić tego targo-
wiska jak chociażby w Goleniowie. Brać to wszyscy potrafią (podatki, opłaty 
dzierżawy, opłaty targowe). Natomiast zrobić coś dla tych przemarzniętych i 
w spartańskich warunkach pracujących ludzi - jakoś brakuje środków. 

Pragnę poruszyć również wracający jak bumerang problem naszych no-
wogardzkich piesków.

Wielu mieszkańców dalej je wypuszcza bez kagańca. Nie wspomnę o oto-
czeniu domów, które często przypominają kloakę. Pieski załatwiają się wszę-
dzie gdzie popadnie, a potem nasi dzieci chorują na robaczyce i inne psie 
parazyty. 

Ale to właścicieli piesków już nie dotyczy, to nie oni wydają pieniądze na 
drogie leki przeciw robaczycy. Mieszkańcy mi piszą, że wielu posiadaczy 
psów nie płaci za nie podatków oraz nie wykonuje obowiązkowych szcze-
pień. A może ich ujawniać w gazecie. Co Państwo na to?

Zarząd Koła zaprasza wszystkich 
zainteresowanych w/w na wycieczkę 
autokarową trzydniową od 30.04.2006 
r. do 2.05.2006 r. Gdańsk – Malbork i oko-
lice. Zapisy na wycieczkę przyjmowane 
są we wtorki od godz. 11.00 do 13.00 w 
biurze (poczekalnia) ul. Zamkowa oraz 
pod nr telefonu 09139 26 077 do godz. 
17.00 w każdy dzień.

Zgłoszenia na wycieczkę będą przyj-
mowane do 15.04.2006 r. Informacje 
szczegółowe na miejscu przy zapisach.

Zarząd Koła przy ZK Nowogard

Szalona droga
Tak wygląda droga dojazdowa do Wierzchęcina znanego jako Piaski w 

naszej gminie. Jak widać stan tej drogi jest fatalny i jest to droga polna. 
Kałuże o długości kilku metrów w odstępach jedno- lub dwumetrowych są 
naprawdę przerażające zarówno dla pieszych, jak i tych poruszających się 
samochodem. Isa
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reklama

zaprasza 

WSZYSTKIE PANIE 
w dniu 8 marca 

    na obiad w promocyjnej 
    cenie oraz miły wieczór 

      przy lampce szampana gratis 
i nastrojowej muzyce. 

Tel. 091 39 20 221.

Odłączenie zimnej wody  – możliwe

Wystawa Jana Piotra Zięciaka
W piątek punktualnie o godzinie 

17.00 w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyło się oficjalne otwarcie 
wystawy rzeźbiarskiej Jana Piotra 
Zięciaka. 

Wystawa składa się z dwóch części 
„Sakrum i profanum” zostało wy-
stawione równe 100 prac. Jan Piotr 
Zięciak urodził się 01.06.1953 roku 
we wsi Wojcieszyn, gmina Nowogard, 

gdzie obecnie mieszka. Posiada wy-
kształcenie średnie rolnicze. 

Twórczością artystyczną zajmuje 
się od 1972 roku. Jest samoukiem. 
Tworzy przeważnie w drewnie różne 
formy rzeźbiarskie. Tematy do swojej 
twórczości czerpie z otaczającego 

go świata codziennego, jak również 
świata mistyki. 

W jego dziełach rzeźbiarskich 
uwidacznia się dążenie do wyrażania 
swojej osobowości. Stara się rozświet-
lić nie tylko własną codzienność, ale 
i najbliższe otoczenie, przekazując 
bogaty ładunek osobistych emocji i 
twórczych przeżyć towarzyszących 
przy powstawaniu dzieła.

Spod jego dłuta wyszło ponad 
1715 prac rzeźbiarskich (na dzień 
10.01.2006 r.). Prace artysty znajdują 
się w krajach Europy, Azji, Ameryki 
Północnej i Południowej. 

Rzeźby sakralne, które tworzy, 
znalazły swoje miejsce w kościołach 

Redakcja otrzymała od czytelniczki 
sygnał telefoniczny, iż jej sąsiadowi 
PUWiS odcina zimną wodę. Na miej-
scu jest też straż pożarna i policja.

Czytelniczka pytała nas: czy moż-
liwe jest odłączenie zimnej wody? 
Po co przyjazd straży i policji? Kto 
za to zapłaci? I co na to OPS? Należy 
zaznaczyć, że osoba, której odłączo-
no wodę jest wdowcem i ma dwoje 
dzieci, w tym syna wymagającego 
stałej opieki.

W celu wyjaśnienia wątpliwości 
udałem się do kierownika Tadeusza 
Fiejdasza z UMiG.

Pan kierownik poinformował 
mnie, iż odcięcie odpływu wody 
jest zgodne z prawem, a reguluje ją 
ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków” artykuł 8. Zgodnie z powyż-
szym artykułem odcięcie wody może 
nastąpić:

1. Odbiorcy, który pobiera 

wodę niezgodnie z przepisami (do-
słownie kradnie wodę – przyp. aut.)

2. Odbiorcy, który nie uiszcza 
należności za odbiór wody i odpro-
wadzenie ścieków.

W poruszonym przez czytelniczkę 
problemie zastosowanie miały oba 
punkty. Otóż odbiorca od dłuższego 
czasu nie płacił za wodę i w związku 
z tym odłączenie wody nastąpiło już 
w roku… 2005.

W piśmie UMiG skierowanym do 
w/w pana wskazano miejsce skąd 
może pobierać wodę (studnia głębi-
nowa – przyp. aut.)

Tymczasem odbiorca „ułatwia-
jąc” sobie życie, w piwnicy swojego 
jednorodzinnego domu, wykonał 
nielegalne przyłącze do pobierania 
wody.

W dniu 16 bm. pracownicy PU-
WiS-u udali się na kontrolę do 
wspomnianego domu, ale nie zostali 
wpuszczeni. Zgodnie z dalszymi 

przepisami cytowanego art. 8 Ustawy 
PUWiS poprosił o pomoc policję.

W tym czasie właściciel posesji 
chciał usunąć nielegalne przyłącze, 
co doprowadziło do zalania piwnicy. 
Straż pożarna pojawiła się na we-
zwanie zainteresowanego. Niemalże 
jednocześnie z przyjazdem straży 
przyjechali również przedstawiciele 
PUWiS z policją.

Kosztami interwencji służb policji i 
straży zostanie obciążony odbiorca.

Czy OPS nie mógł pomóc temu 
panu? – Z takim pytaniem zwróciłem 
się do z-cy kierownika OPS w Nowo-
gardzie Elżbiety Nowik.

Pani kierownik stwierdziła, że Pan 
ten pobierał zasiłek z Ośrodka po 
śmierci żony. Obecnie zasiłek taki nie 
przysługuje z uwagi na rentę zainte-
resowanego, rentę specjalną na syna 
oraz rentę rodzinną (po matce) na 
córkę. Dochody rodziny przewyższa-
ją możliwość ubiegania się o zasiłek. 

OPS nie ma możliwości regulowania 
zadłużeń zainteresowanych.

Jak widać w tym konkretnym 
przypadku odłączenie wody nastąpiło 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi z winy odbiorcy.

I.k.

w kraju i za granicą, tj. Kościół w 
Danowie koło Goleniowa – Chry-
stus Ukrzyżowany 1996 r., Kościół w 
Gogolewie – Chrystus Ukrzyżowany 
1996 r., Matka Boża z Fatimy 1996 
r., Kościół w Barzkowicach – Matka 
Boża z Fatimy 1996 r., Kościół w 
Wiechowie – Matka Boża Niepoka-
lana 1996 r., Kościół w Marianowie 
– świecznik pod Paschał 1997 r., 
Kościół w Czarnkowie – Ostatnia 
wieczerza w ołtarzu ofiarnym 1996 
r., Kościół w Brzezinach parafia Wę-
gorzyno – Madonna z Dzieciątkiem 
1994 r., Kaplica w Wojcieszynie  
- Matka Boża z Fatimy 1996 r., Chry-
stus Ukrzyżowany 1999 r., Kirche w 
Niedorf Niemcy – Madonna z Dzie-
ciątkiem 1993 r., Kościół w Długim 
– Chrystus Ukrzyżowany 2002 r., 
Kościół w Kołczewie – Madonna 
Cygańska 2002 r., Kapliczka nad jez. 

Legnickim – Chrystus Frasobliwy 
2002 r. 

Jan Piotr Zięciak otrzymał nie-
zliczoną ilość nagród i wyróżnień, 
m. in. Barzkowice w 2004 r., gdzie 
zajął 1 miejsce w 1 edycji konkursu 
„Tradycje i Kultura Wsi Zachodnio-
pomorskiej” Koszalin 1985 r. Rzeźba 
Pomorza Zachodniego 1 miejsce, 
Gryfice wystawa RSTK-a 1 miejsce, 
itd…

Do kwietnia 2006 roku będzie 
można obejrzeć wystawę w bibliotece, 
na którą serdecznie wszystkich zapra-
szamy. Jest to wyjątkowa okazja i być 
może niepowtarzalna, ponieważ Jan 
Piotr Zięciak już niebawem zmieni 
miejsce zamieszkania, a gmina No-
wogard straci bardzo wyjątkowego 
mieszkańca.

isa
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 40� 1�� 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

dZIaŁkĘ 
4000 m2 

w centrum Nowogardu 

kuPIĘ 
Tel. 0602 440 044

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 39 20 935 lub 091 39 20 946, 
0605 622 511

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

reklama reklama

Wyciąg z rozporządzenia…
na podstawie rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 

2006 roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt  podlegających notyfikacji 
w unii europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminach przekazywania informacji 
o tych chorobach (dz.u. nr 24, poz 182).

B u r M I S T r Z  n O W O G a r d u
podaje do publicznej wiadomości zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w 

sprawie zagrożeń zjadliwą grypą ptaków  -  HPaI
I. cHÓW PrZyZaGrOdOWy
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają 

dostępu ptaki dzikie; 
• przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod 

warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek 
ochronnych, zadaszenia);

• odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
• przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 

szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospo-

darstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom wła-

dzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć 
drobiu; 

• po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z myd-
łem;

• wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
• osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane 

w przemysłowych fermach drobiu.
II.  HOdOWLa GOŁĘBI POcZTOWycH
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym 

przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia 

się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego prze-
tworów. 

W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą pta-
ków – ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich – Główny Lekarz Weterynarii 
podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia 
Polski przed wniknięciem tej choroby.

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625) kto nie stosuje się do nakazów, 
zakazów i ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej  - podlega karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

Burmistrz nowogardu
kazimierz Ziemba
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OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  

miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł

urząd Skarbowy 
w Goleniowie

informuje, że punkt wydawania 
i przyjmowania formularzy 

podatkowych 
w Nowogardzie, począwszy od dnia 

6 marca br. do końca upływu 
terminu składania zeznań 

podatkowych za 2005 r. otwarty 
będzie w każdy poniedziałek

w godz. 800 -1400

Jednocześnie przypominamy, że 
formularze podatkowe można 

pobrać również w Urzędzie Miasta

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Działka budowlana w Olchowie, 26 arów. 

0602 55 55 98.
• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, 

łazienka – stare budownictwo (piece) na 2-
pokojowe. 091 39 21 959, po 18.00.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., 
działka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbię-
cin. 0695 644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0889 210 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z ga-
rażem. Tel. 0504 124 829.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, kawalerka lub dwa pokoje na dłuższy 
okres. Tel. 0601 53� 499.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-
cze, własnościowe. 0602 135 445.

• Pawilon handlowy sprzedam – płyta 
obornicka, pow. 50 m kw. Cena do uzgod-
nienia. 0502 050 964.

• Kupię dom jednorodzinny – do 150 m kw., 
może być w stanie surowym – Nowogard, 
do 200.000 zł. 0607 753 739.

• Pilnie poszukuję mieszkania 2-pokojowego, 
nieumeblowanego. 0691 315 812.

• Lekarz szuka pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 091 39 20 �8�.

• Sprzedam lub wynajmę garaż murowany 
przy ul. Zamkowej. 0600 62 62 44.

• Sprzedam mieszkanie 160 m kw. w domu 
jednorodzinnym w Nowogardzie. Wy-
kończone, z kominkiem i jakuzzi, blisko 
centrum. Cena 400.000 zł – do negocjacji. 
0691 664 658.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Wyszyńskie-
go. Tel. 0604 082 540.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, 
w rozsądnej cenie. 0693 482 460.

• Ogorzele za Nowogardem – hala 690 m 
kw. na działce 3400 m kw., pod działalność 
– 29.000 zł. 0502 103 432.

• Sprzedam pawilon handlowy z płyty obor-
nickiej – możliwość przeniesienia, 30 m kw. 
0693 850 197.

• Duży dom, 280 m kw. – cały parter pod dzia-
łalność, 260.000 zł. 0501 307 666.

• Dom na wsi, 15 km od Nowogardu, ok. 
80.000 zł. 0665 192 999.

• Komfortowy dom na osiedlu, działka 1000 
m kw., może być pod działalność, 380.000 
zł. 0502 103 432.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogardu. 
0502 625 605, po 18.00.

• Sprzedam nowe mieszkanie w bloku, 2 
pokoje z własnym piecem c.o., glazura, 
terakota, ocieplone – dla osoby niepeł-
nosprawnej lub z opiekuńczym. 060� 96 
24 48.

• Działkę rolną w Kościuszkach sprzedam, 
dojazd drogą asfaltową + wszystkie media. 
0508 211 575, 0509 878 292.

• Do wynajęcia mieszkanie M4 na ul. Banko-
wej. 0601 562 743.

• KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY DOMY, 
MIESZKANIA, ZIEMIĘ. AGENCJA NIERU-
CHOMOŚCI „ARDOM”. 091 488 54 26, 
0502 103 432, www.ardom.pl

MOTORYZACJA

• Sprzedam przyczepkę samochodową z pa-
pierami. 0507 692 378.

• Sprzedam Uaza – do remontu. 091 39 187 72.
• Sprzedam Fiat Uno, 1994 r., benzyna + gaz, 

opłacony. 0693 021 097.
• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., przegląd 

do XII.2006 r., stan dobry. Cena 1.700 zł – do 
negocjacji. 0602 45 57 92.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam zboże. 091 39 106 25.
• Sprzedam przyczepę – wywrotkę i opryski-

wacz 400 l, tel. 091 39 187 72, po 20.00.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• Transport – przeprowadzki. 0604 

516 451.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY 

INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI 
CZAS REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY 
VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
5�4 542.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, STOLAR-

SKIE, KAFELKOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM SOLIDNIE I 
FACHOWO, DZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 
091 39 22 �83, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 zł/deklara-

cja. Tel. 0695 770 724.
• Rolety, żaluzje, montaż, naprawa – najtaniej! 

091 39 72 656.
• Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l, 

obudowane. Tel. 0502 651 6�1.
• Wykonujemy dekarstwo, ocieplenie, regip-

sy. 0886 182 160.
• Naprawa i sprzedaż komputerów. 0601 

409 611.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLACHARZA W 

RESKU (ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 
WACKONI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• Firma piekarnicza zatrudni cukiernika z 
doświadczeniem. Wymagane dokumen-
ty mistrzowskie i pedagogiczne. 091 39 
22 431.

• ZATRUDNIĘ: KIEROWNICZKĘ SIECI SKLE-
PÓW Z ODZIEŻĄ, WYMAGANE PRAWO 
JAZDY KAT. B ORAZ KIEROWCĘ KAT. B I C. 
0512 131 444.

• Poszukuję opiekunki z doświadczeniem do 
dziecka – od zaraz. 0691 664 658, 091 39 
22 354.

• Poszukuję osób do pracy sezonowej w oko-

• Przyjmę murarzy. 0886 182 160.
• Zatrudnię kucharki i pomoce kuchenne 

– praca sezonowa nad morzem. 0508 
246 713.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
�24 392.

• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 5 ELEMEN-
TÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 39 
20 978.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 5�, 
od 9.00 do 1�.00, 0608 328 095.

• Owczarki niemieckie – czarno podpalane, 8-
tygodniowe, ojciec wnuk zwycięzcy świata, 
rodzice na miejscu. 091 39 21 828.

• Nokia 6020 i 3120 sprzedam – nowe. 0602 
555 598.

• Kupię barakowóz barakowóz sprzedam kse-
ro kolorowe oraz ksero czarno-białe. 0693 
850 197.

• Sprzedam nową suknię ślubną, rozmiar 38. 
0607 289 472.

reklama
licach Wierzchów. 0887 643 753.
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W obiektywie Jana Korneluka -  W zimowy poranek

„Takiej drugiej nocy nie będziemy już mieli…” 

Studniówkowy czar marzeń w II LO
Chciałoby się wykrzyczeć na cały 

świat: jaka szkoda, że to już „po”! 
Miesiące przygotowań, tańczenia 
poloneza, prób, kupowanie sukienek 
(bądź garniturów), cały ten fryzjersko 
– kosmetyczny szał, by uświadomić 
sobie po usłyszeniu tradycyjnych słów: 
„Poloneza czas zacząć”, że te trzy lata 
mignęły jak błyskawica. Pierwsze nie-
śmiałe tygodnie, kolorowe przyjaźnie, 
wzruszenia, złości, zainteresowania… 
Uśmiechy tych barwnych chwil pozo-
stały tylko we wspomnieniach. Ale tego 
na szczęście nikt nam nie zabierze!

Moment, kiedy się wychodzi do po-
loneza i modli, by nie pomylić kroków 
czy, nie daj Boże, przewrócić się przez 
te obcasy. Wciąż w głowie gra muzyka, 
takt za taktem, nuta za nutą. I ukłon, 
obrót, wdzięczny dryg, kwiatek w ręku, 
by uśmiech ulgi i błogiego szczęścia 
rozlał się na twarzy.

A chwilę potem, aż dziw, że bez 
tremy, wyjście na środek i mówienie, 
śpiewanie, śpiewanie, śpiewanie… 
I słowa, by marzyć. By w marzeniu 
trwać. A każdemu dusza śpiewa i nie 
tylko dusza, bo „Wieża Babel” rozległa 
się głośno, nad wyraz głośno. I znowu 
o marzeniach, by ich wzór napisać i 
wyśpiewać.

Hm, i cóż, postulat o wykreślenie 
matematyki z programu nauczania 
– został przyjęty, bo jak inaczej wśród 
nas, humanistów!

Chłopcy śpiewają „ Radość o po-

ranku”. Słowa o pięknie rannej pory, 
świcie i całej poezji tych chwil w ory-
ginalnej interpretacji tych młodych, 
twórczych i utalentowanych męskich 
osobników. Głos za głosem, głowa w 
głowę, spojrzenia w dal. Wybucha salwa 
śmiechu.

Kolejna scena z musicalu „Metro” w 
piosence o nudzie, walce, zakazach i 
obietnicy w wołaniu do drugiego czło-
wieka. Kto zna „ Bluzwis” wie, o czym 
mówię. Krzyk o wartości, o pytania, 
znaki. O życie w całej jego postaci.

Słowa, słowa, słowa… Przyszłość, 
przeszłość, marzenia, chwile. I ciągła, 
tak namacalnie obecna świadomość, 
że „ takiej drugiej nocy nie będziesz 
już miał…”.

A w oddali słychać szum, czuć po-
wiew „ Wielkiej wody”, prowadzącej 
nas pośród śmiechu i muzyki. I prośba 
o niedoświadczenie tej szarej, życiowej, 
dorosłej mądrości, która rozbrzmiewa 
w otoczeniu fajerwerków. Z nadzieją 
śpiewamy o najskrytszych pragnie-
niach, będących w nas. I oby nie ucie-
kały „ dopóki życie trwa!”.

Jak tu nie marzyć? Piękna noc przed 
nami, gwiazdy na mroźnym nieboskło-
nie, uśmiechnięte twarze. Wokół szelest 
sukien, blask radosnych oczu, muzyka, 
zabawa, taniec do rana. 

„… więc trzeba marzyć, 
dopóki życie trwa!”

agata 

życzenia
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY BuSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PUP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

NOWOGARD 23.02.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1.  sprzedawca
2.  spedytor
3.  mechanik maszyn szwalniczych
4.  operator: ładowarki, koparki, ko-

parko-ładowarki, walca drogowe-
go, rozściełacza

5.  operator wprowadzania danych- 
praca w miejscu zamieszkania 
(znaczny stopień niepełnosprawno-
ści)

6.  szwaczka
7.  kierownik produkcji (szwalnia)
8.  fryzjerka (własna działalność go-

spodarcza)
9.  kosmetyczka (własna działalność 

gospodarcza)
10.  szef kuchni
11.  kucharz
12.  mechanik motocyklowy
13.  mechanik samochodowy; elektryk 

samochodowy
14.  pomoc księgowa

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. planista materiałowy (Szczecin)
2. pracownik techniczny – naprawa i 

konserwacja kserokopiarek i druka-
rek (Szczecin)

3. grafik (Szczecin)
4. programista (Szczecin)
5. kierownik turnusu rehabilitacyjne-

go
6. pielęgniarka
7. fizjoterapeuta
8. animator kultury
9. kierowca C+E (Osowo)
10. księgowa (Osowo)
11. kelnerka (Rewal)
12. przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
      

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W 
GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Przedostatnia kolejka
Rozgrywki halowej ligi piłkarskiej 

zorganizowanej przez nowogardzki 
LZS dobiegają końca. W minioną 
środę w hali Zespołu Szkół Pond-
gimnazjalnych odbyła się przed-
ostatnia kolejka turnieju.

Wydarzeniem kolejki był mecz 
na szczycie pomiędzy Oldboyami 
a Olchowem. Wygrali Oldboye 
dzięki czemu mocno przybliżyli się 

do ostatecznego tryumfu. Zagrozić 
im może tylko mający dwa punkty 
straty do lidera Wojcieszyn. O miej-
sce na podium walczy pięć drużyn, 
łącznie z zajmującym piątą pozycję 
Karskiem. Na dole tabeli wszystko 
już jasne, gdyż Jarchlino nie ma 
szans na wyprzedzenie przedostat-
niej Dąbrowy.

Wyniki dziesiątej kolejki:
Wyszomierz - Strzelewo 1:1,
Długołęka – Wojcieszyn 2:3,
Ostrzyca – Słajsino 3:1,
Oldboye – Olchowo 2:0,
Dąbrowa – Karsk 1:0,
Nowogard – Jarchlino 4:2.
aktualna tabela
1. Oldboye 23 26-8,
2. Wojcieszyn 21 21-9,
3. Olchowo 20 19-6,
4. Strzelewo 19 21-10,
5. Karsk 18 14-15,
6. Ostrzyca 15 32-9,
7. Długołęka 14 20-18,
8. Słajsino 13 13-16,
9. Nowogard 12 15-26,
10. Wyszomierz 8 10-23,
11. Dąbrowa 8 10-21,
12. Jarchlino 4 5-36.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Europy Taxi

Dart

Dziewczyny w SP 4 
najlepsze!

Po piłce nożnej jest to druga 
konkurencja, która została organi-
zacyjnie dopięta.

Gramy Darta – 501 z podwójnym 
zamknięciem w kategorii kobiet, 
mężczyzn i drużynowo. Jeżeli 
uczestników będzie do 70 zawody 
odbędą się w pubie „Pasadena”. W 
przypadku większej ilości uczest-
ników zawody przeniesiemy do 
sali w „Sarnim Lesie” u pana Gry-
gowskiego. Najpierw odbędą się 
rozgrywki w grupach, a następnie 
zgodnie z przepisami darta, czyli 
do dwóch przegranych. Sędzią 
głównym będzie Dariusz Ezejman 
z Koszlina. Trzech pierwszych zwy-

cięzców otrzyma puchary, medale 
i nagrody. Fundatorem pucharu za 
trzecie miejsce jest Błażej Nawara, 
za drugie miejsce August Schlaffke 
z Koszalina, a za pierwsze miejsce 
Robert Augustynek. Puchary wrę-
czone zostaną na bankiecie.

Osobami odpowiedzialnymi 
za rozgrywki darta są Ania i Ela 
Protas. Wpisowe wynosi: za grę 
indywidualną 20 zł od osoby, za grę 
drużynową 40 zł od pary. Zapisy 
odbywają się do 30 czerwca 2006  
r. u Ani Protas tel: 668 179 204. 
Więcej szczegółów na stronie inter-
netowej www.taxi.nowogard.pl.

Andrzej Szafran

W dniu 22 lutego 2006 roku w 
hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 odbył się Finał Powia-
towy w mini koszykówce dziewcząt 
szkół podstawowych. Kolejny raz 
dziewczęta będące gospodarzami 
tego spotkania zdobyły pierwsze 
miejsce – od dwóch lat nieustannie 
wygrywają. Drugie miejsce zajęły 
dziewczęta z SP 2 w Goleniowie, 
trzecie miejsce zajęły dziewczyny z 
SP Maszewo i czwarte miejsce zajęła 
SP Osina.

SP 2 Goleniów – SP Maszewo 
21:11

SP 4 Nowogard – SP Osina 34:3
SP Maszewo – SP Osina 16:14
SP 4 Nowogard – SP 2 Goleniów 

30:18
Skład zespołu nowogardzkiej 

drużyny: Jagoda Jendrysiak, Mi-
chalina Waszak, Monika Zawadzka, 

Malwina Król, Karolina Nizińska, 
Natalia Pawlak, Ines Penczak, Jola 
Parszyk, Joanna Witkowska, Syl-
wia Koladyńska, Sylwia Korniluk. 
Opiekunem zespołu jest Wiesław 
Buczyński. 

W lutym br. odbyły się Mistrzo-
stwa Regionu „B” w mini piłce ręcz-
nej dziewcząt, w którym dziewczęta 
z nowogardzkiej SP 4 awansowały 
do półfinału województwa zachod-
niopomorskiego. Pierwsze miejsce 
w mistrzostwach zajęły dziewczęta 
z SP 37 Szczecin, drugie SP 4 Nowo-
gard, trzecie miejsce zajęły dziew-
częta z SP Świerzno, czwarte SP 
Gryfice. Zawodniczki: Michalina 
Waszak i Jagoda Jendrysiak zostały 
powołane do kadry wojewódzkiej w 
piłce ręcznej. 

isa
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krzyżówka nr 8kupon nr 8 Humor 
Henia Szczupaka

Na wystawy handlowe
Taki tych wystaw jest sens
                          i pobudka,
By konsumenta wystawić na 
                                dudka.

Co by było, gdyby…
Pewnie ucieszyłbym szczerze
Kilka znajomych mi osób,
Gdybym tak mógł w jakiś sposób
Nagle przemienić się w zwierzę.
Wrzawa by wielka się wzniosła,
I zewsząd słyszałbym słowa:
 - „ Nareszcie się zdemaskował”,
(Gdybym tak zmienił się w osła).
A gdybym stał się jamniczkiem,
To śmiano by się do łez,
I zewsząd słyszałbym słowa
Przed moim domem: „zły pies”.
Byłaby frajda niezwykła, 
Gdyby magiczna mnie siła,
Pewnego ranka zmieniła
W rudego lisa na przykład.
Wówczas jak chłopcy mali
Bliźni z  uśmiechem na buziach,
Krzyczeli by głośno: „Huzia”
W nagonce by za mną gnali.
Ale ja pragnąc dać upust, 
Przekornej mojej naturze,
We własnej zostanę skórze,…
Cóż…homo homini lupus.

Pociecha
życie byłoby nie do zniesienia, 
Jak krople jadu,
Gdyby nie troski, łzy i zmartwienia
Naszych sąsiadów.

Kwartet krzyżówek 
lubelskich

Każdy z prezentowanych diagra-
mów stanowi oddzielną krzyżówkę. 
Wyrazy w krzyżówce lubelskiej wpi-
sujemy pionowo i wyrazy łamane w 
pogrubione korytarze. Określenia 
odgadywanych wyrazów są przed-
stawione jednocześnie dla wszystkich 
diagramów, ale z rozbiciem na wyrazy 
wpisywane w zaznaczone korytarze i 
wyrazy pionowe.

Rozwiązanie utworzą litery z pól 
oznaczonych cyframi uporządkowa-
ne od 1 do 20.

Wyrazy „łamane:
- mała kompozycja muzyczna, z włoskiego mały 

nonet,
- mieszkańcy pewnej doliny z powieści Tove 

Janssona,
- utulanie do snu, 
- mała forma odlewnicza,
- rzeka, którą przekroczył Cezar,
- mały afrykański ssak kopytny, podobny do gryzo-

nia (mieszka w górach?),
- imię męskie – imieniny w dniu 28 stycznia,
- alkohol metylowy, trujący niestety,
- rodzaj tureckiego bębna,
- Margarita, rosyjska poetka (z liter wyrazu 

RELIGIA),
- rodzaj dłuta – skośnie nacina brzegi w drewnie,
- obłąkanie (z liter NAJEMCA),
- ściereczka do wycierania kurzu,
- długa broń ręczna, hakownica (inaczej ARKE-

BUZ),
- słynna wódka węgierska (kojarzy się z pale-

niem),

- drobny ślimak, kauri (mała moneta?),
- ciało niebieskie, nasza Ziemia,
- ażurowa ściana, zwana też trejażem, kratownica 

obrośnięta bluszczem,
- popularna w Afryce gra w kamyczki (ułóż z liter 

LAK MANA),
- rozrychy, wrzenie albo …drożdże.

Wyrazy pionowe:
- mała rybka (nazwa sugeruje parę sztuk),
- modny rower lub mieszkaniec Podhala,
- uśmieszki, grymasiki,
- gaz bardzo groźny w kopalniach,
- format papieru w arkuszu nieskładnym (ze słowa 

POLAN),
- aptekarska miara ciężaru,
- rodzaj żółtego barwnika z glinki, ochra,
- nóż ciesielski do korowania,
- twórca słynnej kostki,
- miasto nad rzeką Mleczną (nie Radomką!),
- słowicze śpiewy,
- stop używany na łopatki turbin (z liter słowa 

MELON),
- imię żeńskie (z liter ATENA),
- stop kilku metali,
- tatarskie lasso,
- cichy głos poruszanych wiatrem liści,
- gatunek kiełbasy, lub kartka z ceną,
- ptak drapieżny z rodziny sokołów,
- sznurek lub splecione cienkie druty,
- zieleń pietruszki,
- kołek,
- duża taczka jednokołowa,
- kocha na ekranie,
- podziałka,
- niedobór w kasie,
- Enrico, słynny fizyk włoski (1901 – 1954),
- brutto – tara,
- manto na kolanie.  

rozwiązania krzyżówki nr 7 
– WIOSna? – nadesłali: Maria 
Gortat  z Czermnicy, Janina 
Mazur z Czarnogłów, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Janina Kubiak 
z Błotna, Bogumiła Poźniak z 
Gardna, Łukasz Majda ze Strze-
lewa, oraz z Nowogardu: Beata 
Szcześniak, Grzegorz Świątek, 
Katarzyna Saja, Franciszek Pale-
nica, Aleksander Śmigiel, Łucja 
Korniluk, Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Grażyna 
Jurczyk (także opóźnione), Regina 
Orłowska, Krystyna Młynarska, 
Urszula Włoszczyńska, Halina 
Stefańska, Janina Grudzińska, 
Maryla Piątek, Aniela Włodek, 
Lidia Walaszczyk, Włodzimierz 
Borowicz, Andrzej Leszczyński, 
Katarzyna Kotala, Władysława 
Kubisz, Urszula Skowron, Stani-
sława Pokorska, Helena Skoby-
randa (także nr 6).

Bezpłatne prenumeraty na 
kwiecień wylosowali:

- Regina Orłowska z Nowo-
gardu,

- Urszula Skowron z Nowo-
gardu,

- Aleksander Śmigiel z Nowo-
gardu,

Gratulujemy!
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Dane i informacje pod 
zdjęciami są zamieszczane 
zgodnie z wolą rodziców.

reklamareklama

Córka Gabrieli Andrzejczak 
ur. 15.02.06 z Maszkowa

Paweł syn Agnieszki Kałuża 
ur. 17.02.06 z Nowogardu

Zabawowe 
co nieco w jedynce

Karnawał (Zapusty) - okres 
zabaw, bali, pochodów no-
worocznych trwający od 
Trzech Króli (6 stycznia) 
do Środy Popielcowej. Nie-
kiedy karnawałem nazy-
wa się jedynie ostatnie dni 
tego okresu, kiedy to orga-
nizowane są huczne parady 
przebierańców ubranych w 
specjalnie na ten cel przygo-
towane stroje karnawałowe. 
Do głównych tradycji karna-
wałowych należą oczywiście 
zabawy, bale

Jako, że kultywowanie tra-
dycji to jedno z ważnych za-

dań szkoły, w naszej placówce 
SP nr 1 (jak to bywa zresztą  
od wielu już lat ) zorganizo-
waliśmy zabawę karnawało-
wą dla naszych milusińskich, 
czyli i klas O-III. Głównym 
motorem tego działania był 
nasz samorząd uczniowski 
wspierany dzielnie przez na-
uczycieli uczących w klasach 
młodszych, którym jak zwy-
kle wiele pomocy udzielili 
rodzice. Wspólnymi siłami 
postaraliśmy się, aby na ten 
właśnie dzień nasze klasy 
zmieniły trochę swój wygląd 

na bardziej karnawałowy. 
Jako, że przy pysznej zaba-
wie i tańcu trzeba czasami 
coś zjeść i napić się, rodzice 
znając możliwości swych 
pociech zadbali o strawę 
także dla ciała. Cukierkom, 
słodyczom, ciastom nie było 
końca…

Choinkowe balowanie 
zgrai piratów, księżniczek, 
supermenów (tudzież innych 
nie tylko bajkowych postaci) 
prowadzone było przez nie 
byle jakiego wodzireja nowo-
gardzkiego, znanego na pew-
no wielu miłośnikom muzy-

ki, pana Leszka Szpona. A 
bawił nas wyśmienicie! Jego 
umiejętności zagrzewały do 
tańca dzieci, którym dzielnie 
asystowały wszystkie panie 
uczące w klasach zintegro-
wanych. Spora ilość rodziców 
przyglądała się z uśmiechem 
(mam nadzieje, iż pełnym 
aprobaty) na taneczne moż-
liwości swoich pociech i ich 
pań. Wielkie podziękowania 
za tak „przepyszną” zabawę i 
do zobaczenia za rok! 

Opracowała a. Tracz

Zimowe zmagania olimpijskie 
uczniów II LO

Niedawno pisaliśmy o sukcesach uczniów 
II LO w nowogardzie, które zapewniły 
wysokie miejsca w ogólnopolskim rankingu 
szkół średnich przeprowadzanym przez mie-
sięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzecz-
pospolita”. Wysoka pozycja rankingowa nie 
tylko cieszy, ale zobowiązuje i mobilizuje 
do dalszej pracy. Tak też się dzieje. Ostatnie 
tygodnie przyniosły bardzo znaczący sukces, 
tym razem w Olimpiadzie Literatury i języ-
ka Polskiego. Laureatami etapu okręgowego 
zostali dwaj uczniowie II LO: W. 
koladyński i P. ceranka, którzy 
już w marcu będą uczestniczyć w 
zawodach centralnych w Warsza-
wie. Szczęśliwi zwycięzcy znaleźli 
się wśród trzynastu najlepszych 
uczniów województwa zachodnio-
pomorskiego wyłonionych spośród 
ok. 100 uczestników drugiego etapu 
olimpiady. Grono laureatów repre-
zentowane jest przez takie szkoły 
jak: XIII i II LO w Szczecinie, I LO 
im. Dubois w Koszalinie i II LO w 
Nowogardzie. Cieszy bardzo fakt, że 

do olimpiad przedmiotowych, w których już 
od kilku lat zwyciężają uczniowie II Liceum 
(Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współ-
czesnym, Olimpiada Filozoficzna) dołączyła 
w tym roku jeszcze jedna. Kolejny raz nowo-
gardzkie liceum udowodniło, że znajduje się 
wśród najlepszych, z najlepszymi rywalizuje, 
a rozwijanie zdolności i ciężka praca są drogą 
do sukcesu i… spełnienia marzeń.

Red.
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy �a. 

A� jednostronnie - 0,1� zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�� zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto

Złapano
fałszerzy

czytaj na str. �

Radio Maryja
10�,9 lub 101,� FM

czytaj na str. �

Telefoniczny 
DYŻUR REDAKCYJNY

0 667 889 031

Informujemy, że   

� marca �00� r.
piątek w godz. �.�0 - 9.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Informujemy 

Felmax Stal 
został 

przeniesiony 
do POM-u 

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 091 39 22 915

Groźne ruiny
Okres świetności PGR-ów już 

dawno minął. Dziś są to najczęściej 
ruiny często będące zagrożeniem 
dla ludzi. 

Konkurs 
recytatorski

Poezja i proza w dobrym wydaniu 
oraz wykonawcy z jednej tylko szkoły 
– tak wyglądał piątkowy konkurs 
recytatorski, który odbył się w sali 
widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury.
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podziękowania

KALENDARIUM
28 lutego
Imieniny: Bogurad, Chwaliboż, Józef, Lech, Makary, Nadbor i Roman

1 marca
Imieniny: Albin, Aldona, Antoni, Antonina, Budzisław, Dawid, Eudok-
sja, Feliks, Herakles, Herkules, Joanna, Józef i Radosław

2 marca
Imieniny:  Absalon, Agnieszka, Franciszek, Halszka, Helena, Henryk, 
Henryka, Januaria, Krzysztof, Michał, Paweł, Piotr i Radosław

Serdeczne podziękowania 
dla całego 

Grona Pedagogicznego 
i Rady Rodziców 

Szkoły 
Podstawowej 
w Żabowie 

za zorganizowanie 
wspaniałej zabawy 

z okazji Dnia Seniora 
składają wdzięczni 

Dziadkowie i Babcie

Serdeczne 
podziękowanie 

Pani Krystynie 
Szeronos 

lekarz – stomatolog 
za szybkie i skuteczne 

wyleczenie moich zębów, 
za grymasy 

na fotelu 
Przepraszam 
stały pacjent

podziękowania

Serdeczne 
podziękowania

dla piekarni 
„Marpjs”
p. Skubij

za podarowanie
słodkiego poczęstunku

składają 
wychowawcy 

i wychowankowie
z SOSW w Nowogardzie

podziękowania

Kronika policyjna

Straż Pożarna

We wtorek o godzinie 13.35 per-
sonel sklepu „Lidl” zatrzymał miesz-
kańca naszego miasta Tomasza Z., 
który próbował ukraść dwa komplety 
sztucznej biżuterii. Policja ukarała go 
mandatem w wysokości 100 zł.

O godzinie 18.15 policjanci zostali 
poinformowani, że przed jednym ze 
sklepów leży mężczyzna. Po przy-
byciu na miejsce okazało się, że ma 
on obrażenie głowy. Wezwano więc 
pogotowie, przewieziono mężczyznę 
do szpitala, gdzie udzielono mu nie-
zbędnej pomocy.

W środę około godziny 22.30 po-
informowano, że na ulicy Poniatow-
skiego leży mężczyzna. Policjanci od-
wieźli go do miejsca zamieszkania.

W czwartek o godzinie 0.30 miesz-
kaniec ulicy Wartckiej poinformował, 
że z jego mieszkania nie chce wyjść 
pewien mężczyzna. Po przybyciu 
policji opuścił on lokal.

O godzinie 8.30 uszkodzono za-
mek w zaparkowanym volkswagenie 
passacie. Właściciel oszacował swe 
straty na 300 zł.

O godzinie 11.00 zgłoszono wła-
manie do volkswagena golfa zaparko-
wanego na osiedlu Bema. Skradziono 
radioodtwarzacz i głośniki.

O godzinie 12.20 na ulicy Koś-
ciuszki zderzyły się skoda fabia i 
citroen saxo. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Winnego zajścia kierowcę 
citroena ukarano mandatem.

O godzinie 13.30 policjanci zostali 
poinformowani, że ulicą Roosevelta 
idzie pijany mężczyzna i co chwilę 
pada na ziemię. Policjanci pomogli 
mu bezpiecznie dotrzeć do oddalo-
nego nieopodal domu.

Również o godzinie 13.30 poinfor-
mowano, że koło Szkoły Podstawowej 
nr 2 znajdują się martwe sikorki. Po-
licjanci poinformowali o tym służby 
weterynaryjne.

O godzinie 23.00 mieszkaniec  uli-
cy Kowalskiej poprosił o interwencję 
w prawie grupy zakłócającej ciszę 

nocną. Policjanci wylegitymowali 
jednego z hałasujących mężczyzn i 
ukarali go mandatem karnym.

W piątek o godzinie 7.40 zgłoszo-
no włamania do dwóch piwnic przy 
ulicy Poniatowskiego. Z jednej ukra-
dziono telewizor hitachi wartości 
80 zł, a z drugiej wiertarkę udarową 
wartości 100 zł.

O godzinie 8.20 zgłoszono kra-
dzież samochodu volkswagen passat 
valiand zaparkowanego na parkingu 
przed hotelem „Oskar”. Właściciel 
pojazdu, obywatel Niemiec, oszaco-
wał swe straty na 115 tys. zł.

O godzinie 12.45 zgłoszono, że na 
ulicy Warszawskiej znajdują się dwa 
martwe gołębie. Lekarz weterynarii 
stwierdził, że nie nadają się one do 
badań, gdyż są w dalekim stanie 
rozkładu.

O godzinie 13.30 personel sklepu 
„Stokrotka” zatrzymał nieletniego 
mieszkańca Wojcieszyna, który usi-
łował ukraść słodycze wartości 13,37 
zł. Przekazano go rodzicom.

O godzinie 15.30 włamano się do 
piwnicy na osiedlu Gryfitów. Skra-
dziono rower wartości 500 zł.

O godzinie 15.40 poinformowano 
o kolejnym martwym ptaku, tym 
razem na osiedlu Bema.

Mieszkańcy ulicy Żeromskiego 
poinformowali, że na ich osiedlu stoi 
volkswagen golf blokujący przejście. 
Policja skierowała sprawę do Sądu 
Grodzkiego.

O godzinie 18.30 policjanci zatrzy-
mali na ulicy Armii Krajowej jadące-
go polonezem mieszkańca Maszkowa 
Krzysztofa B. Miał on we krwi ponad 
1,3 promila alkoholu.

W sobotę o godzinie 9.25 miesz-
kanka Wierzbięcina poinformowała 
policję, że jej sąsiadka mimo zakazu 
karmi swój drób na otwartej prze-
strzeni. Kobieta została pouczona.

O godzinie 10.05 mieszkanka Kulic 
poinformowała, że jej sąsiad buduje 
ogrodzenie na jej posesji. Mężczyzna 

stwierdził, że ma prawo to robić, 
gdyż grodzona działka należy do 
niego, jednak do czasu wyjaśnienia 
całej sprawy zdecydował się przerwać 
prace.

O godzinie 12.30 poinformowano, 
że w Sarnim Lesie ktoś prowadzi 
nielegalną wycinkę młodych drzew. 
Przybyli na miejsce policjanci zastali 
tam mężczyznę, który remontował 
swoją kładkę wędkarską. Okazało 
się, że używa on do tego swojego 
materiału oraz piły mechanicznej, co 
zapewne wzbudziło podejrzenia.

O godzinie 12.45 poinformowa-
no, że na posesji przy ulicy Wojska 
Polskiego na otwartej przestrzeni 
znajduje się drób. Jego właściciel 
został pouczony.

O godzinie 12.50 personel sklepu 
„Biedronka” zatrzymał 14-letniego 
mieszkańca Słajsina, który usiłował 
ukraść wyroby czekoladowe warto-
ści 10,07 zł. Został on przekazany 
rodzicom.

O godzinie 13.05 mieszkaniec 
Długołęki zgłosił, że jego sąsiad wy-
cina drzewo przed swoim domem. 
Policjanci sprawdzili tę informację i 
przesłali do Urzędu Miasta i Gminy 
stosowne pismo.

O godzinie 13.25 mieszkaniec ulicy 
Poniatowskiego poinformował, że 
jego sąsiad prowadzi oblot gołębi 
pocztowych. Policjanci pouczyli 
hodowcę.

O godzinie 15.55 mieszkanka Wę-

gorzy poinformowała policję, że jej 
sąsiadka trzyma drób na wolej prze-
strzeni. Została ona pouczona.

O godzinie 22.30 na ulicy 3 Maja 
doszło do kolizji renaulta 19, forda 
focusa i trzeciego pojazdu, którego 
właściciel oddalił się z miejsca zda-
rzenia. Nikt nie ucierpiał. Policjanci 
ukarali mandatem w wysokości 100 zł 
sprawcę kolizji, kierującą renault.

W niedzielę o godzinie 0.55 po-
informowano, że na ulicy Wojska 
Polskiego znajduje się nietrzeźwy 
mężczyzna, który o własnych siłach 
nie może dojść do domu. Pomogli 
mu w tym policjanci odwożąc go do 
Korytowa.

O godzinie 3.10 wybito szybę w 
kwiaciarni znajdującej się na skrzy-
żowaniu ulic 3 Maja i Bankowej. 
Sprawca został ustalony.

O godzinie 15.35 poinformowano 
o kolejnych martwych ptakach.

O godzinie 15.45 policjanci po raz 
kolejny udali się do Wierzbięcina, 
by pouczyć właścicielkę drobiu, że 
należy go trzymać w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Ag

W minionym tygodniu w dniach 20 
– 26 lutego  strażacy otrzymali cztery 
zgłoszenia, w tym dwa pożary.

W poniedziałek o godzinie 10.45 
strażacy otrzymali zgłoszenie, że w 
samochodzie osobowym jadącym 
drogą Kikorze – Osina zapalił się 
olej w silniku. Gdy straż przybyła na 
miejsce, ogień udało się już ugasić.

We wtorek o godzinie 11.05 stra-
żacy zostali poinformowani, że na 
ulicy 3 Maja do niezabezpieczonej 
studzienki wpadł pies. Strażacy wy-
ciągnęli przestraszone zwierzę, na 
szczęście nic mu się nie stało.

W sobotę około godziny 22.45 na 
ulicy 3 Maja strażacy usuwali plamę 
oleju, która wylała się na jezdnię po 
kolizji dwóch samochodów osobo-
wych.

W niedzielę około godziny 16.20 
strażacy gasili palący się na ulicy 
Cmentarnej pojemnik na śmieci.

Ag
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Chrońmy ofiary przestępstw, 
nie przestępców

W środę 22 lutego już po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Ofiar Prze-
stępstw. W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej 
dzień 22 lutego został ogłoszony Dniem Ofiar Przestępstw już w 1988 r. W 
Polsce został uchwalony przez Senat dopiero 19 lutego 2003 roku. Z założenia 
ma służyć przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw oraz wyznaczaniu 
kierunków działań niezbędnych do poprawy ich położenia.

Właśnie 22 lutego Ministerstwo 
Sprawiedliwości organizuje sesję 
poświęconą pokrzywdzonym, któ-
rej głównym tematem jest rola tzw. 
opiekuna ofiary - czyli osoby koor-
dynującej jej wsparcie. Sesja w Dniu 
Ofiar Przestępstw rozpoczyna Ty-
dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
w którym przedstawiciele wymiaru 
sprawiedliwości i organów ścigania 
udzielają bezpłatnych informacji o 
uprawnieniach przysługujących po-
krzywdzonym.

Pragniemy przypomnieć, że ofia-
rom przestępstw przysługuje szereg 
praw. Należą do nich, m.in. prawo 
do bezpieczeństwa i ochrony oraz 
poszanowania jej życia rodzinnego 
i prywatnego, prawo do traktowania 
ze szczególną troską i powagą przez 
organy wymiaru sprawiedliwości i 
organy ścigania. Ofiara ma prawo 
do bezpieczeństwa osobistego, a 
obowiązkiem policji i prokuratury 
jest jej to bezpieczeństwo zapewnić. 
Osoby pokrzywdzone mogą żądać 
utajnienia swoich danych osobowych 
oraz domagać się zastrzeżenia danych 

dotyczących jej miejsca zamieszkania 
do wyłącznej wiadomości prokurato-
ra lub sądu. Warto również wiedzieć, 
że ofiary przestępstw mają prawo do 
anonimowości w sprawozdaniach 
prasowych, telewizyjnych, w Interne-
cie i w innych mediach dotyczących 
ich spraw. Prawo nakłada na organy 
państwowe obowiązek do przyjęcia 
każdego zawiadomienia o przestęp-
stwie zgłoszonego przez ofiarę i pod-
jęcie właściwej interwencji. Dotyczy 
to również sytuacji, gdy zagrożenie 
pochodzi od osoby dla ofiary bliskiej 
lub gdy ofiarą jest dziecko. Ludzie, 
którzy są pokrzywdzeni w wyniku 
przestępstwa, mają prawo do fa-
chowej pomocy: psychologicznej, 
medycznej, materialnej i prawnej 
od momentu zawiadomienia o prze-
stępstwie.

W wielu miastach Polski osoby 
zainteresowane mogły w tym dniu, a 
nawet dłużej, skorzystać z bezpłatnej, 
fachowej porady psychologa, praw-
nika, pracownika socjalnego oraz 
policjanta.

MaW

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Goleniowie  
Sędziowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw, 

informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w dniach od 22 lutego 2006 
roku do 01 marca 2006 roku (nie zaś do 28 lutego 2006r.) w godzinach od 8.30 do 
14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 28.02.2006 r. (wtorek) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul Dworcowej l w Wydziale VI Grodzkim (sprawy 
karne),

- w dniu 01.03.2006 r. (środa) -porady będą udzielane w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 w Wydziale VI Grodzkim (sprawy 
cywilne).

Bezpłatny kurs

Język angielski dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż posiada 

jeszcze wolne miejsca na bezpłatną naukę języka angielskiego dla początku-
jących. Zajęcia organizowane są w ramach programu „Edukacja bez Granic” 
realizowanego przy udziale poznańskiej Fundacji Edukacyjnej „Bachalski” i 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Goleniowskiego. 

Program nauki obejmuje 72 godziny; zajęcia prowadzą wolontariusze – ucz-
niowie w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Zajęcia są bezpłatne.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą 
zgłaszać swój udział osobiście lub telefonicznie u doradcy zawodowego - 
Barbary Skrzypiec, ul. Zakładowa 3, pok. nr 8, tel. 091 418 34 95, 091 418 53 
67, 091 418 25 77, 091 418 20 98.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej nauki języka angiel-
skiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie
Robert Czapla

Kalendarium Nowogardu
Nowogard i jego historia, to moja miłość i pasja od wielu już lat. Myślę, że praca, 

którą wykonuję dla upamiętnienia Nowogardu i Nowogardzian spotyka się z życzliwym 
przyjęciem i sympatią mieszkańców miasta.

Dzięki wsparciu duchowemu i materialnemu Nowogardzian takie opracowania 
jak: „Kalendarium Nowogardu”, „Stare fotografie Nowogardu”, „Gdy serce pęka z 
tęsknoty”, „Uśmiechnij się - grafiki Baszy”, „Ucieczka z raju”, „Strzelewo – monografia”, 
„Nowogardzka Służba Zdrowia” - mogły być wydane i budzą wspomnienia w sercach 
oglądających.

Widząc zainteresowanie historią Nowogardu, szczególnie wśród młodych ludzi, 
pomyślałem, że należy je rozwijać i pielęgnować.

Zgromadziłem materiały naukowe oraz kilkaset pocztówek i fotografii sprzed 1945 r. 
oraz wiele tysięcy zdjęć po 1945 r. mieszkańców i miasta, dotyczące Nowogardu - do-
kumentujące jego historię na przestrzeni 
kilkuset lat, wzloty i upadki, miejsce 
naszego grodu w regionie. Moim prag-
nieniem jest ponowne wydanie książki, 
a tym samym ich popularyzacja.

Szukając  wsparcia,   również   fi-
nansowego,  zwracam się z prośbą do 
Państwa.

Mam nadzieję, że uda mi się zgro-
madzić środki niezbędne na pokrycie 
kosztów druku i wznowienie wydania 
„Kalendarium Nowogardu”, jakiego 
nie ma żadne miasto w Polsce. Jest to 
przedsięwzięcie, któremu jedna osoba 
nie sprosta finansowo, stąd mój apel i 
wielka prośba do Darczyńcy, aby swoim 
wsparciem finansowym stał się ME-
CENASEM działań upamiętniających 
historię Nowogardu.

Franciszek Karolewski
 Nowogard 2006 r.

 www.dziennik.nowogard.net
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Alicji Olender 
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia z powodu 
śmierci matki 

składają:  
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba oraz 
współpracownicy 

z Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie

kondolencje

Złapano fałszerzy
Fałszywe banknoty o nominale 50 

zł pojawiały się w naszej okolicy od 
dłuższego już czasu. Nowogardzcy 
policjanci rozpoczęli dochodzenie w 
tej sprawie lecz rutynowe czynności 
nie przynosiły zadowalających efek-

tów. Sprawa nabrała tempa, gdy męż-
czyźni zamówili pizzę z dostawą do 
domu płacąc za nią fałszywą pięćdzie-
sięciozłotówką. Sprzedawca szybko 
zorientował się, że został oszukany i 
powiadomił policję. Wkrótce fałsze-
rze zostali zatrzymani.

Produkcja banknotów trwała kilka-
naście miesięcy. Sprawcy drukowali 
je w mieszkaniu jednego z zatrzyma-
nych mężczyzn na wielofunkcyjnym 
urządzeniu kopiującym i drukują-
cym. W tym czasie wprowadzili do 

obiegu co najmniej 130 
banknotów o nominale 50 
złotych. Dziwić może fakt, 
że przychodziło im to tak 
łatwo. Nie dysponowali oni 
specjalnym papierem czy 
farbą, przez co fałszywki 
były kiepskiej jakości.

Z ośmioosobowej grupy 
sześć osób trafiło na trzy 
miesiące do aresztu. Części 
z nich zostanie postawiony 
zarzut produkcji fałszywych 
banknotów, za co grozi kara 

pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. 
Pozostali odpowiedzą za wprowa-
dzanie ich do obiegu za co mogą być 
ukarani pozbawieniem wolności od 
roku do lat 10.

Ag

Apel do mieszkańców miasta i gminy Nowogard

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie naszej organizacji, tj. 
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Nowogardzie o 1% opłacone-
go podatku za rok 2005 na nasze konto w Banku Spółdzielczym Oddział w 
Nowogardzie nr 15 9375 1012 4200 3346 2000 0010.

Zebrane fundusze zostaną przekazane na refundację leków dla osób nie 
będących opłacić z własnych dochodów.

Rozliczenie zostanie przedłożone na łamach Dziennika Nowogardzkiego.
Zarząd PKPS Nowogard

Daj pan chleba…
...jest sobotnie przedpołudnie. Po usłyszeniu dzwonka otwieram drzwi wyj-

ściowe i widzę młodego, na oko trzydzieści lat, mężczyznę ubranego w dżinsowe 
spodnie i bluzę, z plecakiem i reklamówką.

Twarz zniszczona i zawstydzona. Czy mógłby mi pan dać trochę chleba? – ni 
to zapytał, ni poprosił… Gdy otrzymał chleb, masło, wędlinę i warzywa, cicho 
poprosił o jedną złotówkę. Dostał trochę więcej…

Sobotnie przedpołudnie stało się smutne, przyszła zaduma nad losem mło-
dych ludzi. Jaka musi im bieda doskwierać, skoro zdolni są chodzić od drzwi 
do drzwi prosząc o chleb!

Po pewnym czasie zobaczyłem naszego gościa przez okno – ludzie widać byli 
hojni, bo miał pełny plecak i dwie reklamówki…

Gdy skręcił za garaże coś mnie tknęło – wyszedłem z domu popatrzeć co też 
może on robić w tym odludnym miejscu. Siedział w samochodzie i rozgrzewał 
go… Po chwili odjechał!

Zostałem z otwartą gębą i dopiero po pewnym czasie zdecydowałem się 
zadzwonić do znajomego redaktora.

Nie wiem jak postąpię z kolejnym proszącym o chleb – zamknę zapewne 
drzwi i będę miał wyrzuty sumienia i wątpliwości – a może to był człowiek 
naprawdę głodny?

Wysłuchał LMM

SOSW

Dokarmiamy zwierzęta

Zima w tym roku okazała się dla zwie-
rząt bardzo sroga. Gruba warstwa śniegu 
sprawiła, że nie mogą one dotrzeć do po-
żywienia. Głodują i słabną. Postanowiliśmy 
im pomóc. Dzięki hojności  właściciela 
piekarni W. Pędziszczaka otrzymaliśmy 
suche pieczywo, które przeznaczyliśmy na 
pożywienie dla zwierząt. Wraz z myśliwym 
Koła Łowieckiego „Ryś” K. Klimaszewskim 
udaliśmy się na karmowisko. Poszerzyli-
śmy zakres swojej wiedzy o lesie i żyjących 
w nim dzikich zwierzętach.

Mamy nadzieję, że powtórzymy tego 
typu akcje.

Opiekunowie Koła LOP 
z SOSW w N-dzie

Bogumiła Szturo, Joanna Sochacka

Sygnały Czytelników 

Długie kolejki po dowód osobisty
Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka naszego miasta głośno narzekając 

na pracę urzędniczki zajmującej się wymianą dowodów osobistych. Według 
relacji naszej rozmówczyni trwa to niemiłosiernie długo, a poza tym często 
zdarza się tak, że drzwi tego wydziału są zamknięte.

„Urzędniczka kazała wypełnić mi wniosek pouczając mnie, że mam go pod-
pisać w jej obecności, by koniecznie zmieścić się w specjalnej ramce. Gdy już 
to zrobiłam rozpoczęło się żmudne wklepywanie moich danych do komputera. 
Trwało to co najmniej 20 minut. Wciąż byłam pouczana bym była cicho i jej 
nie rozpraszała. Przy odbiorze było podobnie długo.” 

Ten głos nie był odosobniony. Obowiązek wymiany dowodów osobistych 
dotknie wielu mieszkańców. Zapewne wszyscy liczą, że uda się to załatwić 
błyskawicznie. Miło by było, gdyby urzędnicy wyszli naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom.

Red.

Listy Czytelników

Karmić czy straszyć ?
Panie Burmistrzu i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców naszego miasta. W związku ze zbliżającym się niebezpieczeń-
stwem epidemii ptasiej grypy chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt dokarmiania 
ptaków wodnych na naszym jeziorze, co  powoduje ściąganie dodatkowej 
ilości ptactwa wodnego. Większa ilość ptactwa zwiększa prawdopodobieństwo 
wystąpienia chorych sztuk i zarażenia ptactwa i ludzi. 

Bagatelizowanie tej sytuacji może przyczynić się do wyniszczenia od lat 
budowanych  stad gołębi pocztowych i innych oraz drobiu domowego. Infor-
mujemy, że przypadki wirusa odnotowano około 80  kilometrów od naszego 
miasta. Taką odległość ptactwo pokonuje w ciągu 1-2 dni.

Zaniepokojony hodowca gołębi białych Tomasz Kwiatkowski i Prezes 
sekcji Wierzbięcin hodowców gołębi pocztowych Eugeniusz Kozera.
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Konkurs recytatorski
Do eliminacji rejonowych 51. 

Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego zgłosili się tylko uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. Ośmioro z nich recyto-
wało wiersze i fragmenty prozy. Jury 
miało trudny orzech do zgryzienia, 
by z grona startujących wybrać tych 
najlepszych. Ostatecznie do woje-
wódzkich półfinałów zakwalifikowały 
się trzy osoby: Wojtek Koladyński 
prezentujący fragment „Raportu z 
oblężonego miasta” Z. Herberta i 
fragment „Godzin” M. Cunningham, 

Szkolenia dla nauczycieli     
Celowy  Związek Gmin R-XXI  

w ramach edukacji ekologicznej 
Związku wprowadził na terenie CZG 
R-XXI cykl kompleksowych szkoleń 
dla nauczycieli - liderów ekologii. 
Projekt nosi nazwę: „Europejska 
Akademia uczy segregować odpa-
dy opakowaniowe - Kaskada edu-
kacyjna pn. „Nie musimy śmie-
cić”. W szkoleniu bierze udział 25 
nauczycieli z terenu CZG R-XXI. 
Związek zapewnia nauczycielom 
bazę szkoleniową oraz bazę noclego-
wą i żywieniową. Zajęcia szkolenio-
we odbywają się w cyklu dwudnio-
wym i są  finansowane z środków 
NFOŚ i środków własnych Związku. 
Opiekę metodyczną nad realizacją 
kursów szkoleniowych pełni prof. 
dr hab. Jerzy Bolałek z Uniwersytetu 
Gdańskiego Instytut Oceanografii. 
Wykładowcami są, min. Dr Anna 
Sternicka pracownik Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydział Biologii 
Geografii i Oceanologii, pracownia 
dydaktyki biologii i geografii, Mgr 
Grażyna Jaromi - Wolniakowska 
(Polski Klub Ekologiczny), Mgr 
Krzysztof Kochan - przyrodnik i 
biolog,  Mgr inż. Aleksandra Bodnar 
- koordynator krajowy kaskady, dr 
Justyna Miąc, inż. Marcin Stefański. 

Pierwszy cykl szkoleń rozpo-
czął się 4 lutego  i zakończy się 27 
lutego b.r. Następny cykl szkoleń 
dla nauczycieli przewidziany jest  
w kwietniu br. Łącznie zostanie 
przeszkolonych ok. 50 nauczycieli 
z terenu Celowego Związku Gmin 

R-XXI. Oprócz zjazdów szkolenio-
wych nauczyciele wezmą udział w 
warsztatach terenowych. W czerwcu 
jest to wyjazd do Długoszyna celem 
zwiedzania nowoczesnego Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów, a we 
wrześniu będzie to wyjazd do huty 
Jarosław w Pile, która wykorzystuje 
do własnej produkcji surowce wtór-
ne z recyklingu. 

Ponadto, każdy z uczestników 
otrzyma pakiet pomocy dydaktycz-
nych, w tym poradnik metodyczny 
dla nauczycieli i studentów przygo-
towujących się do pracy w szkole 
pn. „Racjonalne gospodarowanie 
odpadami komunalnymi”, Poradnik 
w postaci zapisu cyfrowego DVD 
(broszura, akty prawne, piosenka 
ekologiczna), broszurę tematyczną 
pn. „Mój Region. Walory przyrodni-

Bartłomiej Drążewski recytujący S. 
Mrożka „Mucha do ludzi” oraz „Pan 
Cogito ogląda w lustrze swoją twarz” 
Z. Herberta i Agata Milińska, która 
wykonała „Labirynt” W. Szymbor-
skiej i „Panią Dolloway” W. Woolf. 
Ponadto wyróżniono Magdalenę 
Biały i Agnieszkę Ronkowską.

Łatwiejsze zadanie mieli jurorzy 
podczas oceniania poezji śpiewanej. 
W tej kategorii startował tylko Maciej 
Kasprzak, a jako, że ta dziedzina jest 
jego żywiołem, awans do wyższego 
szczebla był sprawą oczywistą.

Wojewódzkie półfinały odbędą się 
w Szczecinie Dąbiu w dniach 7 – 9 
kwietnia.

Ag

Wojtek Koladyński na scenie.Recytacja Agaty Milińskiej.

cze – antropopresja – odpady”, pla-
katy pt. „Segreguj odpady” (promu-
jące selektywną zbiórkę odpadów). 
Ponadto szereg innych pomocy 
dydaktycznych – przydatnych na-
uczycielowi w zajęciach lekcyjnych.  
Podstawowym zadaniem projektu 
jest doskonalenie nauczycieli - tre-
nerów i animatorów edukacji ekolo-
gicznej na terenie CZG R-XXI. 

Zasadniczym jego celem jest pod-
noszenie świadomości ekologicznej 

wśród młodzieży  oraz przekazywa-
nie wiedzy praktycznej w zakresie 
właściwego zagospodarowania od-
padów. 

W sposób atrakcyjny projekt łączy 
wiedzę i szkolenie teoretyczne z po-
kazaniem praktycznego wdrożenia  
i zastosowania zarówno innowacyj-
nych często metod edukacyjnych, 
jak również pozwala w praktyce 
doświadczyć  i zaobserwować pro-

cesy, technologie i metody ochrony 
środowiska poprzez właściwe zago-
spodarowanie odpadów. 

Nadrzędnym zadaniem kaskady 
jest, min. wyeksponowanie treści 
związanych z zagospodarowaniem 
odpadów i nadanie im rangi prio-
rytetu w kształtowaniu świadomo-
ści społeczeństwa poprzez aktywne 
zaangażowania uczniów, ich rodzi-
ców oraz społeczności szkolnej i 
lokalnej. Dostarczenie uczestnikom 
projektu, informacji, kompetencji i 
umiejętności praktycznych umoż-
liwiających kreowanie i realizację 
aktywnych działań na rzecz ochrony 
środowiska na rzecz społeczności 
lokalnej. Pozyskanie sojuszników 
poprzez przygotowanie merytorycz-
ne i metodyczne nauczycieli do re-
alizacji edukacji ekologicznej w za-
kresie racjonalnego gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Objęcie 
szerokim zasięgiem edukacyjnym 
społeczeństwa poprzez kaskadowe 
pokazywanie wiedzy i postaw wpły-
wających na ogólną świadomość 
współczesnego człowieka. 

W realizacji idei kaskady ważną 
rolę odgrywa edukacja nauczycieli, 
przyszłych trenerów oraz animato-
rów edukacji ekologicznej na terenie 
macierzystej placówki oświatowej. 
Od niej bowiem zależy świadomość 
celów, zaangażowanie i motywacja 
działania przyszłych pokoleń.

Antoni Bielida
Przewodniczący Zarządu 

Związku  CZG R-XXI
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Przed rokiem 1989 gospodarka rol-
na w dużej mierze opierała się na Pań-
stwowych Gospodarstwach Rolnych. 
Ich sieć rozsiana była po całym kraju. 
Dziś jest to sieć ruin. Jedna z takich 
ruin leży zupełnie niedaleko, można 
ją zobaczyć w Miętnie. Trzeba uczci-
wie powiedzieć, 
że jest to widok 
ponury. Rozwala-
jące się budynki 
gospodarcze sta-
nowią zagrożenie 
dla ludzi. Tu w 
każdej chwili coś 
się może zawalić, 
coś może spaść 
na głowę. Jednak 
największym za-
grożeniem jest 
odkryte niezabez-
pieczone szambo. 
Czterometrowej 
głębokości zbior-
nik kryje się za 

wysokimi trawami, z daleka trudno 
go zobaczyć. Nie trzeba się mocno 
wysilać, by wyobrazić sobie co może 

reklama

zaprasza 

WSZYSTKIE PANIE 
w dniu 8 marca 

    na obiad w promocyjnej 
    cenie oraz miły wieczór 

      przy lampce szampana gratis 
i nastrojowej muzyce. 

Tel. 091 39 20 221.

Groźne ruiny
Okres świetności PGR-ów już dawno minął. Dziś są to najczęściej ruiny 

często będące zagrożeniem dla ludzi. 
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Po PGR zostały ruiny.

Największym zagrożeniem jest szambo 
czterometrowej  głębokości.

się stać bawiącemu się tam dziecku. 
Istny przepis na tragedię. Dlatego 
sołtys Miętna Zbigniew Litwin posta-
nowił działać. Zwrócił się do nowo-
gardzkiego Urzędu Miasta i Gminy z 
prośbą o ustalenie właściciela byłego 
PGR-u. Urzędnicy skierowali sprawę 

dalej i przesła-
li do Agencji 
Nieruchomo-
ś c i  Rolnych 
prośbę o usta-
lenie „właści-
ciela odkrytego 
szamba oraz 
podjęcia dzia-
łania w kierun-
ku usunięcia 
bezpośredniego 
zagrożenia” . 
Wkrótce na-
deszła odpo-

wiedź, w której możemy przeczytać, 
że właścicielem nieruchomości jest 
spółka Tibo z siedzibą w Miętnie. Jej 
właściciel, na co dzień tu nie przeby-
wa. Nie znaczy to jednak, że kontakt 
z nim jest niemożliwy.

„Osobiście rozmawiałem z właści-
cielem spółki, – opowiada Zbigniew 
Litwin – który obiecał mi załatwić 
sprawę do świąt Bożego Narodzenia. 
Niestety, mamy koniec lutego a tam nic 
się nie zmieniło”.

W takiej sytuacji trudno było liczyć 
na polubowne załatwienie sprawy, 
przyszedł czas na środki prawne. 
Sołtys Miętna w porozumieniu z 
burmistrzem Kazimierzem Ziembą 
skierował sprawę do goleniowskiego 
oddziału Nadzoru Budowlanego. 
Czekamy na interwencję inspekto-
rów.

Ag

Ptasia grypa – całkiem realna
Temat ptasiej grypy znów powraca, 

zarówno w rozmowach towarzyskich, 
jak i w prasie i telewizji.

Tak było i na łamach naszej gazety 
(DN nr 15) w przeprowadzonej son-
dzie. Jedni uważają, że jest to realne 
zagrożenie, inni twierdzą, że nie ma 
obaw.

Czy zatem powinniśmy się jej 
obawiać? Czy należy z trwogą ocze-
kiwać przylotu ptaków – zwiastunów 
wiosny?

Każdego roku przylatują do nas 
miliony różnych gatunków ptaków 
– w tym ponad 100 tys. bocianów. 
Prawdopodobieństwo przywleczenia 
przez nie wirusa jest bardzo realne. 
Zaraza może dotrzeć do Polski z każ-
dej strony. Włochy, Rumunia, Grecja, 
Bułgaria, Austria, Słowenia, Niemcy, 
Turcja – tam znaleziono dziesiątki 
ptaków, które padły z powodu groź-
nego zabójcy – wirusa H5N1.

Wyniki napawają lękiem, bo ptasią 
grypę odkryto na niemieckiej wyspie 
Rugia, zaledwie godzinę lotu ptaka od 
polskiego Świnoujścia.

Nie wpadajmy jednak w panikę, 
ale pamiętajmy, że od końca lutego 

będziemy gościć w naszym kraju wie-
le ptaków z ciepłych krajów. A wraz 
z nimi można się spodziewać tego 
wirusa, bo na trasie ich przelotów 
są ogniska ptasiej grypy. Głównymi 
nosicielami są dzikie kaczki, które 
przylatują do Polski na początku 
marca. Groźne są też, niestety, nasze 
poczciwe boćki. Osiedlając się bardzo 
blisko naszych domów mogą – ale nie 
muszą – zarażać ptactwo domowe. A 
od drobiu ptasią grypę mogą złapać 
ludzie. Nie musimy jednak obawiać 
się ptasiej grypy jeżeli będziemy 
przestrzegać zasad opisanych przez 
najlepszych w świecie i w Polsce 
epidemiologów, w tym Głównego In-
spektora Sanitarnego Kraju, prof. An-
drzeja Trybusza, który informuje:

Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej 
grypie? Koniecznie przeczytaj te pro-

ste odpowiedzi na pytania, a będziesz 
wiedzieć, jak uniknąć zarażenia. 

Co to jest ptasia grypa?
Choroba wywoływana wirusem, 

który atakuje przede wszystkim dzi-
kie ptactwo, a z niego może przenieść 
się na drób domowy i na człowieka.

Jak ludzie mogą się zarazić?
Przez dotykanie chorych - żywych 

lub martwych ptaków, stycznością z 
ich odchodami i rzeczami, na których 
te odchody się znajdowały, np. obu-
wie, ubrania, grabie czy łopata albo 
poprzez kontakt z surowym mięsem 
i jajkami.

Jakie są objawy ptasiej grypy u 
człowieka?

Podobne do objawów ludzkiej 
grypy. Gorączka powyżej 38 stopni, 
kaszel, bóle gardła i mięśni, stawów i 
oczu, kłopoty z oddychaniem. Mogą 
też występować krwawe wykrztusiny. 
Choroba może się wylęgnąć bardzo 
szybko – w ciągu zaledwie kilku 
godzin.

Czy jedzenie mięsa lub jajek cho-
rych ptaków jest groźne?

Tak. Wirus znajduje się w surowym 
mięsie i jajkach. Zabija go jednak 

temperatura 70 – 90 stopni Celsjusza. 
Jajka należy zatem gotować lub sma-
żyć. Natomiast mięso musimy goto-
wać lub piec co najmniej 10 minut, 
wówczas dania stają się bezpieczne. 

Jak należy przygotowywać żyw-
ność?

Każdorazowo po przygotowaniu 
posiłku, np. kotletów drobiowych, 
wbijaniu jajek na patelnię należy do-
kładnie umyć ręce wodą z mydłem, 
natomiast używany sprzęt umyć 
wodą z płynem. Do krojenia mięsa 
drobiowego nie można używać tej 
samej deski lub tego samego noża, 
którego używamy do krojenia wędlin 
i mięs gotowych do spożycia.

Tak więc przestrzegając powyż-
szych zaleceń możemy ustrzec się 
zarażenia wirusem ptasiej grypy.

Opr. I.K.
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OPŁATY PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

reklama reklama

Dla naszego Klienta - międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży 
motoryzacyjnej specjalizującej się w wytwarzaniu elementów wygłusza-
jących do wnętrz samochodów, poszukujemy osoby na stanowisko:

Kontroler finansowo-administracyjny
(miejsce pracy Nowogard)

Kandydat na w/w stanowisku będzie odpowiedzialny za bieżące 
prowadzenie księgowości, kontrolę prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji finansowej zakładu produkcyjnego, przygotowywa-
nie sprawozdań finansowych oraz analiz i raportów dla zarządu.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe - kierunek: finanse, 
   rachunkowość bądź pokrewne
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz 
   systemów finansowo-księgowych
• odpowiedzialność, samodzielność oraz odporność na stres;
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju w międzynarodowym koncernie;
• Stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
• Konkurencyjne wynagrodzenie;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie 
dokumentów w postaci CV i LM opatrzonych klauzulą 

zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
Roman Aleksy Doradztwo Organizacyjne

Ul. Kolista 25; 40 – 486 Katowice
Mail: rekrutacja@aleksy.pl

Aplikacje przekażemy bezpośrednio naszemu Klientowi.

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 �9 �0 9�� lub 091 �9 �0 9��, 
0�0� ��� �11

„POSESJA”
 Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami 

Spółka Cywilna
 Waldemar Łaciński, Jadwiga Radwańska, Bogumiła Wróblewska 

z siedzibą: w Stargardzie Szczecińskim 
ul. Pierwszej Brygady 35/407 

Tel./fax 091 834 66 95 • kom. 0600 519 931 
e-mail: posesja.stargard@op.pl

Oferuje:
zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi 
oraz
• Budynkami z lokalami na wynajem
• Nieruchomościami komercyjnymi
Zapewniamy:
• Rzetelną obsługę
• Rachunkowość i rozliczanie wspólnot
• Obsługę techniczną
• Racjonalne gospodarowanie funduszami
• Doradztwo finansowe, prawne i techniczne
• Pełną kontrolę właścicieli nad gospodarką i finansami wspólnoty

Posiadamy licencję zawodową Zarządcy nieruchomościami oraz 
wymagane ubezpieczenie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Urząd Skarbowy 
w Goleniowie

informuje, 
że punkt wydawania 

i przyjmowania formularzy 
podatkowych w Nowogardzie, 

począwszy od dnia 
1 marca br. do końca upływu 

terminu składania zeznań 
podatkowych za 2005 r. otwarty 

będzie w każdą środę
w godz. 800 -1400

Jednocześnie przypominamy, 
że formularze podatkowe można 

pobrać również w Urzędzie Miasta

Z ogłoszeń duszpasterskich

W środę przypada początek 
Wielkiego Postu 

czyli Środa Popielcowa

Środa - l marca 
Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w kościele para-
fialnym pw. WNMP o godz. 9.00; 17.00 i 18.00. 
Msze św. w kościołach filialnych:
Olchowo godz. 17.00
Karsk godz. 18.00
Dąbrowa godz. 19.00

Prosimy o pomoc w przygotowaniu kościoła do liturgii we wtorek 
od godz. 15.30.
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„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Dziś ostatni dzień karnawału

nego w długą sukmanę i wysoką papie-
rową czapkę, przybraną dzwoneczkami i 
kolorowymi wstążkami. Towarzyszyli mu: 
profesor z oślą głową, dziad i inni przebra-
ni oberwańcy. Wchodząc do domu Zapust 
przedstawiał swój orszak, zaczynając od 
profesora i przymawiał się o datki: o kieł-
basę, o kawałek boczku, o kołacz i słodki 
placek, a towarzyszący mu dziad składał 
uzbierane dobra do swego wielkiego kosza. 
Wszystkich przebierańców zapustnych 
chętnie przyjmowano w domach i ugasz-
czano, i to nie tylko dlatego, że ich wy-
stępy były zabawne; wierzono również w 
tajemnicze związki zachodzące pomiędzy 
ich przybyciem oraz obecnością w domu i 
obejściu, z ich zabawami i harcami, a ry-
chłym już nadejściem wiosny i budzeniem 
się życia w przyrodzie. 

 W ostatnich dniach karnawału, w 
dawnej Polsce niszczono i symbolicz-
nie zabijano (najczęściej przez ścię-
cie) różne postacie. Jeszcze w XIX w., 
na staromiejskim Rynku Głównym w 
Krakowie odbywało się ścinanie Mię-
sopusta, słomianej kukły, którą wcześ-
niej włóczono po placach i ulicach. 
     Podobny zwyczaj występował na 
Kujawach, gdzie na zakończenie ostat-
kowych zabaw pozorowano zabijanie 
grajka. Gdy zbliżała się północ, obecni 
w karczmie mężczyźni chwytali przy-
grywającego do tańca muzykanta i na 
taczkach wywozili go na miejsce strace-
nia, zwykle na rozstajne drogi i tam sy-
mulowano wykonanie wyroku śmierci, 
uderzając go lekko po głowie workiem 
wypełnionym popiołem. Potem na miej-
scu egzekucji rozpalano wielki ogień. 
     Czasami wieszano grajka (a dokładnie 
części garderoby męskiej, kapelusz oraz 
skrzypce) na drzwiach karczmy na znak, 
że odtąd musi bezwarunkowo zamilknąć 
wszelka muzyka.

Innym znakiem nadchodzącego Postu, 
wraz z którym na długie tygodnie znikało 
ze stołów smaczne, mięsne jedzenie, był 

garnek z żurem, o północy wnoszony do 
karczmy, w której odbywało się ostatnie, 
zapustne granie. Niekiedy wnoszono także 
śledzia na patyku, rybi szkielet lub śledzia 
wyciętego z tektury. Znaczyło to, że nastał 
już Wielki Post, a cienki żur i śledź zajmą 
główne miejsce w codziennym jadłospisie. 
     W bogatszych domach (głównie szla-
checkich i mieszczańskich) oznaką nad-
chodzącego postu była późna maślna 
kolacja, zwana podkurkiem, bo spoży-
wana przed pierwszym pianiem koguta, 
złożona ze śledzi, ryb, nabiału i pieczy-
wa. Czasem w półmisku z podkurkiem 
ukrywano żywego wróbla. Gdy pan domu 
zdejmował pokrywę - ptak ulatywał. Był 
to znak, że wraz nim na całe sześć tygo-
dni odlatują sute poczęstunki i zabawy. 
     Wszystkie te zwyczaje oznaczały nie 
tylko pożegnanie karnawału i wszystkich 
jego uciech. Symbolizowały również po-
żegnanie zimy, zbliżanie się przedwiośnia, 
wiosny, zapowiadały odnowę roślin po zi-
mowym spoczynku i mające się niebawem 
rozpocząć prace gospodarskie. Trzy dni 
intensywnego rozbawienia kończył - wia-
domo - śledzik. Ale skąd nazwa tej zaba-
wy? Otóż wiemy, że musi się ona skończyć 
o północy: do drzwi puka już Popielec 
jako czas dla zabaw niewskazany. Tym-
czasem rozbawionym często trudno było 
zaprzestać tańców. Wtedy do karczemnej 
izby wkraczała postać w łachmanach i 
ze śledziem w dłoni – symbol Wielkiego 
Postu. Przebieraniec wypędzał z karczmy 
niekarnych tancerzy. Kto ociągał się zbyt 
długo, mógł nawet oberwać batem... Cza-
sem Łachmaniarzowi towarzyszył diabeł, 
który za karę częstował ostatnich marude-
rów bardzo słonym śledziem... Zapowiedź 
wielkopostnego ograniczenia jadła.   

A następny dzień - Środa Popielcowa 
oznacza początek oczekiwania na Wiel-
kanoc.

( Na podstawie: „Polskie Tradycje Świą-
teczne” autorstwa Barbary Ogrodowskiej) 

KĄCIK KULINARNY:

CIASTECZKA NA WINIAKU: 
Składniki: 40 dag mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 7 dag masła, 7 dag cukru  

starta skórka z 1/2 cytryny, 2 jajka, 2 łyżki słodkiej śmietany, 40 ml winiaku/ czerwo-
nego wina, tłuszcz do głębokiego smażenia, 1-2 łyżki cukru pudru 

Sposób przyrządzenia: 1. Mąkę (odłożyć 1-2 łyżki) przesiać z proszkiem do pie-
czenia do miski, w środku zrobić wgłębienie. Dodać kawałki masła, posypać cukrem 
i skórką cytrynową, dodać jajka, śmietanę i winiak, wszystko razem wyrobić na gład-
kie ciasto. Uformować kulę, przykryć folią i włożyć do lodówki na 15 min. 

2. Następnie posypać stolnicę mąką, rozwałkować ciasto na grubość 1 cm, wykra-
wać radełkiem kwadraty o boku 3 cm. 

3. W naczyniu rozgrzać tłuszcz i smażyć na nim jednorazowo po 5-6 ciasteczek. 
Usmażone ciasteczka wyjąć łyżką cedzakową, dokładnie osączyć i posypać cukrem 
pudrem. 

RADA : zamiast winiaku można dodać do ciasta śliwowicę, białe wytrawne wódki 
owocowe z gruszek lub wiśni albo rum.

SMACZNEGO!!!

Karnawał dobiegł końca. Nadchodzi 
cisza, Wielki Post. Ale zanim się skończy 
ten wyjątkowo w tym roku długi czas za-
baw, mamy jeszcze okazję do szaleństw... 
Ostatki! Te ostatnie trzy dni karnawału 
nosiły także staropolską nazwą Mięsopust 
(od słów mięsa - opust, czyli pożegnanie, 
opuszczenie, pożegnanie mięsa). Nazywa-
no je również ostatkami, kusymi (diabel-
skimi) dniami, kusakami, dniami zapuś-
nymi .Ostatnie, huczne dni są pełne zabaw 
i towarzyskich spotkań. U nas ostatni 
dzień karnawału zwany jest „śledzikiem”, 
w Wielkopolsce dzień ten zwany jest Pod-
koziołkiem. W różnych regionach Polski 
obchodzi się ostatki inaczej i niestety nie 
wszyscy pamiętamy, jak wyglądały zwy-
czaje z nimi związane. A było ich wiele. 
     W Polsce, podobnie jak w innych kra-
jach Europy, był to czas poczęstunków, 
tańców i swawoli. Na wsi i w miastach, we 
wszystkich stanach, bawiono się i stosow-
nie do posiadanych środków i zasobów 
jedzono dużo, tłusto i wypijano wiele 
mocnych trunków. Księża bezskutecznie 
gromili z ambon te zapustne hulanki, wo-
łając, że są od diabła wymyślone oraz że 
„...większy zysk czynimy diabłu trzy dni 
rozpustnie mięsopustując, aniżeli Bogu 
czterdzieści dni nieochotnie poszcząc”. 
Wszędzie, najweselej i najhuczniej obcho-
dzono ostatni tydzień karnawału od Tłu-
stego Czwartku po ostatni kusy wtorek. 
Tłusty - zapuśny czy inaczej Combrowy 
Czwartek upływał głównie na jedzeniu i 
piciu. Tłusty Czwartek był jednak tylko 
wstępem do hucznych zabaw i różnorod-
nych zwyczajów, które odbywały się w 
ostatnie trzy dni karnawału. Podczas tych 
dni starano się najeść do syta dobrych 
rzeczy, aby przed zbliżającym się Wielkim 
Postem, wytańczyć, wybawić, wyśmiać i 
wykrzyczeć. Tańczono więc do upadłego 
w domach i w karczmach, a na ulice wsi, 
miasteczek i przedmieść wielkomiejskich 
wychodziły korowody wesoło pląsających 
i płatających figle przebierańców. Przebie-
ranie się i wkładanie masek, czy choćby 
tylko czernienie sobie twarzy sadzą, było 
w ostatki regułą. Na wsi, która najdłużej 
zachowywała dawne swe zwyczaje, biega-
ły po drogach i przychodziły do domów 
przebrane postacie, a wśród nich posta-
cie zwierzęce, znane z wcześniejszych 
obchodów kolędniczych: koza, turoń, 
niedźwiedź i konik, a także bocian i żuraw 
(zwiastuny wiosny). Wierzono powszech-
nie, że wraz z nimi przychodzi do domów 
dostatek i urodzaj. Po ulicach biegali męż-

czyźni poprzebierani za kobiety, czarne, 
rogate diabły i inne cudacznie przyodzia-
ne postacie, zaczepiając przechodniów, 
porywając ich do tańca, ściskając i całując, 
a przy okazji czerniąc im twarze i ubrania 
sadzą. Wszyscy bez wyjątku przebierańcy 
natarczywie domagali się datków.

Do końca XIX w., w ostatni dzień za-
pustów lub - częściej w Środę Popielcową, 
dziewczyny i chłopców, którzy w czasie 
karnawału nie stanęli na ślubnym kobier-
cu, a nawet się nie zaręczyli wprzęgano 
do ciężkiej drewnianej kłody. Nazywa-
no ją kłodą popielcową i zmuszano, aby 
wśród śmiechów i szyderstw, ciągnęli ją 
przez całą wieś lub ulicami miasta do kar-
czmy. Tam musieli wykupić się, fundując 
wszystkim obecnym piwo i gorzałkę. Mia-
ła to być kara i wykup za to, iż nie pod-
jęli jeszcze obowiązków i ciężarów stanu 
małżeńskiego i niezasłużenie, co najmniej 
przez rok, cieszyć się będą swobodami 
wolnego stanu. W ten sposób, zgodnie z 
obyczajem, piętnowano i wyszydzano sta-
ropanieństwo i starokawalerstwo.   
Natomiast na Kujawach i w Wielkopol-
sce dziewczyny, które nie wyszły za mąż  
podczas karnawału, brały udział w zaba-
wie - obrzędzie zwanej podkoziołkiem. 
 W ostatni wtorek przed Popielcem zbie-
rały się w karczmie, opłacały muzykę i 
tańczyły ze sobą, podczas każdego tańca 
rzucając pieniądze na talerz ustawiony w 
pobliżu orkiestry, na beczce z piwem, pod 
umieszczoną na niej figurką drewnianą, 
wyobrażającą chłopca lub kozła (symbol 
męskości i płodności), czyli podkoziołka. 
Mówiono, że dają w ten sposób swój pod-
koziołek - czyli okup za uciechy wolnego 
stanu, ale także i okup składany w intencji 
swego przyszłego, możliwie szybkiego za-
mążpójścia. 

     Innym ciekawym, polskim zwycza-
jem zapustnym były bachuski (nazwa po-
chodzi od imienia starożytnego greckiego 
i rzymskiego boga Bachusa, zwanego także 
Dionizosem, patrona wina, wiosny, słońca, 
odradzającej się przyrody i miłości). Od-
bywały się one na Ziemi Sandomierskiej 
i Lubelskiej. Bachusem nazywano tam 
chłopca ubranego w słomiane powrozy, 
albo słomianą lalkę, którą na sankach lub 
wózku (w zależności od pogody), obwozi-
ła świta złożona z przebierańców, zbierają-
cych datki dla „Bachuska”, a przy okazji i dla 
siebie - drobne pieniądze na kufelek piwa. 
     W Krakowie i na całej Ziemi Krakow-
skiej bachusami nazywano grupę złożoną 
z księcia Zapusta (głównej postaci), ubra-
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Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie 
jednego z zadań drukowanych w lutym. Nagrody losujemy raz w miesiącu. 
Najbliższe losowanie w dniu 6 marca 2006 roku.

NIERUCHOMOŚCI
• Działka budowlana w Olchowie, 26 arów. 0602 

55 55 98.
• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, ła-

zienka – stare budownictwo (piece) na 2-po-
kojowe. 091 39 21 959, po 18.00.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., 
działka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbię-
cin. 0695 644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0889 
210 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z gara-
żem. Tel. 0504 124 829.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, kawalerka lub dwa pokoje na dłuższy 
okres. Tel. 0�01 ��� �99.

• Pawilon handlowy sprzedam – płyta obor-
nicka, pow. �0 m kw. Cena do uzgodnienia. 
0�0� 0�0 9��.

• Kupię dom jednorodzinny – do 150 m kw., 
może być w stanie surowym – Nowogard, do 
200.000 zł. 0607 753 739.

• Pilnie poszukuję mieszkania 2-pokojowego, 
nieumeblowanego. 0691 315 812.

• Lekarz szuka pokoju lub kawalerki do wy-
najęcia. Tel. 091 �9 �0 ���.

• Sprzedam lub wynajmę garaż murowany przy 
ul. Zamkowej. 0600 62 62 44.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, w 
rozsądnej cenie. 0�9� ��� ��0.

• Sprzedam pawilon handlowy z płyty oborni-
ckiej – możliwość przeniesienia, 30 m kw. 0693 
850 197.

• Komfortowy dom na osiedlu, działka 1000 
m kw., może być pod działalność, 380.000 zł. 
0502 103 432.

• Kupię ziemię rolną w okolicach Nowogardu. 
0502 625 605, po 18.00.

• Działkę rolną w Kościuszkach sprzedam, do-
jazd drogą asfaltową + wszystkie media. 0508 
211 575, 0509 878 292.

• Zamienię M4 na mniejsze. 0694 897 646.
• Zamienię M-4, 66 m kw., 2 piętro na M-3. Tel. 

091 39 21 407, po 16.00.
• Sprzedam dom jednorodzinny + działka 64 

ary – Błotno. Cena 140.000 zł. 091 39 17 985, 
0880 690 317.

MOTORYZACJA

• Sprzedam przyczepkę samochodową z papie-
rami. 0507 692 378.

• Sprzedam Fiat Uno, 1994 r., benzyna + gaz, 
opłacony. 0693 021 097.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., przegląd do 
XII.2006 r., stan dobry. Cena 1.700 zł – do ne-
gocjacji. 0602 45 57 92.

• Sprzedam Renault 19, 1.8 benzyna, wspo-
maganie kierownicy, regulacja kierownicy, 
welur, 5-drzwiowy, niebieski metalik. Tel. 0513 
740 195.

• Sprzedam Fiat Punto, poj. 1.1, XII.1996 r., zielo-
ny, przebieg 160.000 km, pierwszy właściciel, 
blachy cynk. 0607 646 755, 091 39 20 925.

ROLNICTWO
• Sprzedam � tony żyta, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 0�00 ��� 1��.
• Sprzedam drewno opałowe. 0695 963 891.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• Transport – przeprowadzki. 0�0� �1� ��1.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY IN-

TERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS 
REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0�09 
��� ���.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, STOLAR-

SKIE, KAFELKOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM SOLIDNIE I 

FACHOWO, DZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 
091 �9 �� ���, 0��0 �9� ��1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Rozliczenia podatkowe (PIT) 15 zł/deklaracja. 

Tel. 0695 770 724.
• Rolety, żaluzje, montaż, naprawa – najtaniej! 

091 39 72 656.
• Wykonujemy dekarstwo, docieplenie, regipsy. 

0886 182 160.
• Naprawa i sprzedaż komputerów. 0601 

409 611.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0��0 �90 ���.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLACHARZA W 

RESKU (ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 
WACKONI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 234. 

• Firma piekarnicza zatrudni cukiernika z do-
świadczeniem. Wymagane dokumenty mi-
strzowskie i pedagogiczne. 091 �9 �� ��1.

• ZATRUDNIĘ: KIEROWNICZKĘ SIECI SKLE-
PÓW Z ODZIEŻĄ, WYMAGANE PRAWO JAZ-
DY KAT. B ORAZ KIEROWCĘ KAT. B I C. 0�1� 
1�1 ���.

• Poszukuję osób do pracy sezonowej w okoli-
cach Wierzchów. 0887 643 753.

• Przyjmę murarzy. 0886 182 160.

• Zatrudnię kucharki i pomoce kuchenne – pra-
ca sezonowa nad morzem. 0508 246 713.

• Poszukuję nauczyciela – korepetytora języka 
niemieckiego i angielskiego. 0693 616 252.

• Niemcy – potrzebne panie do opieki. 091 
�9 �1 19�.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0��� ��� �9�.
• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 5 ELEMENTÓW 

Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 39 
20 978.

• Nokia 6020 i 3120 sprzedam – nowe. 0602 
555 598.

• Sprzedam nową suknię ślubną, rozmiar 38. 
0607 289 472.

• Sprzedam ławy, krzesła do baru lub pubu, dart 
Masterteam, meble barowe, lustro duże na 
ścianę w ramie drewnianej z kinkietami, grill 
węglowy z zadaszeniem o napędzie elektrycz-
nym, kraty na drzwi i okna oraz inne rzeczy z 
wyposażenia klubu. Tel. 0887 861 275, 0507 
961 172.

Poznaj 
swój kraj…

W poszczególne rzędy diagramu 
należy wpisać nazwy miast będą-
cych siedzibami władz podanych 
województw, a następnie odczytać 
nazwy kolejnych dwóch województw 
(Utworzą je litery z pól oznaczonych 
kółkami i iksami – każde czytane 
oddzielnie).

Jako rozwiązanie należy podać 
nazwę szesnastego województwa, o 
którym w ogóle nie wspomina się w 
zadaniu.

Stolica województwa:
1 – śląskiego,
2 – dolnośląskiego,
3 – wielkopolskiego,
4 – lubuskiego,
5 – kujawsko-pomorskiego,
6 – pomorskiego,
7 – warmińsko-mazurskiego,
8 – mazowieckiego,
9 – podlaskiego,
10 – małopolskiego,
11 – świętokrzyskiego,
12 – zachodniopomorskiego,
13 – podkarpackiego.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Jerzy Wolny

ur.1956 r.- Sekretarz Zarządu LKS 
„Pomorzanin” od 1989 r., kierownik 
klubu od 1983 roku. Członek komisji 
rewizyjnej Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, członek Rady 
Gminnej LZS. W latach 1978-1983 
piłkarz w drużynie seniorów LKS 
„Pomorzanin”. Żonaty, jeden syn gra 
w piłkę nożną w LKS „Pomorzanin”.

Ma ukończone kursy sędziowskie 
z piłki ręcznej, piłki nożnej, łuczni-
ctwa.

Jako działacz dwukrotnie miał ze-
spół piłki nożnej LKS „Pomorzanin” 
w IV lidze.

W LKS „Pomorzanin” od 1978 
roku, wcześniej w „Polonii Płoty” i 
w LZS „Technik-Płoty”. Z LKS „Po-
morzanin” otrzymał ofertę gry jako 
piłkarz, pracę oraz mieszkanie. Jego 
błyskotliwą karierę (strzelał około 
70 % wszystkich bramek zdobytych 
przez drużynę) przerwała w 1983 
roku kontuzja kręgosłupa. Dwu-
krotnie prowadził mecze „Oldboje 
Nowogard”- „Orły Górskiego”.

Radny II i III kadencji Rady Mia-
sta Nowogard. Zaangażowany w bu-
dowę w czynie społecznym trybun 
na stadionie.

W latach 1978-1981 pracował w 
PGR Nowogard. Od 1981 roku do 
dzisiaj w Urzędzie Skarbowym w 
Goleniowie. 

Uhonorowany: Złotą Honorową 
Odznaką LZS, tytułem Zasłużony 
Działacz LZS, Złotą Honorową Od-
znaką Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, Srebrną Odznaką Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce, Odznaką 
Gryfa Pomorskiego.

Nowogardzka Liga Darta
W minioną niedzielę w pubie „Pasadena” rozegrano przedostatnią kolejkę 

Nowogardzkiej Ligi Darta. Z bardzo dobrej strony pokazał się zwycięzca za-
wodów Tomasz Taran, którego forma wyraźnie rośnie. Tuż za nim uplasowali 
się Bogdan Wawryczuk i Ania Protas.

Po siedmiu kolejkach tabela wygląda następująco:
1. Ania Protas 127 pkt,
2. Jacek Chlebowski 89 pkt,
3. Tomasz Taran 80 pkt,
4. Marcin Ptaszyński 80 pkt,
5. Jacek Okolski 79 pkt.
Jak wynika z punktacji walka o miejsce na podium będzie trwała do końca. 

Organizatorzy zapraszają na ostatnią kolejkę rozgrywek, która odbędzie się 
w najbliższą niedzielę 5 marca o godzinie 16.30 w pubie „Pasadena”. Tam 
też nastąpi uroczyste zakończenie ligi zwieńczone wręczeniem pucharów i 
nagród.

Więcej informacji można uzyskać na www.dart.nowogard.info.
Ag

Przygotowań Pomorzanina 
ciąg dalszy

W miniony weekend piłkarze no-
wogardzkiego Pomorzanina wybrali 
się do Łożnicy, by w ramach przygo-
towań do rundy wiosennej zmierzyć 
się z wiceliderem rozgrywek grupy 
2 A-klasy, tamtejszym Orłem. Z ko-
nieczności (tylko jeden rezerwowy 
bramkarz B. Kłosowski) nasza dru-
żyna zagrała w eksperymentalnym 
składzie: Haberski – M. Miklas, Mar-
szałek, Wasyluk, Nieradka – Szobel, 
Goszczurny, D. Gruszczyński, M. 
Gruszczyński – K. Miklas, Galus.

Mecz dobrze rozpoczął się dla 
gospodarzy. Już w 2 minucie po przy-
padkowym dotknięciu ręką w obrębie 
naszego pola karnego sędzia podyk-
tował jedenastkę dla Orła, który w 
ten sposób objął prowadzenie. Nasza 
drużyna ruszyła do ataku. Przewaga 
Pomorzanina nie podlegała dyskusji 
lecz wyrównanie padło dopiero po 
przerwie, kiedy to M. Gruszczyński 
strzałem z 12 metrów w krótki róg 

pokonał bramkarza gospodarzy. Ten 
sam zawodnik ustalił wynik spotka-
nia zdobywając swoją drugą bramkę 
uderzeniem głową po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego.

W czwartek Pomorzanin zmierzył 
się w Rewalu na sztucznej nawierzch-
ni ze znacznie wyżej notowanym 
przeciwnikiem Iną Goleniów prze-
grywając 1:3.

„Mecz był raczej wyrównany – re-
lacjonował trener naszego zespołu 
Wojciech Kubicki – Ina miała prze-
wagę w środku pola, lecz my potra-
filiśmy stworzyć sobie kilka dobrych 
sytuacji podbramkowych. Szansę na 
bramkę mieli, m.in. Galus i Goszczur-
ny. To jest nasz problem. Potrafimy 
wypracować sobie sytuacje strzeleckie, 
lecz brakuje wykończenia, brakuje 
nam skuteczności.”

Miejmy nadzieję, że uda się ją uzy-
skać w meczach o punkty.

Andrzej Garguliński

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowo-

gardzkiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kil-
ku poprzednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i 
działaczy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z 
Państwa rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych Urząd Gminy w Osinie
zapraszają na

Zimowy Festyn Sportowo – Rekreacyjny
który odbędzie się 5 marca 2006 r. godz. 10.00

na obiektach sportowych Zespołu Szkół Publicznych w Osinie
W programie:
- turniej piłki nożnej zespołów sześcioosobowych (boisko asfaltowe)
- turniej piłki siatkowej (hala sportowa)
- turniej tenisa stołowego (system pucharowy)
Wstęp na salę wyłącznie w obuwiu miękkim. Zgłoszenia do turniejów 
przyjmowane są do godziny 9.45
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy

Organizatorzy

Rajmund  Zieliński

Rajmund Zieliński mieszkaniec 
Nowogardu. Znana postać w krę-
gach sportowych polskiego kolar-
stwa. Pięciokrotnie był uczestni-
kiem Wyścigu Pokoju, w roku 1962 
i 1966 zwyciężając wyścigi etapowe. 
Uczestniczył w 1964 r. w Olimpia-
dzie w Tokio i w Olimpiadzie w 
1968 r. w Meksyku. W 1964 r. był 
zwycięzcą Wyścigu Dookoła Polski. 
Był mistrzem Polski w wyścigu toro-
wym w latach 1962 i 1971 .

W 1971 r. w plebiscycie zostaje 
wybrany sportowcem 25–lecia LZS 
i zdobywcą Pucharu „Głosu” Plebis-
cytu XXV –Lecia.

W 1996 r. wybrany w plebiscycie 
sportowcem 50-Lecia LZS.

Bierze udział w różnych wyścigach 
na terenie kraju i za granicą. 

W międzyczasie studiuje i uzysku-
je tytuł magistra trenera dyplomo-
wanego kolarstwa.

Obecnie kształci młode kadry jako 
trener Klubu „Wiraż” w Szczecinie.

Cały czas nazwisko Rajmunda 
Zielińskiego utożsamiane było i jest 
z naszym miastem. Miastem kolarzy 
i kolebką kadr kolarstwa do chwili 
obecnej.

Rozsławiał i sławi dalej nasze mia-
sto i region nowogardzki promując 
sport kolarski w Nowogardzie.

Zasługi Rajmunda Zielińskiego 
są ogromne, a wynotowanie ich wy-
starczyłoby zapewne na opasły tom 
sukcesów nowogardzkiego i polskie-
go kolarstwa.

Mając na uwadze tak duże zasługi 
w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej 
oraz dotychczasowe osiągnięcia w 
pełni należy się Panu Rajmundowi 
Zielińskiemu wyróżnienie Laurem 
Cisowym.   
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 
- od 11 grudnia 2005

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 9� ��
oFErTY prACY pup

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1.  sprzedawca
2.  spedytor
3.  mechanik maszyn szwalniczych
4.  operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, wal-

ca drogowego, rozściełacza
5.  operator ładowarki
6.  operator wprowadzania danych- praca w miejscu 

zamieszkania (znaczny stopień niepełnosprawności)
7.  mechanik samochodowy
8.  cieśla, zbrojarz-betoniarz
9.  szwaczka
10.  kierownik produkcji (szwalnia)
11.  fryzjerka (własna działalność gospodarcza)
12.  kosmetyczka (własna działalność gospodarcza)
13.  szef kuchni
14.  kucharz
15.  mechanik motocyklowy
16.  mechanik samochodowy; elektryk samochodowy
OFERT PRACY SPOZA REJONU:
1. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
2. spawacz (Gdynia)
3. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
4. monter kadłubów – kowal konstrukcji (Gdynia)
5. monter ślusarskiego wyposażenia (Gdynia)
6. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
7. monter kadłubów - poddźwignicowy
8. kierownik budowy (Szczecin)
9. PKW w Iraku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryfi-

cach:
- szef sekcji – szef służby zdrowia bazy – farmacja ogólna 

– oficer;
- starszy oficer – specjalność ogólnofarmaceutyczna, III 

stopień znajomości j. angielskiego – oficer;            
- lekarz – specjalność dermatologia i wenerologia – oficer;
- lekarz – psychiatra – oficer;
- szef zespołu – psycholog, psychologia kliniczna i higie-

na psychiczna, III stopień znajomości j. angielskiego 
– oficer;

- konsultant ds. psychoprofilaktyki – oficer;
- konsultant ds. psychoprofilaktyki – psychologia pracy 

– oficer;
- pielęgniarki ogólne zachowawcze – młodszy chorąży;
- oficer – epidemiologia – oficer;
- kierownik apteki, III stopień znajomości j. angielskiego 

– oficer;
- technik-analityk – starszy kierowca, prawo jazdy kat. C 

– chorąży.
14. Planista materiałowy (Szczecin) 
15. Pracownik techniczny (Szczecin)
16. Grafik (Szczecin)
17. Pracownik techniczny (Szczecin) –naprawa i konserwa-

cja kserokopiarek i drukarek
18. Programista (Szczecin)
19. Kierownik turnusu rehabilitacyjnego 
20. Pielęgniarka
21. Fizjoterapeuci
22. Animator kultury
23. Kierowca C+E (Osowo)
24. Księgowa (Osowo)
25. Przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
26. Kelnerka (Rewal)
INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE 
PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 1�.
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W obiektywie Jana Korneluka -  Droga wśród drzew 
(nigdy takie piękne nie będą, bo wycięto drzewa)

„Templariusze Tajemni strażnicy tożsamości 
Chrystusa” - Lynn Pickett, Clive Prince 

Twórczość Leonarda 
da Vinci doprowadziła 
parę brytyjskich autorów, 

Lynn Picknett i Clive’a Prince’a, do odkrycia jednej z 
największych tajemnic w historii ludzkości, rzucając 
zupełnie nowe światło na dzieje chrześcijaństwa. Kim 
naprawdę byli Jan Chrzciciel, Maria Magdalena i Jezus? 
Jakie łączy ich związki? Jakiej tajemnicy strzegą obra-
zy Leonarda, krypty francuskich kościołów, tajemne 
stowarzyszenia i sekty - czcicieli Izis i Ozyrysa, esseń-
czyków, katarów, templariuszy, masonów, Konwentu 
Syjonu? Czy dzieje Kościoła katolickiego opierają się na 
wielkim historycznym kłamstwie, a prawdę znali i zachowali dla potomności 
jedynie zbuntowani i prześladowani heretycy?

„Seryjny narzeczony” – Irena Matuszkiewicz 
Ambitna scenarzystka Łucja przyjeżdża na wakacje 

do Ciechocinka, gdzie mieszka jej siostra Bogna. Mąż 
Bogny, Daniel, zginął we własnym domu, zabity przez 
sąsiada alkoholika. Łucja chce uczynić tę historię 
tematem swojego pierwszego scenariusza. Zbierając 
materiały, poznaje kilka wariantów prawdy. Dowiaduje 
się, że jej wyobrażenia o przeszłości rodziny, małżeń-
stwie Bogny, a także o tym, co się stało, nie mają wiele 
wspólnego z rzeczywistością.

Księgarnia „Atlas” poleca:

Historyk
Przeszukując bibliotekę ojca, młodziut-

ka Amerykanka natyka się na średniowieczną księgę i skrytkę z pożółkłymi 
listami. Kiedy pogrąża się w lekturze, świat staje się dla niej koszmarem. Od-
krywa pełną sekretów mroczną przeszłość ojca i wpada na trop prowadzą-
cy do rozszyfrowania tajemniczych losów matki. I tak zaczyna się jej pełna 
przygód wyprawa po krajach całej Europy oraz w fascynującą przeszłość.

 Epoki literackie (Wyd. Dolnośląskie)
Leksykon, szczególnie przydatny uczniom, nauczycielom i studentom, w 

sześciu rozdziałach prezentuje poszczególne okresy literatury polskiej: od 
staropolszczyzny po współczesność. Literatura polska ukazana została w 
każdej epoce w kontekście najważniejszych zjawisk europejskich. 

Seria wydawnicza: A to Polska właśnie (Wyd. Dolnośląskie)
Cykl oryginalnych publikacji popularnonaukowych na temat ważnych 

zjawisk kulturowych, wydarzeń i procesów historycznych, wybitnych posta-
ci - polityków, artystów, uczonych... Seria wydawnicza „A to Polska właśnie” 
została nagrodzona Polskim Godłem Promocyjnym Teraz Polska przez Ka-
pitułę Polskiego Godła Promocyjnego w XII edycji Konkursu na Najlepsze 
Produkty i Usługi.

Seria wydawnicza: Biblioteka Klasyki (Wyd. Dolnośląskie)
Edycja najwybitniejszych dzieł literatury światowej i polskiej. Skóropo-

dobna oprawa stylizowana na dziewiętnastowieczną, złocenia, przejrzysty 
układ typograficzny. Każda książka opatrzona jest zwięzłym posłowiem wy-
bitnego literaturoznawcy.
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Radio Maryja
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0601 949 077
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dyżur redakcyjny

0 667 889 031

czytaj na str. 7

Informujemy, że   

10 marca 2006 r.
piątek w godz. 12.30 - 13.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Powrócić 
do normalnego 
życia

reklama

zapraszamy na 
PySZneGO keBaBa 

codziennie 1000–2200 pt – sob. 1000–2400

ul. Warszawska 7a
NIEPOWTARZALNY SMAK 

SOSÓW TYLKO U NAS!!!

Informujemy 

Felmax Stal 
został 

przeniesiony 
do POM-u 

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 091 39 22 915

Donald Tusk w Goleniowie

Kampania się 
rozpoczęła

W minioną środę do Goleniowa 
zawitał Donald Tusk. W sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego czekały 
na niego tłumy mieszkańców.

Z okazji imienin

Życzenia 
dla księdza 
proboszcza
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KALENDARIUM
3 marca
Imieniny: Agrypin, Asteriusz, Hieronim, Kunegunda, Marcjusz, Maryna 
i Wirzchosława.

4 marca
Imieniny: Arkadiusz, Arkady, Eugeniusz, Kazimierz, Lucjusz, Łucja, 
Łucjusz, Wacław i Wacława

5 marca
Imieniny: Adrian, Adrianna, Aurora, Fryderyk, Gerazym, Jan, Oliwia, 
Pakosław, Wacław, Wacława i Wolimir

6 marca
Imieniny:  Agnieszka, Cymbarka, Eugenia, Felicyta, Frydolin, Jordan, 
Klaudian, Koleta, Róża, Wiktor, Wiktoriusz i Wojsław.

List czytelników 

Grupa obserwatorów
Wpłynął do redakcji list czytelników podpisany „Grupa obserwatorów 

mieszkających nad jeziorem” dotyczący artykułu z 17.02.2006 r.  pn. „Los 
ptactwa nie jest nam obojętny”, w którym był opisany sposób dokarmiania 
ptactwa żyjącego na naszym nowogardzkim jeziorze przez Państwa Zieleś-
kiewiczów. Obserwatorzy napisali cyt. „[…] Patrząc na tekst i foto zrobione 
przez redaktorkę Saję wydaje nam się, że jest ono nie na miejscu, nie chodzi tu 
o widok jeziora i ptactwa wodnego, a o tych dwóch, co udają, że są tacy uczynni 
i aktualnie już tyle wykarmili ton zboża i innych produktów i zawsze, gdy tylko 
zbliża się największa czytelność D.N. tj. piątek – to jest do wiadomości Pani 
redaktor, że my jutro będziemy karmić, proszę być o tej godzinie wyznaczonej 
przez samochwałów, których nie lubi całe miasto. Widzimy bardzo często dokar-
miające dzieci szkolne, przedszkolne, wędkarzy czy straż pożarną nie mówiąc 
już o mieszkańcach naszego miasta, którzy dokarmiają, ale nikt nie trafił na 
fotkę tylko tych dwóch samochwałów […]”.

Chwilę się zastanawiałam czy odpisać na ten list, chociażby ze względu na  
anonimowość tego pisma. Faktem jest, że nie chodziło mi o widok jeziora 
i ptactwa, tylko o sytuację ptactwa w czasie zimy, które głoduje. Dlaczego 
głoduje? Być może nie dlatego, że warunki atmosferyczne utrudniają zdoby-
cie pokarmu, lecz z powodu „ludzkiej życzliwości”, która uzależnia ptactwo i 
powoduje, że nie próbują one znaleźć same pożywienia. Jednak, gdy tak już 
się stało, to należy konsekwentnie i systematycznie pomagać - dokarmiając 
je w trudnych momentach. Bez wątpienia Państwo Zieleśkiewiczowie reali-
zują taką pomoc. „Tych dwóch”, czyli Pan Zenon i Pani Krystyna od kilku lat 
regularnie zajmują się dokarmianiem ptactwa zamieszkującego Nowogardzie 
jezioro. Dodatkowo Pan Zenon dba o zwierzynę leśną, oczywiście dokarmiając 
ją każdej zimy - „uczynność” to zdecydowanie niemała. Wpływu na czas i 
miejsce umieszczenia artykułu w gazecie Państwo Zieleśkiewiczowie nie mieli 
żadnego – ta decyzja należała do redakcji. 

Bardzo szlachetnym gestem jest dokarmianie ptaków. Wiem, że robi to 
wielu mieszkańców Nowogardu – bez względu na pełnioną rolę społeczną. 
Wiem również, że wielu z nich robi to niewłaściwie, np. wrzucając do wody 
wielkie kromy chleba. We wcześniejszym numerze DN Pani Agnieszka Bą-
cal  - Kamińska z Nadleśnictwa Nowogard wyjaśniła czytelnikom jak należy 
dokarmiać ptaki, cyt. „ […] zadbajmy, by wykładana przez nas karma nie 
była pozostałością z naszych stołów. Ptaki nie powinny spożywać ciast, słonych 
konserw, itp… Dokarmiajmy wysypując mieszanki ziaren dobrej jakości (nie 
spleśniałe) w różnych miejscach, a później w razie potrzeby odwiedzajmy te 
miejsca i uzupełniajmy karmę […]” 

Nie jest możliwością umieszczenie każdej osoby na zdjęciu, która wychodzi 
na spacer w okolice jeziora z kromką chleba dla ptaków.

Zdecydowanie można nazwać samochwałami tych, którzy za wszelką cenę 
chcą zostać pokazani, Państwo Zieleśkiewiczowie nie mieli zamiaru, to za 
moją namową się zgodzili.

Dziękuję wszystkim tym, którzy dokarmiają ptaki na naszym jeziorze ze 
zdrowym rozsądkiem i umiarem.

iSa

Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego 

Zupełny luzik
Nie mogę powiedzieć żebym był w pełni zadowolony z odpowiedzi  na mój 

list. Nic a nic nie jestem spokojniejszy ani mądrzejszy po lekturze artykułu. 
Wypowiedź pana burmistrza nic nowego nie wnosi, już to słyszałem. 

Odpowiada lekko, nie obawiając się konsekwencji. W końcu środowisko 
handlowców jest stosunkowo małe i bardzo trudne do zorganizowania na tyle 
żeby cokolwiek wywalczyć. Jakby na to nie patrzeć są dla siebie rywalami, do 
tego zażarcie walczącymi o resztki.

Wspomina pan burmistrz o dwóch rodzajach terenów w planie przestrzen-
nego zagospodarowania. Terenów pod usługi i handel, gdzie nie można 
było zrobić nic. Podaje przykład Netto, Biedronki, Stokrotki oraz o terenach 
przeznaczonych pod działalność przemysłową – na takich jest Centrala 
Nasienna.

A na jakim terenie powstał Lidl? Tak gwoli ciekawości, pan burmistrz o 
nim nie wspomniał. Teren pod działalność przemysłową na wniosek rada 
może zmienić w planach zagospodarowania przestrzennego na teren pod 
handel i usługi. Jakie mam gwarancje, że tak się nie stanie? Czy ma mnie o 
tym przekonać zdanie z poprzedniego artykułu, cyt. „Myślę, że ani ja ani rada 
miasta nie wyrazi na to zgody”. Zupełny luzik. Pytanie było zadane? Było. 
Odpowiedź była udzielona? Była!

A ja nadal żywię obawy. W końcu parę głosów od handlowców w nadcho-
dzących wyborach nic nie znaczy. Przyjdzie czas zmienić plan przestrzennego 
zagospodarowania to się zmieni, w końcu większość społeczeństwa byłaby 
za.

Prośba do nowogardzkich handlowców – nie dajmy się zwieść. Plotka jest 
zdementowana o rzekomym Tesco. Ale pilnować się nadal musimy i o ile 
nam to redakcja umożliwi – piszmy, dyskutujmy, pilnujmy swoich interesów 
żeby nie było za późno.

Ja z miłą chęcią zapoznałbym się ze zdaniem innych zainteresowanych, i 
nie tylko, handlowców, ale i konsumentów.

Jeszcze raz do redakcji. W poprzednim liście poprosiłem o wiedzę na temat 
tego, co powstanie po Centrali Nasiennej. Może by spróbować dotrzeć do 
właściciela, może on zechce nam zdradzić swoje plany co do tego miejsca, 
bo nie da się ukryć, że prace rozbiórkowe już trwają.

Raz jeszcze proszę o publikację mego listu, przynajmniej dla spokoju mo-
jego sumienia.

Z poważaniem
Mały żuczek

Z okazji 

18 urodzin
Marcie Łuczak 

samych radosnych chwil, 
uśmiechu, zdrowia, 

wszelkiej pomyślności 
oraz spełnienia 

wszystkich pragnień 
życzą 

rodzice i siostra 
Magdalena

życzenia

Informacja NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ”

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgło-
szono następujące postulaty:

• Protest przeciwko próbom likwi-
dacji Karty Nauczyciela,

• Poprawa płac nauczycieli (rze-
czywiste płace są dużo mniejsze niż 
gwarantowane średnie),

• Przeciwdziałanie dzikiej prywa-
tyzacji oświaty, traktowanie edukacji 
jako usługi ekonomicznej,

• Budowanie klimatu wychowaw-
czego szkoły,

• Wzmocnienie dialogu społecz-
nego w sprawie edukacji w Komisji 
Trójstronnej i Wojewódzkich Ko-
misjach Dialogu Społecznego przy 
wojewodzie.

Przewodnicząca 
Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania 

nSZZ „SOLIdarnOŚĆ” 
anna kowalczyk-krzywania

W styczniu odbyło się pierwsze 
spotkanie Sekcji Krajowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” z kierownictwem 
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...     Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   
Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy naszym zdaniem mogliby sprawować tę 
odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują 
się ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.

reklama

Krzysztof Kosiński
Dzisiaj prezentuję Państwu osobę 

powszechnie znaną w Nowogardzie i 
najbliższej okolicy. Krzysztof Kosiński 
jest bowiem właścicielem od 1993 roku 
pierwszego, Niepublicznego ZOZ w No-
wogardzie. Do „Praxisu” zapisanych jest 

wielu mieszkańców gminy, a starsi z nich 
pamiętają jeszcze, że w obecnych głów-
nych pomieszczeniach „Praxisu” znaj-
dowała się kiedyś przychodnia kolejowa. 
Dzięki „Praxisowi” ten fragment miasta 
obok wymarłego dworca kolejowego ożył 
i jest tam nieco bezpieczniej. Obecnie 
„Praxis” zatrudnia 24 osoby.

Krzysztof Kosiński urodził się w Szcze-
cinie, tam też na Pomorskiej Akademii 
Medycznej w roku 1977 roku zdobył 
dyplom lekarza. W Nowogardzie zaczął 
pracować od 1980 roku, jednocześnie 
przez 8 lat kierował Gminnym Ośrod-
kiem Zdrowia w Osinie. W latach 1988 
– 1993 przebywał w Niemczech, gdzie 
pracował i praktykował m.in. u doktor 
Stadie w Tonisbergu koło Kolonii, a 
nastepnie u prof. Dardanee i prof. Kocha 
w Klinice Uniwersyteckiej w Bonn. Po 
powrocie do kraju założył „Praxis”. 

Dr Kosiński angażuje się od lat w 

sprawy społeczne, które zna wyjątkowo 
dobrze, chociażby ze względu na stały 
kontakt z ludźmi z tytułu wykonywanej 
praktyki. Owocem tego zaangażowa-
nia jest jego aktywność polityczna, 
jest obecnie radnym Rady Miejskiej i 
Przewodniczącym Komisji Społecznej. 
Wszystkie moje spotkania czy rozmowy z 
dr Kosińskim nie mogą obyć się bez poru-
szania jakiś ważnych aktualnych tematów, 
którymi doktor żyje. Czy to problemy 
zdrowotne, czy sprawy konfliktów w 
spółdzielni mieszkaniowej w okolicznej 
miejscowości czy kwestia stworzenia dla 
młodzieży możliwości uprawiania sportu, 
itd., itd. Doktor Kosiński sam jest ojcem 
czwórki dzieci. Jego energia, pomysło-
wość i wrażliwość na sprawy publiczne 
niewątpliwie predysponują doktora do 
pełnienia funkcji burmistrza. W mło-
dości doktor 8 lat śpiewał w znanym i 
cenionym w środowisku muzycznym 

Chórze Akademickim PAM, być może 
tam ukształtowała się jego podstawowa 
humanistyczna wrażliwość.

Jako właściciel DN ogromnie cenię 
sobie również aktywność publicystyczną 
doktora, który często pisuje do naszej 
gazety. Polecam Państwu jego osobę.

Marek Słomski
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Powrócić 
do normalnego życia

Ostatnią placówką jaką przedstawiamy w cyklu placówek świadczących 
pomoc osobom niepełnosprawnym jest Specjalistyczna Poradnia Terapeu-
tyczna dla dzieci, Młodzieży i ich rodzin przy ul. 3 Maja.

O rozmowę poprosiłem dyrekto-
ra Poradni Bożenę kawicką.

I.k. – Od jak dawna istnieje Porad-
nia i jaki był cel jej utworzenia?

B.k. – Poradnia istnieje już 30 
lat, a powstała na potrzeby szkół 
w celu pomagania uczniom, m.in. 
ukierunkować się pod względem 
wyboru zawodu. Jest to odpowiedź 
na potrzeby lokalne, gdzie była 
potrzebna zarówno diagnoza, jak i 
terapia. Warto przy tym zaznaczyć, 
że nasza Poradnia jest jedyną taką 
poradnią w województwie.

I.k. – Do kogo jest skierowana?
B.k. – Głównie do dzieci i mło-

dzieży już od najmłodszych lat do 
18 roku życia, które mają problemy 
z nauką, na tle emocjonalnym, nad-
pobudliwych, po próbach samobój-
czych, itp. Jest to szeroko rozumiana 
pomoc młodemu człowiekowi po-
wrócić do normalnego trybu życia. 
Jednak nasza rola nie ogranicza się 
tylko do pracy z dzieckiem, ale rów-
nież służy pomocą ich rodzinom. 
Działają, m.in. terapia rodzinna i 
małżeńska. Ponadto prowadzimy 
zajęcia dla nauczycieli. Są to: tre-
ning umiejętności wychowawczych 
dla nauczycieli i uczniów w okresie 
adolescencji, warsztaty dotyczące 
treningu integracyjnego dla wycho-
wawców klas pierwszych i warszta-
ty dla nauczycieli prowadzących 
nauczanie indywidualne dla dzieci 
upośledzonych umysłowo.

I.k. – Jak przedstawia się sprawa 
dysleksji? Jak duże jest to zjawisko?

B.k. – Jest to bardzo duże zjawisko 

wynoszące ok. 30%, przy czym po-
winno wynosić 1 – 3%. Należy tutaj 
zaznaczyć, że dysleksja to upośledze-
nie społeczne polegające na dysleksji 
rozwoju oraz nieumiejętność czyta-
nia czy pisania poprawnie.

I.k. – Czym różni się wasza po-
radnia od Warsztatów Terapii Za-
jęciowej?

B.k. – Nasza placówka zajmuje się 
diagnozą, na podstawie której zaleca-
my odpowiednią terapię w zależności 
od potrzeb. W Warsztatach Terapii 
Zajęciowych uczestnicy przebywają 
po osiem godzin dziennie, nato-
miast u nas w zależności od terapii 
od godziny do półtorej. Niektórzy 
przychodzą raz czy dwa w ciągu 
roku, inni częściej. Ale to wszystko 
jest uzależnione od indywidualnych 
zapotrzebowań młodego człowieka.

I.k. – Jak finansowana jest wasza 
placówka?

B.k. – Koszty realizacji zadań 
przeważnie pokrywają sponsorzy, 
ponieważ przyznawany budżet na 
dany rok szkolny jest niewystar-
czający. Za pana pośrednictwem 
wszystkim obecnym i przyszłym 
sponsorom składam serdeczne po-
dziękowania.

I.k. – Dziękuję za rozmowę.
Ireneusz karczyński

reklama

zaprasza 

WSZYSTKIE PANIE 
w dniu 8 marca 

    na obiad w promocyjnej 
    cenie oraz miły wieczór 

      przy lampce szampana gratis 
i nastrojowej muzyce. 

Tel. 091 39 20 221.

Podsumowanie cyklu

Z sercem do innych
Przedstawiłem czytelnikom ostatnią placówkę działającą w naszym 

mieście na rzecz osób pokrzywdzonych przez los – sprawnych inaczej.
W cyklu tym ukazały się artykuły o dPS nr 1 i 2, Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Specjali-
stycznej Poradni.

Zbierając materiały poznałem 
wspaniałych, ciepłych, wyjątkowo 
serdecznych i oddanych ludzi, pra-
cujących, aby innym ludziom było 
łatwiej żyć. Aby pomimo swych ogra-
niczeń fizycznych czy psychicznych 
mogli żyć normalnie i normalnie 
jak zdrowi ludzie funkcjonować w 
społeczeństwie

Powstało pięć artykułów na temat 
placówek. Wydawać się mogło, że 
będą takie same, a jednak każdy z 
nich tworzy odrębność. Zawierają też 
przeżycia, radości i smutki człowieka 
niepełnosprawnego. W tym miejscu 
czytelnik może zadać sobie pytanie: 
po co było tracić czas? Na co komu 
potrzebne tak obszerne opisy?

Celem artykułów było przybliżenie 
życia codziennego niepełnospraw-
nych oraz wyczulenie ludzi, że te oso-
by są naprawdę pełnowartościowymi 
ludźmi. Są ludźmi naprawdę wspa-
niałymi. Sam się o tym przekonałem 
poznając podczas swej pracy miesz-
kańców DPS czy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – Eryka, malującego na 
szkle czy Sebastiana i Grzegorza, 
wykonujących wyroby z drewna. Ile 
w nich talentu a jednocześnie cierp-
liwości. Sebastian bardzo pięknie 
śpiewa – nadal się uczy śpiewu.

My zdrowi, tak zwani tolerancyjni, 
często na widok osoby niepełno-
sprawnej odwracamy głowę. Spójrz-
my na nich inaczej! Oni nie potrzebu-

ją naszej litości czy współczucia. Chcą 
być traktowani normalnie, po ludzku. 
Aby ktoś im powiedział: „miło Cię 
widzieć”, „fajnie, że jesteś”. Tylko tyle, 
a dla nich tak dużo. Pamiętajmy o sło-
wach: „Tak trudno bawić się, uczyć, 
pracować, cieszyć kiedy Tobie albo 
komuś obok dzieje się krzywda”.

Zamykam cykl ale nie kończę 
tematu, gdyż zdaję sobie sprawę, że 
nie został on wyczerpany. Na pewno 
z innymi problemami spotykają się 
osoby zamknięte w domach, nie ma-
jące możliwości udziału w zajęciach. 
Czekamy na Wasze telefony, listy. 
Chętnie Was odwiedzę. Może dla Was 
też znajdziemy pomoc.

Ze swej strony składam serdeczne 
podziękowania: dyrektor DPS nr 1 
Marii Mieleńczuk i pani Dorocie 
Lewandowskiej, dyrektor DPS nr 2 
Lucynie Sałackiej – Włodarczyk i 
kierownik Teresie Matuszewskiej, dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego Joannie Wardziń-
skiej, kierownikowi Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Jolancie Gawlickiej, 
dyrektor Poradni Specjalistycznej 
Bożenie Kawickiej za okazaną mnie 
pomoc i wyrozumiałość w powsta-
waniu cyklu. Bez życzliwości Pań re-
alizacjach nie byłaby możliwa. Życzę 
Paniom i wszystkim pracownikom 
wytrwałości w realizacji zamierzeń.

Ireneusz karczyński

Olimpijskich zimowych zmagań uczniów II LO cd.

Miłośnicy mądrości
W tradycję II LO wpisały się już filozoficzne sukcesy uczniów. 

Ostatnie dwa lata należały do znanego już Czytelnikom „miłoś-
nika mądrości” Pawła Ceranki, który został dwukrotnie finalistą 
etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej. W tegorocznych eli-
minacjach rejonowych organizowanych przez Uniwersytet Szcze-
ciński uczestniczyło czworo uczniów nowogardzkiego Liceum: 
Martyna Kucal, Patryk Gmachowski, Agata Żelazowska i Paweł 
Ceranka. Do etapu ustnego zakwalifikowali się: Paweł Ceranka 
i Martyna Kucal. Finał etapu rejonowego okazał się szczęśliwy 
dla Pawła, który zajął w ostatecznej klasyfikacji II miejsce (o 
kolejności decydowały ułamki punktów) i po raz trzeci będzie 
reprezentował II LO w Warszawie. Tak więc tradycji stało się 
zadość. Gratulacje należą się także Martynie, która jako uczennica 
klasy pierwszej dotarła do etapu ustnego eliminacji rejonowych 
olimpiady zajmując wysoką pozycję.

Finał centralny XVIII Olimpiady Filozoficznej odbywać się 
będzie w dniach 25 - 26 marca w Warszawie.

red.
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Znajdź pracę za granicą
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w ramach obchodów 

Europejskiego Roku Mobilności Pracowników została uruchomiona nowa witryna interne-
towa, przeznaczona do wyszukiwania ofert pracy. Na stronie tej można znaleźć około milion 
ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w całej Unii Europejskiej. Znajdują się tam wszystkie 
oferty opublikowane przez publiczne służby zatrudnienia w Unii Europejskiej, a także poza 
jej granicami oraz informacje o sieci 700 doradców, którzy służą pomocą w dziedzinie 
mobilności pracowników. Adres strony internetowej: www.europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/workersmobility2006/index_pl.htm. Serdecznie zachęcamy do korzystania z 
nowego sposobu poszukiwania pracy poza granicami.

Dyrektor PUP Robert Czapla
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Z okazji imienin

Życzenia dla księdza proboszcza

W dniu imienin naszego 

proboszcza Kazimierza 

najserdeczniejsze życzenia wielu 
łask Bożych na każdy dzień 

posługi kapłańskiej, dużo zdrowia 
i opieki Matki Najświętszej 

                                                                    życzą Sybiracy

Z okazji imienin 
ks. Proboszcza 

Kazimierza Łukjaniuka 
najlepsze życzenia, 

błogosławieństwa Bożego 
dla wszystkich Jego 

zamysłów i poczynań 
oraz dużo zdrowia i energii 

życzą parafianie
Msza św. w intencji Solenizanta 
odbędzie się w sobotę 4 marca 

o godz. 1830 w kościele 
p.w. św. Rafała Kalinowskiego

życzenia

życzenia

Ks. Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk jest 
kapłanem wielce zasłużonym dla naszego 
dekanatu. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1976 roku. Od 1985 roku do 1992 był 
proboszczem w parafii w Długołęce, gdzie 
zbudował plebanię z domem katechetycz-
nym. Od 1992 roku jest proboszczem, 
wtedy nowo powstałej, Parafii pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego. Tutaj od podstaw 
zbudował Dom Parafialny, okazały kościół 
i stworzył wspólnotę, która wniosła nowego 
ducha w życie Nowogardu i dekanatu. 
Człowiek wielkiej energii, żarliwy kazno-
dzieja, zawsze blisko ludzi.

W sobotę 4 marca imieniny obchodzi ks. Kazimierz Łukjaniuk, proboszcz 
Parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Udaliśmy się, 
więc do Proboszcza Kazimierza z najserdeczniejszymi życzeniami szczęś-
cia, realizacji zamierzonych celów oraz wielu łask Bożych. Była to również 
doskonała okazja do podsumowania minionego roku oraz przedstawienia 
planów na rok 2006.

Ks. Kazimierz Łukjaniuk: W zasa-
dzie w ubiegłym roku żadnych zmian 
nie było w parafii, poza wyjątkiem 
sióstr zakonnych – zmieniły się dwie 
siostry. Przyszła do nas nowa siostra 
przełożona i katechetka. Jeżeli chodzi 
o księży, to pozostali ci sami, co w 
ubiegłym roku.

W minionym roku wielkim wy-
darzeniem było nawiedzenie naszej 
parafii przez Relikwie Świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Relikwie te 
nawiedzają cały świat. W ubiegłym 
roku na trasie podróży tych relikwii 
znalazł się niespodziewanie Nowo-
gard – jako jedno z dwóch miast w 
diecezji szczecińskiej (pierwsze to 
Katedra w Szczecinie). Zaszczyt ten 
spotkał nas dlatego, że nasza parafia 
jest parafią karmelitańską. Święty 
Rafał Kalinowski był karmelitą. Było 
to duże wydarzenie i wielka uroczy-
stość. Mieliśmy gości spoza parafii i 
dekanatu.

Poza tym wydarzeniem, to przez 
cały rok była normalna praca dusz-

pasterska, normalne  realizowanie 
tych zadań, do których parafia jest 
powołana i przeznaczona.

Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze 
to w dalszym ciągu parafia prowadziła 
prace przy kościele, który wciąż się 
buduje. W ubiegłym roku na prace 
budowlane przy kościele wydaliśmy 
blisko 150 tys. zł. Za te pieniądze, prze-
de wszystkim, zostało wykonane: po-
łożenie posadzki w konsepcie naszego 
kościoła i na chórach, przygotowanie 
przedsionków z prawej i lewej strony, 
pomalowanie prezbiterium i konseptu 
kościoła. Oprócz prowadzenia prac w 
kościele parafialnym prowadzone były 
prace w kościołach filialnych, tj. w 
Jarchlinie oraz Kulicach, gdzie zakupi-
liśmy dachówki.

W tym roku będą przede wszyst-
kich kontynuowane prace w kościele 
parafialnym, ale również prace w 
kościele filialnym w Kulicach. Za-
kładamy, że do końca roku zostanie 
przełożony dach w Kulicach. Musimy 
niestety wymienić tam także  instala-
cję elektryczną.

W kościele parafialnym chcemy 
w tym roku zakończyć prace nad 
posadzką i zakończyć malowanie 
kościoła wewnątrz. Na dalsze lata 
pozostanie problem elewacji. Marzy 
mi się kilka elementów wystroju 
wnętrza kościoła, może uda się to 
zrobić…ale na razie jest to tylko w 
ramach marzeń i planów. Jest wiele 
rzeczy, które najpierw trzeba zrobić 
np. nastawa ołtarza, nowy ołtarz, 
żyrandole, zakończyć montaż nagłoś-
nienia kościoła. Jest jeszcze trochę do 
zrobienia…

dziękujemy serdecznie za roz-
mowę.

iSa   

Spotkanie organizacji 
pozarządowych

W miniony wtorek w gościnnych progach Fundacji Akademii Europejskiej 
w Kulicach odbyło się spotkanie dla organizacji samorządowych zorgani-
zowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Powiatowe Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości oraz Zachodniopomorskie Forum Organizacji Poza-
rządowych.

Spotkanie okazało się strzałem w 
dziesiątkę, zjawiło się wielu zaintere-
sowanych sprawami funkcjonowania 
organizacji samorządowych. Tuż po 
godzinie 9.00 rozpoczęły się wykłady. 
Zebrani mogli wysłuchać informacji 
na temat Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich – rządowego programu 
wsparcia organizacji pozarządowych, 
omówienia nowego rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania. Prelegen-
ci informowali również o tym jak 

pozyskiwać fundusze strukturalne 
dla takich organizacji i gdzie szukać 
informacji na ten temat oraz prze-
kazali informacje o regionalnych 
ośrodkach szkoleniowych Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Poruszono także temat pożyczek dla 
organizacji pozarządowych umożli-
wiających przetrwanie okresu między 
rozpoczęciem realizacji projektu a 
otrzymaniem środków finansowych. 
Każdy uczestnik otrzymał wiele przy-
datnych materiałów szkoleniowych i 
mógł wymienić się z innymi swoimi 
doświadczeniami podczas wspólnego 
obiadu.

Ag

Wykład podczas spotkania w Kulicach.
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Śladem naszej publikacji 

Udręka lokatorów
W nr 14 Dziennika Nowogardzkiego opublikowany został mój artykuł 

„Udręka lokatorów”, który powstał po sygnale naszej Czytelniczki.
Dotyczył on mieszkańców bloków przy ul. Poniatowskiego, a zwłaszcza 

bloku nr 24, gdzie zbierała się młodzież z pobliskich szkół paląc papierosy, 
pijąc alkohol, itp. Mieszkańcy bloków bali się wychodzić z domów, gdy 
młodzi ludzie stali przed blokami. Osobiście wtedy poszedłem na opisywa-
ne miejsce i po odejściu młodzieży zauważyłem „dywan” utkany z petów i 
paczek po papierosach.

Wówczas dyrektorzy szkół obiecali swoją pomoc, natomiast komendant 
policji wzmocnienie patroli. Od mojej publikacji minęły dwa tygodnie. Czy 
przyniosła spodziewany efekt?

Udałem się na wspomnianą ulicę i poczułem się jak gdybym pomylił adre-
sy. Nie ma młodzieży szkolnej, o której była mowa, a przecież zajęcia w szkole 
trwają. Zginął także „dywan” z petów. Mam nadzieję, że już na zawsze!

Bardzo cieszy fakt, że obietnice zostały spełnione, a na efekty nie trzeba 
było czekać do wakacji.

Ireneusz karczyński

Donald Tusk w Goleniowie

Kampania się rozpoczęła

która powinna być możliwie nieza-
leżna od władzy centralnej. Istotą 
samorządu jest ten stosunkowo duży 
stopień niezależności. I dlatego dla 
mnie dużo istotniejsza w relacjach 
z PiS-em w przeddzień wyborów 
samorządowych będzie batalia żeby 
wytłumaczyć ludziom, że samorząd 
wymaga ochrony przed przesadną 
pazernością władz centralnych. A dzi-
siaj ta władza centralna jest bardziej 
pazerna niż którykolwiek z układów 
centralnych w ostatnim piętnastoleciu. 
Sądzę, że znajdziemy sojuszników do 
takiego myślenia wszędzie, również 
w PiS-ie.”

Mimo, że do wyborów samo-
rządowych zostało jeszcze sporo 
czasu, kampania wyborcza już się 
rozpoczęła.

„Te największe partie w Polsce 
profesjonalizują się dość wyraźnie. 
Postęp w jakości w porównaniu do 
tego, co było kilka lat temu jest wyraź-
ny. Sądzę, że przynajmniej o dwóch 
partiach można powiedzieć, że są 
wystarczająco silne i wystarczająco 

nowoczesne w sposobach działania, 
że zaczynają się upodabniać do partii 
w świecie zachodnim. To PO i PiS. 
Dobrze wiadomo, że tak naprawdę 
kampania trwa ciągle, tylko, że nie 
można jej zamieniać w propagan-
dową tandetę. Nie chodzi o to, żeby 
zaklejać miasta plakatami, czy zasy-
pywać ulotkami, ale o obecność ludzi 
Platformy. Taką aktywną obecność. 
Zaczyna być to przykazaniem nie 
tylko dwa miesiące przed wyborami, 
ale właściwie ciągle.”

Podobny przebieg miało spotka-
nie Donalda Tuska z mieszkańcami 
Goleniowa, którzy zapełnili całą salę 
konferencyjną. Również tu przewod-
niczący Platformy Obywatelskiej 
mówił  o nadchodzących wyborach, 
o relacjach z Prawem i Sprawied-
liwością i, jak wspomniał podczas 
konferencji, tłumaczył się dlaczego 
nie jest tak, jak miało być, jak obie-
cywano przed wyborami.

Ag

dokończenie ze str. 1

Ale zanim do tego doszło w biurze 
poselskim Magdaleny Kochan odbyła 
się konferencja prasowa przewodni-
czącego Platformy Obywatelskiej.

„Zbliżamy się do wyborów samo-

rządowych więc to jest zawodowe 
zobowiązanie nie tylko wobec ludzi 
budujących Platformę w tym wo-
jewództwie, ale i wobec wyborców. 
- tłumaczył powód swojej wizyty 
Donald Tusk – (...) Wszędzie, gdzie 
jeżdżę odnajduję ludzi, którzy myśle-
li, że będzie lepiej po wyborach i są 
dziś bardzo rozczarowani tym, co się 
dzieje. Mam obowiązek tłumaczyć, 
dlaczego tak się dzieje i przekonywać 
ludzi, że tak czy inaczej warto dalej 
działać.”

Konferencję zdominowały właśnie 
wybory samorządowe. Donald Tusk 
stwierdził, że na poziomie woje-
wództwa działacze Platformy pójdą 
pod sztandarem własnej partii. Na 
poziomie powiatów czy gmin do-
puszczalne będę rozmaite sojusze. 
PO ma być ugrupowaniem otwartym 
na ludzi odpowiedzialnych, takich, 
którym można zaufać, bez względu 
na ich poglądy czy przynależność 
partyjną.

„Ideologie w przypadku wspólnot 
na poziomie podstawowym odgry-
wają mniejszą rolę. – wyjaśniał swoje 
stanowisko – Jeśli jest dylemat czy 
budować most, oczyszczalnie ścieków 
czy dylematy dotyczące finansowania 
szkoły, rzadko mają one charakter 
ideologiczny a wymagają przede 
wszystkim kompetencji, zdrowego 
rozsądku i przyzwoitości. Na poziomie 
lokalnym ludzie dość dobrze rozpo-
znają swoich kandydatów. Dzisiaj 
zadaniem Platformy nie jest szukanie 

partyjnych sojuszy na poziomie gminy 
czy powiatu a raczej udostępnienie 
Platformy jako miejsca, które może 
służyć spotkaniu różnych ludzi z 
różnych środowisk. I dlatego bardzo 

bym chciałby Platforma była środo-
wiskiem, do którego można zwrócić 
się o pomoc a jeśli jest się przyzwoitym 
człowiekiem taką pomoc się dostanie. 
Nie przewiduję jakichś negocjacji z 
partiami. Znaczenie partii politycz-
nych na poziomie polskiej gminy czy 
miasta jest ciągle symboliczne.”

Nie sposób było uniknąć tematu 
relacji PO z PiS-em.

„Obawiam się przesadnej rela-
cji czysto partyjnej liderów PiS-u. 
Znam nieufność do instytucji samo-
rządowych jaką deklarowali bracia 
Kaczyńscy przez ostatnie lata. Taka 
nieufność, która charakteryzuje nie-
których liderów PiS-u wobec wszyst-
kich niezależnych od ich partii w 
przestrzeni życia publicznego. To jest, 
moim zdaniem, kluczem problemu 
przed wyborami samorządowymi, że 
dzisiaj w Polsce rządzą ludzie, których 
drażni niezależność instytucji i nieza-
leżność całych sfer życia, które moim 
zdaniem powinny zostać niezależne 
od takiego władztwa partyjnego. I 
stąd te zamachy na niezależność 
mediów publicznych, a od kilku dni 
mediów w ogóle. Stąd to nieustanne 
konfliktowanie różnych środowisk z 
władzą centralną, to posyłanie lekarzy 
w kamasze, wyzywanie prawników od 
przestępców. To stąd próba uderzenia 
w znaczenie takich instytucji jak Try-
bunał Konstytucyjny. I obawiam się, 
żeby wybory samorządowe nie były 
kolejną próbą ze strony niektórych 
polityków PiS-u zawłaszczenia sfery, 
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Nadchodzi odwilż
Pogoda skłania mnie do podjęcia 

tematu bezpieczeństwa nad wodą.
Jezioro w środku miasta to duży 

turystyczny atut, ale i duże zagro-
żenie. 

O bezpieczeństwie nad wodą na-
leży pamiętać ciągle i zabiegać o nie 
przez cały rok. 

Woda to wspaniałe środowisko 
do wypoczynku i rekreacji. Jest ona 
jednak jednym z żywiołów, który 
czasami potrafi się gniewnie obu-
dzić, pokazując, na co go stać. Nasze 
jezioro nie należy do największych, 
mogłoby się więc wydawać, że jest 
to zbiornik bardzo bezpieczny. Tak 
jednak nie jest. Co najmniej kilka 
razy w roku nasze jeziorko zamienia 
się w groźny żywioł. 

Taki pierwszy niebezpieczny mo-
ment grozi nam, być może, już za 
kilka dni. W tym przypadku będzie 
to odwilż. 

Mamy wyjątkowo długą i ostrą 
zimę. Całe jezioro malowniczo za-
krywa lód.

Nie wolno jednak zapominać, że 
lód to również woda i dlatego należy 
obchodzić się z nim z dużą ostroż-
nością. 

Tylko na powierzchni wygląda on 
równo i bezpiecznie. Patrząc na nie-
go od dołu, lód wygląda całkowicie 
inaczej. Jest nierówny, pofałdowany 
w różnych miejscach ma różną gru-
bość. Czasem leżący na dnie duży 
przedmiot, taki jak np: kamień czy 
konar drzewa potrafi, z uwagi na 
szybsze nagrzanie go promieniami 
słonecznymi, rozpuścić lód, który 
się nad nim znajduje. Inne czynniki 
ogrzewające lód od dołu to podwod-
ne źródła lub nawet gnijące pod wodą 
liście. Nie widać ich z powierzchni, 
natomiast ich istnienie powoduje 
ogromne zagrożenie, którego nie 
można przewidzieć. Takie miejsca na 
naszym jeziorze znajdują się najlicz-
niej na południowym brzegu przyle-
głym do ulicy Kilińskiego. Znajduje 
się tam kilka aktywnych źródeł, a na 
dnie leży gruba warstwa butwiejących 
liści z rosnących tam do niedawna 
topól. Nawiasem mówiąc, biorąc pod 
uwagę dobro jeziora, to dobrze się 
stało, że te drzewa zostały wycięte. 
Ich liście stworzyły pod wodą jedno 
wielkie gnojowisko. 

Istnieje bardzo wiele czynników, 
które mogą zaskoczyć i stworzyć 
sytuację niebezpieczną. Jedne da się 
przewidzieć, innych nie. Najgorsze są 
te nieprzewidywalne. Dlatego zawsze 
należy dać sobie dużą rezerwę, po to, 
by zmniejszyć ryzyko do minimum.

Mimo najlepszego sprzętu, dosko-
nale wyszkolonych ludzi, czynnik 
nieprzewidywalny może się ujawnić 

w najmniej oczekiwanym momen-
cie.

Kilka lat temu, latem, przez środek 
Nowogardu przewinął się huragan 
z trąbą powietrzną. Tylko cudem 
uratowaliśmy łodzie na jeziorze, 
i w porę usunęliśmy 
wszystkich z jezio-
ra i kąpieliska. Fale 
przewalały się około 
1 m nad molo, a wiatr 
spychał ratowników 
z pomostów. Gdyby 
trąba przesunęła się 
około 30 m na pół-
noc, prawdopodob-
nie nasza zjeżdżalnia 
zostałaby zmieciona 
z powierzchni ziemi. 
Główna fala prze-
szła nad Neptunem 
i wyrwała drzewa na 
alejkach w parku. Był 
to typowy tropikalny 
huragan. Nie powinno 
go być w naszym kli-
macie – a jednak był. 
Takie dziwne sytuacje 
zdarzają się co roku i 
trzeba być na nie przygotowanym 
– ciągle mieć oczy szeroko otwarte.

Każdy sygnał przypadkowego 
„obserwatora” jest wtedy na wagę 
ludzkiego życia. Nie można nigdy 
liczyć tylko na ratowników. Wszyscy, 
którzy obserwują i myślą - są ratow-
nikami i mogą pomóc w ochronie 
życia ludzkiego.

Co roku boję się o wędkarzy i dzieci 
na lodzie. Szczególnie o te, które gru-
pami wybiegają ze szkoły.

Powtarzam. Nadchodzi bardzo 
niebezpieczny okres - odwilż.

Jednego roku 8-go marca doświad-
czyliśmy kolejnej anomalii pogo-
dowej. W ciągu dnia przyszła fala 
ciepłego powietrza i praktycznie w 8 
godzin zamarznięte jezioro roztopiło 
się. Jedna osoba wtedy utonęła.

Któregoś roku obserwowałem jak 
kilku wędkarzy łowiło ryby na kru-
chym odwilżowym lodzie na środku 
jeziora. Dźwięk dzwonka w szkole i 
grupa dzieci widząc, że na jeziorze są 
ludzie, biegnie w ich kierunku. Z od-
ległości kilkuset metrów widziałem 
jak cała powierzchnia lodu obniża 
się i nasiąka wodą tworząc wielką 
mokrą plamę. Nic nie pomogły wy-
krzykiwania wędkarzy, by dzieci nie 
biegły. Tylko cud sprawił, że wtedy 
pod wodą nie znalazło się kilkanaście 
osób i nikt nie utonął.

Kilka razy podczas zimowych 
szkoleń prowadziłem ćwiczenia po-
legające na sprawdzeniu zachowania 
się człowieka w sytuacji zarwania się 
pod nim pokrywy lodowej. Z autopsji 

wiem, że moment zarwania lodu jest 
niezauważalny. Człowiek błyskawicz-
nie wpada do wody i zaczyna walczyć 
o życie. Bardzo trudno jest wejść 
powtórnie na lód, który najczęściej 
zarywa się pod naporem wchodzące-
go na niego człowieka. Nieszczęśnik 
bardzo szybko traci siły. Następuje 
błyskawiczne wychłodzenie. Nawet 

jednak w tak trudnej sytuacji można 
pomóc sobie samemu. Wpadając do 
wody należy szeroko rozłożyć ręce, 
by nie znaleźć się pod lodem. Nie 
należy wykonywać gwałtownych 
ruchów i nie wspinać się na lód za 
wszelką cenę. Oszczędzać energię. 

Nie machać na oślep nogami, tylko 
jednym mocnym odbiciem próbować 
wśliznąć się na lód. Zaznaczam, jest 
to bardzo trudne, ponieważ nasiąk-
nięte ubranie powoduje, że ważymy 
o kilkadziesiąt kilogramów więcej. 
Wystarczy jednak, że będziemy mieć 
przy sobie mocną minimum 2 me-
trową tyczkę, a przy jej pomocy bez 
najmniejszych problemów wejdziemy 
ponownie na słaby lód i leżąc na niej 
przedostaniemy się na brzeg. Unikaj-
my jednak takich sytuacji.

Najważniejszą cechą ratownika jest 
wyobraźnia i rozum.

Większość niebezpiecznych sytu-
acji można uniknąć stosując się do 
prostych zasad opartych na zdrowym 
rozsądku. Wystarczy nie wchodzić na 
lód przy odwilży. Nie kąpać się po wy-
piciu alkoholu. Na wodzie posiadać 
kamizelkę ratunkową.

Proszę pamiętać, że za kilka dni 
okres roztopów na naszym jeziorze 
nastąpi. Na termometrach nagle zrobi 
się +100C i zaświeci słońce. Właśnie 
wtedy wszyscy powinniśmy obser-
wować i być w pogotowiu. Ten apel 
kieruję do wszystkich.

Czasami wystarczy nie pozwolić 
dzieciom wyjść bez opieki ze szkoły, 
lub darować sobie jeden połów ryb 
w roku.

Mało kto wie, że jako jedyni cią-
gle obserwujemy jezioro i mamy w 
gotowości sprzęt ratowniczy - przez 
cały rok. Obyśmy nigdy z niego nie 
musieli korzystać!

romuald kowalski

Informacja
Informacja dla ubiegających się o pomoc w postaci żywności przydzie-

lonej dla PKPS w Nowogardzie ze środków Unii Europejskiej.
Z dniem 1 marca 2006 r. na podstawie Zarządzenia Zarządu Okręgo-

wego PKPS w Szczecinie wprowadza się zasady wydawania przez PKPS 
w Nowogardzie żywności otrzymanej z Unii Europejskiej.

O pomoc mogą się ubiegać wyłącznie:
* Rodziny wielodzietne (powyżej 2 dzieci) – z zaznaczenie, że nie zalicza 

się do nich studentów szkół wyższych
* Emeryci i renciści – o dochodach do 700 zł miesięcznie
* Samotnie wychowujące dzieci – kobiety i mężczyźni, o niskich zarob-

kach, bądź z dziećmi z różnymi schorzeniami
* Bezdomni – bez stałego miejsca zameldowania, bez pracy, bez źródeł 

utrzymania
* Pozostali – osoby, które rzetelnie z ważnych powodów udokumentują 

swoją trudną sytuację.
Osoby starające się ww. zobowiązani są do osobistego wypełnienia 

wniosku oraz potwierdzenia prawdziwości opisanej sytuacji u pracownika 
socjalnego swojego regionu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie nałożonych zobo-
wiązań, gdyż tylko udokumentowany wniosek będzie można pozytywnie 
załatwić.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu na dotychczasowych 
zasadach udzielamy pomocy potrzebującym w postaci odzieży używanej 
i innych artykułów w miarę ich posiadania.

Polski komitet Pomocy Społecznej
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BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora
1. Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78,
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, ul. Bohaterów War-
szawy 78.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora powinni spełniać:
Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowi-
sko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek  (Dz. U. Nr 89,  poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

A) W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; Stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek 
może być powierzone nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia na-
uczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej 
dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – po-
zytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrekto-
ra obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio 
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodo-
wego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

B) W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole 

lub zakresowi zadań placówki;
4) spełnia wymagania określone w pkt A 2 i A 5-8.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub pla-

cówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pra-

cy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 
akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdza-
jące posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół  i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi-
sku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112  i Nr 137, poz. 1304), oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 
874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, 
poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Konkursy odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, sala 
obrad, w dniu 24 kwietnia 2006 roku:

a) godz. 900 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie;
b) godz. 1200 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Kon-

kurs na stanowisko dyrektora .................................... - nie otwierać” (nazwa szkoły/placówki) w pokoju nr 10 (II 
piętro) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w terminie do dnia 7 
kwietnia 2006 roku, do godz. 1�00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu, tel. 091 

39 25 464, ul. 3 Maja 6.
Pani Magdalena Pędzik - kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, tel. 091 39 25 

947, ul. 3 Maja 6.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Dla naszego Klienta - międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży 
motoryzacyjnej specjalizującej się w wytwarzaniu elementów wygłusza-
jących do wnętrz samochodów, poszukujemy osoby na stanowisko:

kontroler finansowo-administracyjny
(miejsce pracy Nowogard)

Kandydat na w/w stanowisku będzie odpowiedzialny za bieżące 
prowadzenie księgowości, kontrolę prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji finansowej zakładu produkcyjnego, przygotowywa-
nie sprawozdań finansowych oraz analiz i raportów dla zarządu.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe - kierunek: finanse, 
   rachunkowość bądź pokrewne
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz 
   systemów finansowo-księgowych
• odpowiedzialność, samodzielność oraz odporność na stres;
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju w międzynarodowym koncernie;
• Stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
• Konkurencyjne wynagrodzenie;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie 
dokumentów w postaci CV i LM opatrzonych klauzulą 

zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
roman aleksy doradztwo Organizacyjne

Ul. Kolista 25; 40 – 486 Katowice
Mail: rekrutacja@aleksy.pl

Aplikacje przekażemy bezpośrednio naszemu Klientowi.

Restauracja KAMENA 
zaprasza na 

dancInG 
8 marca, godz. 19.00 

z okazji 
DNIA KOBIET 

PANIE WSTĘP WOLNY  
Lampka szampana gratis! 
Zabawę uświetni zespół 
Mirosława Pertkiewicza 

tel. 091 39 22 225

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

reklamareklama

Ogłoszenie Policji
W dniu 17.02.2006 r. (piątek)  na terenie 

Komisariatu Policji w Nowogardzie znalezio-
no zegarek męski marki ORIENT z metalową 
bransoletą. Właściciela prosi się o skontakto-
wanie z Kierownikiem Referatu Prewencji KP 
Nowogard osobiście lub pod nr tel. 091 579 23 
23 lub 091 579 23 83.
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

• rolety • żaluzje • moskitiery 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

NAJTANIEJ AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1�00 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 2� 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 39 20 93� lub 091 39 20 946, 
060� 622 �11

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

urząd Skarbowy 
w Goleniowie

informuje, 
że punkt wydawania 

i przyjmowania formularzy 
podatkowych w Nowogardzie, 

począwszy od dnia 
1 marca br. do końca upływu 

terminu składania zeznań 
podatkowych za 2005 r. otwarty 

będzie w każdą środę
w godz. 800 -1400

Jednocześnie przypominamy, 
że formularze podatkowe można 

pobrać również w Urzędzie Miasta
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OG£OSZENIA drObNE

reklama

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka – stare budow-
nictwo (piece) na 2-pokojowe. 
091 39 21 959, po 18.30.

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 
200 m kw., działka 1 ha. Cena 
280.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 
0695 644 125.

• Pawilon handlowy sprzedam 
– płyta obornicka, pow. �0 m 
kw. Cena do uzgodnienia. 0�02 
0�0 964.

• Kupię dom jednorodzinny – do 
150 m kw., może być w stanie su-
rowym – Nowogard, do 200.000 
zł. 0607 753 739.

• Lekarz szuka pokoju lub kawa-
lerki do wynajęcia. Tel. 091 39 
20 787.

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
murowany przy ul. Zamkowej. 
0600 62 62 44.

• Pilnie poszukuję kawalerki do 
wynajęcia, w rozsądnej cenie. 
0693 482 460.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
płyty obornickiej – możliwość 
przeniesienia, 30 m kw. 0693 
850 197.

• Kupię ziemię rolną w okolicach 
Nowogardu. 0502 625 605, po 
18.00.

• Zamienię M4 na mniejsze. 0694 
897 646.

• Zamienię M-4, 66 m kw., 2 piętro 
na M-3. Tel. 091 39 21 407, po 
16.00.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
+ działka 64 ary – Błotno. Cena 
140.000 zł. 091 39 17 985, 0880 
690 317.

• Garaż do wynajęcia. 0504 
940 134.

• Poszukuję pomieszczenia na 
myjnię samochodową. 0608 
625 756.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe w centrum 
Nowogardu, 4-pokojowe, parter. 
091 39 21 522.

• Pilnie poszukuję garażu w okoli-
cy 3 Maja. 0606 703 451, 091 39 
25 666.

• KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY 
DOMY, MIESZKANIA, ZIEMIĘ. 
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
„ARDOM”. 091 488 �4 26, 0�02 
103 432. www.ardom.pl

MOTORYZACJA

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową z papierami. 0507 692 378.

• Sprzedam Fiat Uno, 1994 r., 
benzyna + gaz, opłacony. 0693 
021 097.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., 
przegląd do XII.2006 r., stan do-
bry. Cena 1.700 zł – do negocja-
cji. 0602 45 57 92.

• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., 
przebieg 167.000 km. Centralny 
zamek, elektryczne szyby, szy-
berdach. Stan b. dobry. 0508 18 
19 44, 091 39 144 26.

• Sprzedam Ford Modeno kombi, 
1995 r., poj. 1.8TD, cena 8.000 zł. 
091 39 25 064.

• Sprzedam opony Fulda 
185/70/14 – na gwarancji, 4 sztu-
ki. 0600 040 324, 091 39 23 400.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena 

do uzgodnienia. Tel. 0600 

6�3 124.
• Sprzedam drewno opałowe. 

0695 963 891.
• Sprzedam króliki nowozelandz-

kie. 0511 807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam dmuchawę do zboża 

typ PT 200, dmuchawę do zboża 
małą. 0693 344 667.

• Kupię skrzynię biegów do C360. 
0693 344 667.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZA-
MÓWIENIE – SZYBKI CZAS REA-
LIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY 
VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 �74 �42.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMON-

TOWE, STOLARSKIE, KAFEL-
KOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM 
SOLIDNIE I FACHOWO, DZWO-
NIĆ WIECZOREM – TEL. 091 39 
22 783, 0660 392 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Naprawa i sprzedaż kompute-

rów. 0601 409 611.
• GABINET MASAŻU, ul. Roosvelta 

4/1. Tel. 0504 703 568.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I BLA-

CHARZA W RESKU (ZAKŁAD ME-
CHANIKI POJAZDOWEJ WACKO-
NI), TEL. 091 395 23 04, 0506 011 
234. 

• ZATRUDNIĘ: KIEROWNICZKĘ 
SIECI SKLEPÓW Z ODZIEŻĄ, 
WYMAGANE PRAWO JAZDY 

KAT. B ORAZ KIEROWCĘ KAT. B 
I C. 0�12 131 444.

• Poszukuję nauczyciela – korepe-
tytora języka niemieckiego i an-
gielskiego. 0693 616 252.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrak-
cyjne ceny. 0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻĘ DIORA 502, 
5 ELEMENTÓW Z PILOTEM, BEZ 
KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 
091 39 20 978.

• Sprzedam nową suknię ślubną, 
rozmiar 38. 0607 289 472.

• Kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 �7 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 09�.

• Owczarki niemieckie – czarno 
podpalane, 8-tygodniowe, ojciec 
wnuk zwycięzcy świata, rodzice 
na miejscu. 091 39 21 828.

• Kupię barakowóz i sprzedam 
ksero kolorowe oraz ksero czar-
no-białe. 0693 850 197.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne 
VOX z przewijakiem – możliwość 
rozebrania na tapczanik i szafkę 
+ materac. 0600 040 324, 091 39 
23 400.

Stowarzyszenie agroturystyczne 
„Wiatrak” 

w nowogardzie
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wiatrak” w Nowogardzie organizuje 
wiosenne spotkanie czonków stowarzyszenia oraz zainteresowanych 
uruchomieniem agroturystyki w swoich przedsiębiorstwach. Na 
spotkanie zapraszamy do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie Nowogardzie dniu 9.03.2006 r. o 
godzinie 11.00.
Zaproszeni goście to: przedstawiciel z ZODR Baszkowice, prezes 
Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego z Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz 
z Lokalnej Agendy 21.

Z pozdrowieniami 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego „Wiatrak”

reklama



Nr 1812

W obiektywie Jana Korneluka -  Zdrowy - bo polski

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie

Sukcesy młodych tenisistów
Siostry Jowita i Julita Latusz, uczennice II klasy gimnazjum Ośrodka Szkol-

no – Wychowawczego w Nowogardzie już od lat odnoszą sukcesy w tenisie 
stołowym. Na odbywających się 15 lutego 2006 Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym w Pyrzycach zajęły dwa pierwsze 
miejsca awansując do Mistrzostw Polski. Jednak to nie koniec sukcesów, gdyż 
uczniowie Leszek Denkiewicz i Tomasz Skamrot zajęli kolejno drugie i trzecie 
miejsce w kategorii chłopców młodszych tychże mistrzostw.  Opiekunami 
młodych tenisistów  są Tomasz Surma i Tomasz Podemski.

Kurs I° z zakresu języka filmu 
i historii filmu

Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Nowogardzki Dom Kultury są orga-
nizatorami kursu edukacyjnego I° z 
zakresu języka filmu i historii filmu. 

Nowogardzka młodzież przygoto-
wująca się do uczestnictwa w letnich 
młodzieżowych warsztatach filmo-
wych i fotograficznych, które odbędą 
się w ramach Festiwalu „Lato z Mu-
zami” Nowogard’2006 uczestniczy w 
zajęciach pozalekcyjnych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, które pro-
wadzi dyrektor ZSO w Nowogardzie 
Leszek Becela.

Chcąc poszerzyć wiadomości z 
zakresu historii filmu i języka filmo-
wego młodzieży Nowogardzki Dom 
Kultury poprosił o poprowadzenie 
kursu z ww. zakresu historyka filmu, 
Grzegorza Pieńkowskiego z Warsza-
wy. Kurs ten obejmuje 5 spotkań o 
n/w blokach tematycznych, tj.

- technika – rozwój środków fil-
mowych,

- montaż, czyli gramatyka filmu,
- z czego się śmiejemy, czyli zwa-

riowany świat komedii,
- western: opowieści o czynach (nie 

zawsze) rycerskich,
- całowanie na ekranie, czyli melo-

dramatu blaski i cienie,
- fascynujący świat zbrodni i prze-

stępstwa,
- jak okłamać widza: kreacja świata 

i efekty specjalne,
- być jak najbliżej rzeczywistości 

– dokument filmowy,
- od dinozaura Getie do „Króla 

Lwa” – czyli na ścieżkach animacji,
- i co zrobić z tym fantem – czyli 

dokąd zmierza film.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 

w dniu 4 marca 2006 r. w godz. od 
12.30 do 18.30 w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Nowogardzie, a 
uczestnikami kursu będzie młodzież 
biorąca udział w zajęciach pozalek-
cyjnych z zakresu filmu i fotografii.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

NOWOGARD 02.03.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. mechanik maszyn szwalniczych
2. operator: ładowarki, koparki, koparko-

ładowarki, walca drogowego, rozściełacza
3. kucharz
4. mechanik samochodowy; elektryk samo-

chodowy
5. pracownik fizyczny
6. szklarz
7. szwaczka
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. pracownik techniczny – naprawa i kon-

serwacja kserokopiarek i drukarek (Szczecin)
2. grafik (Szczecin)
3. programista (Szczecin)
4. kierownik turnusu rehabilitacyjnego
5. pielęgniarka
6. fizjoterapeuta
7. animator kultury
8. kierowca C+E (Osowo)
9. księgowa (Osowo)
10. kelnerka (Rewal)
11. przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
12. spawacz-ślusarz (Szczecin)
13. elektromechanik (Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATO-

WYM URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W 
NOWOGARDZIE pok. 12.

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  

miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Złote tenisistki Oldboye wygrali ligę LZS
W minioną niedzielę 26 lutego w 

Złocieńcu odbyły się mistrzostwa 
województwa zachodniopomor-
skiego w tenisie stołowym. Po raz 
kolejny bezkonkurencyjne okazały się 
podopieczne Józefa Korkosza repre-
zentujące drużynę LUKS TOP Wierz-
bięcin – Pomorzanin Nowogard, 
które po drodze gromiły rywalki, 
by w finale, w wewnętrznej grze dać 

pokaz pięknej wyrównanej gry. Tytuł 
mistrzyni województwa oraz awans 
na mistrzostwa Polski wywalczyła 
Magdalena Gargulińska. Wicemi-
strzynią została Monika Buczma. To 
jednak nie koniec sukcesów. Nasze 
zawodniczki były bezkonkurencyjne 
w deblu i zdobyły złoty medal. W grze 
mieszanej Magdalena Gargulińska i 
Łukasz Owczarek wywalczyli tytuł 

mistrzowski, a tuż 
za podium upla-
swoali się Monika 
Buczma i Artur 
Lewańczuk, któ-
ry bardzo dobrze 
zaprezentował  się 
w grze indywidu-
alnej zajmując V 
miejsce.

Dzień wcześ-
niej dziewczęta 
w składzie: Jowita 
Mularczyk, Anna 
Przybylska, Mo-
nika Buczma i 
Magdalena Gar-
gulińska roze-
grały w Bornem 
Sulinowie kolejny 
mecz II ligi kobiet 
pokonując miej-
scową drużynę 
8:2.

Ag

Mistrzowski debel Monika Buczma (z lewej) 
i Magdalena Gargulińska.

Zakończyły się rozgrywki halo-
wej ligi piłkarskiej zorganizowanej 
przez nowogardzki LZS. W minioną 
środę w hali Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych rozegrano ostatnie 
spotkania.

Wydarzeniem kolejki był pojedy-
nek na szczycie między Oldboyami a 
mającym do nich dwa punkty straty 
Wojcieszynem. Mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem, dzięki 
czemu Oldboye zostali tryumfatorem 
całych rozgrywek. Wojcieszyn nie 
wykorzystując swojej szansy spadł 
tuż za podium. Został wyprzedzony 
przez Olchowo, które wywalczyło 
puchar za drugie miejsce i Strzele-
wo, które uplasowało się na pozycji 
trzeciej.

Poza tymi pucharami organizato-
rzy ufundowali statuetkę dla najstar-
szego zawodnika, a był nim A. Kania 
z Wyszomierza.

Wyniki ostatniej kolejki:
Jarchlino – Olchowo 1:4,
Dąbrowa – Słajsino 1:2,
Oldboye – Wojcieszyn 0:0,
Ostrzyca – Strzelewo 1:2,
Karsk – Nowogard 1:2
Ostateczna kolejność tabeli:
1. Oldboye,
2. Olchowo,
3. Strzelewo,
4. Wojcieszyn,
5. Karsk, 
6. Ostrzyca,
7. Nowogard,
8. Długołęka,
9. Słajsino,
10. Wyszomierz,
11. Dąbrowa,
12. Jarchlino.

Andrzej Garguliński

Halowe rozgrywki LZS wygrali 
Oldboye.

Mistrzostwa Europy Taxi

Tenis stołowy

Ogólnopolski Turniej Darta

Jest to już trzecia konkurencja, 
która została dopięta do końca. 
Mistrzostwa Tenisa Stołowego od-
będą się w sali Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie, które poprowadzi 
znany trener, zawodnik i dyrektor 
szkoły Józef Korkosz.

Zawody zostaną przeprowadzone 
zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego, w kate-
gorii kobiet i mężczyzn.

Rozpoczną się dnia 26 sierpnia 
2006 roku od godz. 9.00

Zawodnicy będą walczyć o tytuł 
Mistrza, Wicemistrza i brązowego 
medalisty Mistrzostw Europy Taxi.

Puchary dla zwycięzców wręczy 
osobiście Starosta Powiatu Goleniow-
skiego na bankiecie w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie. 
Zapisy przyjmuje Andrzej Szafran 
tel. 0606 612 367 do dnia 30 czerwca 
2006 r. Wpisowe wynosi 20 zł od za-
wodnika. Więcej informacji na www.
taxi.nowogard.pl.

Czekamy na amatorów tenisa 
stołowego z Nowogardu i okolic, dla 
których zabezpieczyliśmy pewną 
ilość miejsc.

andrzej Szafran

W sobotę 25 lutego o godz. 17.00 w 
pubie „Pasadena” rozegrano ogólno-
polski turniej darta o puchar Starosty 
Powiatu Goleniowskiego. Startowało 
30 zawodników z: Białogardu, Kosza-
lina, Mielna i Nowogardu. Sędzią tur-
nieju był Darek Ezejman z Koszalina. 
Puchar Starosty Goleniowskiego w 
kat. mężczyzn otrzymał Paweł Sza-
kowski z Koszalina, drugie miejsce 
oraz puchar dyrektora „KRETMA-
NA” Roberta Augustynka otrzymał 
Mariusz Krawczyk z Białogardu, 
trzecie miejsce oraz puchar ufundo-
wany przez Sebastaiana Białowąsa 

otrzymał Waldek Murawski z Ko-
szalina. Puchar Starosty w kat. kobiet 
otrzymała Ania Protas z Nowogardu, 
pokonując Asię Ryk z Mielna, która 
otrzymała puchar ufundowany przez 
Sebastiana Białowąsa. Najlepszym 
zawodnikiem z Nowogardu został 
Tomek Taran otrzymując puchar 
dyrektora „KRETMANA” Roberta 
Augustynka.

Po turnieju zawodnicy z Nowogar-
du rozegrali „Turniej pocieszenia o 
puchar „KRETMANA”, który powę-
drował do Tomka Tarana, ponadto 
wszyscy zawodnicy otrzymali nagro-

dy rzeczowe ufundowa-
ne przez firmę „CROSS” 
z Koszalina oraz Burmi-
strza Nowogardu.

Dziękujemy za dużą 
pomoc w organizacji 
turnieju Robertowi Au-
gustynkowi i Ani Protas. 
Więcej informacji moż-
na uzyskać na stronie 
internetowej www.dart.
nowogard.info. 

a. Szafran
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krzyżówka nr 9kupon nr 9 Humor 
Henia Szczupaka

Prawidłowe rozwiązanie krzyżó-
wek lubelskich brzmiało: OSTaTkI, 
ŚrOda, POPIeLec

Niestety zadanie okazało się zbyt 
trudne – nadeszło aż 25 nieprawid-
łowych rozwiązań. Nie wiem jak 
Czytelnicy mogli odczytać słowo 
ŚERODA lub zamiast POPIELEC 
odczytać POPIELCOWA?

W losowaniu brały udział rozwią-
zania nadesłane przez Grażynę Jur-
czyk, Stanisławę Pokorską, Andrzeja 
Leszczyńskiego, Michała Rosę, Bogu-
miłę Poźniak, Jerzego Wiśniewskiego, 
Bogumiłę Urtnowską i opóźnione 
Reginy Czarnowskiej.

Prenumeraty „dn” na kwiecień 
wylosowali:

- Grażyna Jurczyk, 
- Bogumiła Poźniak,
- Jerzy Wiśniewski.

Gratulujemy!

Piłka w grze
W środę 1 marca nasza piłkarska kadra 

rozpoczęła serię kontrolnych spotkań przed 
Mistrzostwami Świata jakie za 98 dni roz-
poczną się w Niemczech. Nie martwmy się 
przegraną z USA – wszak to tylko trening 
przed najważniejszymi spotkaniami.

Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki podpo-
wie nam jaki cel przyświeca naszej drużynie i 
na co oczekują prawdziwi kibice!
Poziomo:
1 – bus napędzany energią z akumulatorów 

(wpisz AKUBUS),
6 – nakrycie głowy z rondem,
10 – pięknie kwitnący w zbożu chwast,
11 – pomocniczy pracownik sądowy,
12 – „…o prawdziwym człowieku”,
14 – ekspert, fachowiec, spec,
16 – miasto na Śląsku, znane z piłkarskiego 

klubu,
17 – więcej ciała niż powinno być (nie prze-

jadać się!),
19 – drużyna z naszej grupy eliminacyjnej,
21 – końcówka półwyspu, np. helski,
23 – dom w rozsypce,
25 – mieszkaniec Borneo,
27 – garbnik z kory niektórych akacji (wpisz: 

KATECHU),
29 – Zbigniew, nowy energiczny minister 

sprawiedliwości,

30 – zażalenie ,
33 - fizyk badający atomy,
34 – nasz przeciwnik w grupie eliminacyj-

nej,
35 – pozostaje za kosiarzem,
36 – stopniowanie (stopień to gradus),
37 – imię męskie z liter słowa RADIAN.
Pionowo:
2 – nasz przeciwnik w grupie eliminacyjnej,
3 – bystrotok, płycizna rzeki o szybkim nurcie, 

(skojarz z bystrą wodą),
4 – powoduje zator w żyłach,
5 – jajka na kawior,
6 – duża kłoda,
7 – nasz przeciwnik w grupie eliminacyjnej,
8 – pompa z nieba,
9 – katarakta na soczewce oka,
13 – kraj w Ameryce Środkowej, znany 

kanał,
15 – krosteczki na skórze przy niektórych 

chorobach,
18 – pokolenie,
20 – parafialne święto z kramami przed 

kościołem,
22 – tak można powiedzieć o piłkarzu po-

znańskiego klubu,
24 – przyrząd do badania ciężaru właściwego 

moczu (wpisz UROMETR),
26 – „… na sukces” – program TV,
27 – pojedyńcze uderzenie w dzwon okrę-

towy,

28 – miasto Priama, zniszczone przez wpusz-
czenie podstępnego konia,

31 – narzuta na tapczan,
32 – król wśród królików.

TEORIA I PRAKTYKA
Wyznania wiary takie ładne,
A czyny wiernych tak szkaradne.

RACHUNEK SUMIENIA
Dwa typy ludzi w życiu znałem,
Nieodróżnianie ich jest błędem:
Typ, co się śmieje, czyli „śmiałek”,
Oraz nieśmiałek, czyli „smędek”...
Kiedyś ceniłem śmiałych – wreszcie,
Dorosłem i dziś kpiną gardząc,
Rozumiem, że nic nie jest śmieszne,
A jeśli nawet – to nie bardzo.
Wszystkie tematy wyczerpane,
Obżartowane i obśmiane...
Żal mi: teściowych, radnych, łysych,
Bliźniaków, przegranych żal...
Kto jeszcze prosi się o bisy?
Nikt? Znakomicie, więc ciao, ciao!
Żegnajcie drwiny o Kaczątkach,
Wykresach, krzywych i poborcach,
O odśnieżaniu, szkołach, dworcach,
O gołych ciałach i golonkach.
Dziękuję, dosyć! Nie ma więcej.
Humor wybrano wszędzie do dna,
Ostatnią samobójczą pointę,
Dla siebie mam... (i tak niemodna).
A jeśli mimo tych ostrzeżeń,
Jeszcze o żart mnie poprosicie,
To w kupie śmiechu, do rozpuku,
Zaśmieję się na śmierć i życie.

Z ZAGADNIEŃ KOSMOGRAFII
Księżyc pyzaty i księżyc rogaty,
Zgadnijcie, który z nich żonaty?
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 Witamy wśród nas...

reklama

reklama

Syn Beaty Miniejuk ur. 
22.02.06 z Radowa Małego

Oskar syn Paulii Gryszówki 
ur. 24.02.06 z Redła

Córka Agaty Maciąg ur. 
23.02.06 z Nowogardu

Dominik syn Beaty Zieliń-
skiej ur. 24.02.06 z Dębic

Syn Ewy Zaustowskiej ur. 
24.02.06 z Węgorzyc

Córka Moniki Mikitiuk ur. 
25.02.06 z Nowogardu

Córka Marty Olbrich ur. 
25.02.06 z Reska

Ponadto w szpitalu w Nowogardzie urodziło się 2 dzieci. 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze względu na brak zgody rodzica

 www.dziennik.nowogard.net

Kto jest kim w Nowogardzie
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Nowogardzkiej oraz Dziennik No-
wogardzki rozpoczyna już nieba-
wem cykl publikacji pn. „KTO JEST 
KIM w Nowogardzie”. Publikacje 
będą wydawane co kwartał jako 
dodatek do Dziennika Nowogardz-
kiego. Dodatkowo na koniec roku 
zostanie wydrukowane zestawienie 
zbiorcze w formie książki, którą 
będzie można zakupić. Publikacje, 
„KTO JEST KIM w Nowogardzie” 
mają na celu zaprezentowanie bio-
grafii mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki tym publikacjom utrwalona 
zostanie historia życia zarówno 
nowogardzian, jak i mieszkańców 
okolicznych miejscowości. 

Liczymy na chęć współpracy ze 
strony tych, do których w najbliż-
szym czasie, jak również w później-
szym dotrze nasz ankieter. Mamy 
nadzieję, że uczestnictwo w tym 
przedsięwzięciu odbiorą Państwo 
jako wyróżnienie, ponieważ pro-

pozycja ta skierowana jest do osób 
znaczących, które w jakiś szczególny 
sposób się odznaczają.

Z góry dziękujemy za poświęcony 
czas i wypełnienie kwestionariu-
sza.

Franciszek karolewski
Izabela Saja
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Policyjny pościg 

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Informujemy 

Felmax Stal 
został 

przeniesiony 
do POM-u 

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 091 39 22 915

PRYWATNE LO/POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
nowogard, ul. 3 Maja 22 • tel. 091 39 22 181 • www.prywatneliceum.pl
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Życie 
na kredyt

Smutne, a wręcz tragiczne jest 
życie człowieka biednego. Bezrad-
ność sięga zenitu, gdy nie masz na 
chleb, elektrownia odcina ci prąd, 
gazownia – gaz, grozi ci eksmisja 
z mieszkania i odcięcie wody. a ty 
chcesz płacić, ale nie masz z czego, 
bo nie masz pracy.

Zima nadal 
groźna 

Zima nie ustępuje i mocno daje się 
we znaki. Weekendowe intensywne 
opady śniegu sparaliżowały ruch na 
drogach w regionie. Nie trzeba było 
długo czekać, aby przyniosło to swoje 
konsekwencje.

W nocy z soboty na niedzielę 
policjanci ścigali ulicami naszego 
miasta samochód osobowy audi. 
Nastoletni kierowca zakończył swą 
jazdę na płocie ogródków działko-
wych. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało.

O godzinie 0.30 patrol policji za-
uważył, że jadący ulicą Warszawską 
od strony Gryfic samochód osobo-
wy audi wykonał nieprawidłowo 
manewr wyprzedzania. Na widok 
radiowozu jego kierowca gwałtow-
nie zahamował tracąc na chwilę 
panowanie nad swoim wozem. Po-
licjanci zauważyli, że za kierownicą 
audi siedzi znany im mieszkaniec 
naszego miasta, 19-letni Krzysztof 
F. Zawrócili więc i zaczęli za nim 
jechać. Na kolejne wykroczenie 
nie musieli długo czekać, bo już na 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej 
i Kowalskiej wykonał on kolejny 
nieprawidłowy manewr wyprze-
dzania. Policjanci włączyli sygnały 
ostrzegające innych użytkowników 
drogi, a jednocześnie mające zmusić 

kierowcę do zatrzymania. Kierowca 
nie zareagował i kontynuował jazdę 
ulicą 700 lecia a następnie 3 Maja. W 
okolicy dworca zjechał na chodnik 
i pod prąd pokonał ulicę Rzeszow-
skiego. Przejechał przez przejazd 
kolejowy i ulicą Cmentarną dojechał 
do ulicy Mickiewicza po drodze nie 
reagując na znak stop. Na skrzyżo-
waniu ulic Mickiewicza i 15 Lutego 
po raz kolejny stracił panowanie nad 
samochodem i uderzył w ogrodzenie 
ogródków działkowych, gdzie za-
kończył swą przejażdżkę. Krzysztof 
F. wysiadł z auta drzwiami od strony 
kierowcy i zaczął uciekać, jednak 
już po około 10 metrów został za-
trzymany i obezwładniony. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on we 
krwi 1,07 promila alkoholu, poza 
tym nie posiadał prawa jazdy, więc 
za swój czyn odpowie przed sądem. 
Trwają czynności wyjaśniające i być 
może postawiony zostanie mu zarzut 
z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu 
karnego mówiący, że „kto, znajdując 
się w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego, 
prowadzi pojazd mechaniczny w 
ruchu lądowym, wodnym lub po-
wietrznym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2”. Odpowie 
również za wszystkie wykroczenia, 
które zdołał popełnić w czasie swojej 
ucieczki.

Ag

II Zlot 
Związkowy
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KALENDARIUM
7 marca
Imieniny: Felicja, Felicyta, Morzysław, Nadmir, Paweł, Perpetua, Po-
likarp i Tomasz.

8 marca
Imieniny: Beata, Filemon, Filemona, Jan, Julian, Miłogost, Stefan i Win-
centy.
dzień kobiet

9 marca
Imieniny: Apollo, Dominik, Franciszka, Katarzyna, Samanta, Mścisława 
i Rebeka

 Nasza sonda
W dzisiejszej sondzie zajmujemy się bardzo letnim tema-

tem. Sprawa plaży miejskiej ciągnie się już od dłuższego 
czasu. Postanowiliśmy spytać mieszkańców co sądzą o jakości 
usług świadczonych przez naszą plażę oraz czy uważają, że 
sprzedaż biletów wstępu jest uzasadniona.

ryszard Szałaga: Poziom usług 
świadczony przez naszą plażę okre-
śliłbym jako średni. A jeśli chodzi 
o sprawę biletów,  to dla młodzieży 
mogłoby ich nie być. U nas sport jest 
„pod kreską”. Mogłaby to dotować 
gmina. Podobnie dla emerytów i 
rencistów. Osoby pracujące jeszcze 
jest na to stać, więc ewentualnie 
mogliby za to płacić.

anna Garwa: Uważam, że na 
naszej plaży jest bardzo dużo 
niedociągnięć - typu kładki. 
Przydałby się oddzielny basenik 
dla dzieci. Czasem jest problem 
z czystością wody, bardzo często 
zdarza się szkło na plaży – to są 
moje obserwacje. Temat biletów 
ciągnie się już prawdopodobnie 
od trzech lat i niestety nie ma 
poprawy w tym kierunku. I 
przypuszczam, że będzie jeszcze 
gorzej, bilety będą droższe. Nie wiem, co ma na to wpływ. Jeśli nie poprawi 
się struktura, nie poprawi się wizerunek plaży, jakość usług - to będzie źle. 
Dzieci nie mają żadnych atrakcji. Miasto powinno dotować wstęp na plażę 
bo patrząc na tamtejsze atrakcje to bilety są stanowczo za drogie.

Grzegorz Stępniewski: Moim 
zdaniem jakość usług świad-
czonych przez naszą plażę jest 
tragiczna. Przede wszystkim 
plaża powinna być bezpłatna. 
Dzierżawca plaży powinien za-
pewnić taką gamę atrakcji, które 
przyciągnęłyby tylu ludzi, że po-
zwoliłoby to utrzymać zarówno 
plażę, jak i jego samego. Trudno 
mi zgodzić się z sytuacją, gdy 
plaża utrzymywana jest z moich 

podatków i dzieci muszą płacić niemałe pieniądze, by móc wykąpać się 
pod okiem ratownika.

Ag

kurSy 
jĘZykOWe 

Język angielski, niemiecki 
POCZĄTKUJĄCY 

I ZAAWANSOWANI 
Tel. 0501 771 387, 091 311 63 13
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Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 9.30 

Zakład Energetyczny powiadomił o 
kradzieży przewodów elektrycznych 
w rejonie Węgorzy Kolonia.

O godzinie 9.40 kierowca ciężarowe-
go mercedesa powiadomił policjantów, 
że na skrzyżowaniu ulic Poniatowskie-
go i Żeromskiego uderzył w samochód 
osobowy kia rio. Nikomu nic się nie 
stało. Został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 200 zł.

We wtorek dyrekcja Przedszkola nr 1 
przy ulicy Żeromskiego powiadomiła o 
kradzieży wiertarki elektrycznej i ręcz-
nej piłki do metalu wartości 220 zł.

O godzinie 13.55 mieszkaniec Bienic 
złożył zawiadomienie, że z jego konta 
przy pomocy jego karty bankomatowej 
skradziono 1550 zł. Złodziejowi sprawę 
ułatwił fakt, że do karty przypięta była 
karteczka... z kodem pin.

W środę o godzinie 7.35 odebrano 
zgłoszenie telefoniczne informujące, że 
w okolicy fontanny leży martwy ptak. 
Policjanci powiadomili o tym lekarza 
weterynarii po czym ciało zwierzęcia 
zabrał ZUK.

O godzinie 15.20 na ulicy Luboszan 
doszło do kolizji drogowej. Uszkodzo-
ny został volkswagen golf II. Sprawca 
odjechał z miejsca zdarzenia.

Powiadomiono o kradzieży 300 
metrów ocynkowanego łańcucha z 
terenu „Poldanoru” w Miętnie. Straty 
oszacowano na 4500 zł.

W czwartek o godzinie 6.45 powia-
domiono o włamaniu do piwnicy przy 
ulicy Światowida. Sprawcy nawiercili 
otwory w zamkach i skradli rower, 
wędkę, wyrówniarkę oraz pilarkę spali-
nową. Straty oszacowano na 2000 zł.

O godzinie 9.10 jadący polonezem 
mieszkaniec okolic Poznania nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył w 
przydrożny słup. Nikt nie ucierpiał.

O godzinie 14.25 policjanci w Osinie 
zostali powiadomieni, że przed jedną 
z posesji w Krasnołęce spacerują kury. 
Policjanci pouczyli ich właścicielkę 
o konieczności trzymania drobiu w 
zamknięciu.

O godzinie 15.30 do mieszkania 
starszej mieszkanki Olchowa weszły 
dwie kobiety przypominające Cyganki 
oferując sprzedaż kocy i obrusów. 
Gdy wyszły kobieta stwierdziła, że 
zginęło jej 1010 zł. Policja apeluje o 
ostrożność.

O godzinie 19.15 policjanci zostali 
powiadomieni o samobójczej śmierci 
mieszkańca Węgorzyc. Został on zna-
leziony w mieszkaniu.

W piątek o godzinie 8.15 powiado-
miono o znalezieniu kolejnego samo-
bójcy. Mieszkaniec Redła powiesił się 
we własnej łazience.

O godzinie 8.20 powiadomiono o 
kradzieży forda mondeo zaparkowane-
go na parkingu osiedlowym przy ulicy 

Zamkowej. Samochód odnalazł się w 
godzinach popołudniowych w lesie 
nieopodal Nowogardu.

O godzinie 14.40 personel sklepu 
„Lidl” zauważył, że z ich budynku 
znikła aluminiowa rynna. O wszystkim 
powiadomiono policję.

O godzinie16.25 na ulicy 700 lecia 
volkswagen jetta zderzył się z fiatem 
uno

O godzinie 16.40 mieszkanka nasze-
go miasta powiadomiła telefonicznie, 
że w rejonie fontanny leży martwy 
ptak. Przybyli na miejsce zdarzenia 
policjanci nie znaleźli ciała.

O godzinie 18.15 na ulicy 3 Maja po-
licjanci zatrzymali do kontroli renault 
megane. Kierujący nim mieszkaniec 
Osiny Andrzej T. miał we krwi ponad 
1 promil alkoholu.

W sobotę powiadomiono o włama-
niu do sklepu w Osinie. Po wyrwaniu 
krat zabezpieczających okno złodzieje 
skradli z działu przemysłowego towar 
wartości 1500 zł, z działu mięsnego 
towar wartości 85 zł oraz komputer 
wartości 1200 zł.

W niedzielę mieszkaniec ulicy Dą-
browszczaków zawiadomił policję, że 
na jego ulicy znajduje się ranny gołąb. 
Policjanci przekazali sprawę służbom 
weterynaryjnym.

O godzinie 17.00 mieszkaniec Jar-
chlina poinformował, że w jego okolicy 
ktoś spala jakieś odpady zadymiając 
całą miejscowość. Policjanci ustalili 
sprawcę i ukarali go mandatem karnym 
w wysokości 100 zł..

O godzinie 18.40 cofając swym 
pojazdem na placu Wolności kierowca 
hyundaia pony uderzył w toyotę yaris, 
za co został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 100 zł.

O godzinie 19.15 mieszkaniec Jar-
chlina powiadomił o zauważeniu mar-
twego ptaka. Sprawą zajął się ZUK.

O godzinie 19.20 jadący ulicą 700 
lecia kierowca nissana terrano nie za-
chował należytej ostrożności i uderzył 
w barierki uszkadzając je.

O godzinie 20.40 jadący ulicą Za-
mkową samochód osobowy audi nie 
zachował należytej odległosci i uderzył 
w jadącego przed nim opla kadeta 
po czym zjechał na przeciwległy pas 
i zderzył się z jadącym mercedesem. 
Nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcę 
audi ukarano mandatem karnym w 
wysokości 100 zł.  Ag
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Refleksje nad dniem 5 marca

Kiedy to się skończy?
Od kilku lat na łamach Dziennika Nowo-

gardzkiego podejmujemy próbę ukazania 
we właściwym świetle zdarzeń, które miały 
miejsce w Nowogardzie w dniu 5 marca 1945 
roku. Fakty historyczne, które pokazywaliśmy 
prowadzą jednoznacznie do wniosku, że uparte 
kontynuowanie uroczystości dla uczczenia 5 
marca, w które corocznie angażują się władze 
miasta, przypomina coraz bardziej coroczny wiec 
komunistów na Placu w Moskwie dla uczczenia 
kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej. W 

tym roku w Nowogardzie oczywiście bez zmian, kwiaty spoczęły pod 
cokołem pomnika, który oprócz tego, że niesie ze sobą obłędne przesłanie 
treściowe jest na dodatek koszmarem architektonicznym, a użyty do jego 
budowy beton ma taką naturę, że nie potrafi się nawet ładnie starzeć.

Jednakże tego dnia, czyli 5 marca obchodzimy jeszcze inną rocznicę, 
rocznicę mordu katyńskiego. Wiele było o tym w mediach w niedzielę, 
niestety głucho o tym w Nowogardzie. I póki będzie głucho, póty nie 
zrozumiemy kim jesteśmy i póty będziemy tolerować wydawanie pub-
licznych (czyli naszych) pieniędzy na puste i fałszywe ceremonie. Władza 
publiczna winna jest mieszkańcom miasta prawdę o tamtych czasach. Do 
dzisiaj, np. nie opracowano w sposób zwięzły i przystępny informatora 
o pierwszych osadnikach. W zbiorowej pamięci nie funkcjonuje zupeł-
nie świadomość skąd się tutaj w Nowogardzie wzięliśmy, skąd, kiedy i 
dlaczego przybyli tu osiedleńcy. Być może wtedy, gdybyśmy to wiedzieli 
uświadomilibyśmy sobie dlaczego mord katyński jest dla nas ważny i 
dlaczego 5 marca powinniśmy czcić również w Nowogardzie pamięć 
ofiar z Katynia, a nie uprawiać publiczny masochizm w związku ze 
zburzeniem miasta.

Być może stałoby się wtedy oczywiste, że dla przywrócenia prawdy 
dziejów ulica 5 marca nie musiałaby zmienić nazwy, wystarczyłoby wy-
jaśnić, że nazwa tej ulicy  jest wyrazem naszego hołdu dla tych, których 
wrzucono do zbiorowego dołu, aby Polska była Polską.

Marek Słomski

Policja nie jest taksówką, 
policja pomaga, czyli echa kroniki policyjnej

Opublikowana w zeszłotygodnio-
wym wydaniu naszej gazety (DN 
nr 17 z 26 lutego 2006 r.) kronika 
policyjna wywołała sporą burzę. 
Chodziło o zdarzenia, gdzie funkcjo-
nariusze podwozili do domów ludzi, 
którzy z powodu nadużycia alkoholu 
nie mogli dotrzeć o własnych siłach. 
„Chyba zaczynają robić konkurencję 
taksówkarzom” - komentował jeden 
z naszych czytelników. Teraz, gdy 
nie będę miał siły wrócić z imprezy to 
położę się na ulicy i obudzę dopiero we 
własnym łóżku” – żartował inny.

W poprzedniej kronice policyjnej 
opisaliśmy trzy takie zdarzenia. W 
ubiegłym tygodniu nie było lepiej. 
W poniedziałek na drodze między 
Nowogardem a Olchowem zauważo-
no pijanego mężczyznę, który swym 
chwiejnym krokiem stwarzał zagro-
żenie dla siebie i innych. Został on 
odwieziony do domu. W czwartek o 
godzinie 23.00 na tym samym odcin-
ku drogi znaleziono kolejnego męż-
czyznę pod wpływem alkoholu, który 
idąc w kierunku Olchowa wyjaśnił, ze 
wraca do domu... do Nowogardu. W 
piątek o godzinie 14.40 odwieziono 
do domu mężczyznę leżącego na 
ulicy Żeromskiego, o po godzinie 20 
mężczyznę, który siedział na murku 
na osiedlu Bema.

O wyjaśnienie poprosiliśmy za-
stępcę komendanta nowogardzkiego 
Komisariatu Policji podinspektora 
Waldemara Leszczaka, który poinfor-
mował nas, że takie działania należą 
do obowiązków policji. Funkcjona-

riusze nie mogą zostawić na pastwę 
losu człowieka, który  nie może pora-
dzić sobie sam ze sobą. W przypadku, 
gdy kontakt z nim jest utrudniony, 
gdy widać ślady obrażeń wzywane 
jest pogotowie.

Trudno nie przyznać temu racji, 
szczególnie teraz, gdy co rusz słychać 
o przypadkach zamarznięć. Pokusi-
my się jednak o drobny komentarz. Z 
jednej strony słychać głosy, że policja 
trwoni swe i tak skromne fundusze 
by pomagać ludziom, którzy z włas-
nej woli doprowadzili się do takiego 
stanu, że nie mogą wrócić do domu 
o własnych siłach. Z drugiej strony 
gdyby doszło do tragedii pojawiłyby 
się pytania gdzie była policja. I kto 
wie czy nie mówiłyby tego te same 
osoby.

Ag

 Ogłoszenie Policji
W dniu 17.02.2006 r. (piątek)  na terenie Komisariatu Policji 

w Nowogardzie znaleziono zegarek męski marki ORIENT z 
metalową bransoletą. Właściciela prosi się o skontaktowanie 
z Kierownikiem Referatu Prewencji KP Nowogard osobiście 
lub pod nr tel. 091 579 23 23 lub 091 579 23 83.
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dokończenie ze str. 1

życzenia

Z okazji Dnia Kobiet 

Marii Herda 
wszystkiego najlepszego,  

dużo szczęścia,  
wielu chwil radości, 

aby każdy dzień był przygodą 
i powodem do dumy 

życzenia składa Wojtek

Zima nadal groźna 
Nadciągają strajki lekarzy i pielęgniarek!

Polska służba zdrowia się rozpada

Praca w stolicy
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie rozpoczął nabór do realizowanego 

wspólnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Agencją Nieruchomości Rol-
nych program „Promocja zawodowa dziewcząt”. Ma on umożliwić młodym 
kobietom z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych 
znalezienie pracy w Warszawie.

W niedzielę około godziny 20.30 
na przejeździe kolejowym za Ża-
bowem doszło do niegroźniego 
wypadku. Kierowca szarej Mazdy 
323 uderzył w jadącego przed nim 
Volkswagena Transportera, po czym 
zjechał na przeciwległy pas i zderzył 
się z Fordem Mondeo. Samochód 
został wkrótce odholowany. Praw-
dopodobną przyczyną zdarzenia było 

niedostosowanie prędkości jazdy do 
panujących warunków oraz nieza-
chowanie odpowiedniej odległości. 
Kierowca został ukarany mandatem 
w wysokości 100 zł. Przypomnijmy 
jednak, że do wypadków, stłuczek i 
kolizji drogowych w tym feralnym 
miejscu dochodzi już od dłuższego 
czasu.

(MaW)

Zadaję sobie pytanie? Czy lekarze są tak pazerni, czy też system robi z nich 
niewolników. To, że im się żyje dobrze wszyscy widzimy. Tylko, czy widzimy 
jakim kosztem. Praca na dwóch, a czasem na trzech etatach to prawie norma. 
Proszę mi pokazać ilu dożywa siedemdziesiątki?  Stres, gonitwa za lepszym 
poziomem życia, odpowiednim do ich statusu społecznego. Proszę pokazać 
mi lekarza na zachodzie, który jest tak zaharowany. Ostatnio byłem w kilku 
przychodniach i szpitalach. Odrapane ściany, tłok, zaduch i łóżka na koryta-
rzach. Jakie to żenujące. Natomiast przeciwieństwem w tych budynków jest 
wystrój budynków ZUS czy NFZ  (Narodowego Funduszu Zdrowia).

Państwo jak za czasów Gogola. 
Urzędniczyny tych instytucji mają się dobrze. Ich jedna pensja jest dwu 

- trzykrotnie wyższa od pensji lekarza, a kilkakrotnie wyższa od pensji pielęg-
niarki, że o salowej nie wspomnę. Do tego nagrody, premie i inne gratyfikacje 
za oszczędne prowadzenie swoich urzędniczych spraw. Pracują w warunkach 
luksusowych. Piękne mebelki, dywaniki, kafelki. Urzędasy nie przejmują się 
tymi biedakami w białych fartuchach. Im wystarczy. 

Co miesiąc średnio statystyczny obywatel oddaje około dwustu złotych do 
tego systemu. 

Co się dzieje z tymi pieniędzmi? W tym roku do budżetu wpłynie 36 
miliardów ze składek!

Przeciętny Polak musi się na wszystko godzić. Na kolejki u specjalistów, 
na kolejki do zabiegów, na prywatne leczenie w stomatologii, na poniżenie 
go, gdy znajdzie się w warunkach dziewiętnastowiecznego szpitala? Pacjenci 
konają na korytarzach. Brakuje wszystkiego.

 Lekarze, pielęgniarki przemęczeni, sfrustrowani i wykończeni tą całą 
sytuacją. 

Odważniejsi wyjeżdżają z kraju. Ale rządzącym to nie przeszkadza. 
Jesteśmy na 25 miejscu pod względem ilości lekarzy na sto tysięcy 

mieszkańców.
Pod względem wydatków na ochronę zdrowia przegonili nas Węgrzy, Czesi, 

że nie wspomnę o Estonii czy Litwie.
 PrL skończył się w 1989 roku. 
Od kilu lat jesteśmy w Unii, a służbę zdrowia mamy jak na Białorusi czy 

Kubie.
Dlatego już dłużej nie wytrzymujemy. Domagamy się godziwych pieniędzy 

za nasze wykształcenie i pracę. Nie chcemy wyjeżdżać, ale walczymy o godziwe 
życie, o dobre warunki dla naszych pacjentów. Niech w końcu pieniądze pa-
cjenta pójdą za pacjentem i trafią do lekarza, szpitala, a nie do biurokratycznej 
maszyny, w której się rozpłyną.

dlatego prosimy o wyrozumiałość przy nadchodzących strajkach, w 
których to walczymy dla Państwa i dla siebie o normalny system ochrony 
zdrowia. 

czas służby dobiegł końca!
I nie zwiodą nas uśmiechnięte buzie premiera, ministra zdrowia i ich do-

radców. Oni mają się dobrze w rządowych lecznicach. Im starcza do końca 
miesiąca i nie mają dylematów jak wydać pieniądze. 

na leki, czy na jedzenie! 
krzysztof kosiński

ZBK rezygnuje ze wspólnot
Do redakcji „Dziennika No-

wogardzkiego” zgłosił się członek 
jednej z nowogardzkich wspól-
not mieszkaniowych zaniepoko-
jony faktem, że Zarząd Budynków 
Komunalnych wypowiedział mu 
umowę. Zapytaliśmy o to burmi-
strza Kazimierza Ziembę, który 
potwierdził, że takie sytuacje mają 
miejsce. Przyczyną tego jest zapis w 
ustawie zabraniający samorządom 
a więc właśnie ZBK, prowadzenia 
wspólnot mieszkaniowych. Pojawiły 
się już firmy posiadające niezbędną 

licencję, które przejmą to zadanie od 
władz lokalnych.

O szczegółach napiszemy wkrót-
ce.

Ag

Program skierowany jest do 
mieszkanek wsi w wieku 18 – 25 
lat ze szczególnym uwzględnie-
niem popegeerowskich osiedli 
oraz członków rodzin, w których 
rodzice lub dziadkowie pracowali 
niegdyś w PGR-ach. Dochód netto 
w takiej rodzinie na jedną osobę nie 
powinien przekraczać 532 zł. Osoba, 
która chce wziąć udział w programie 
powinna mieć ukończoną szkołę 
ponadgimnazjalną, być zarejestro-
wana w urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna lub poszukująca pracy 
oraz cieszyć się dobrą opinią w 
swoim środowisku.

By spełnić wszelkie formalności 
wymagane jest złożenie: kserokopii 
świadectwa dojrzałości, kserokopię 
świadectwa pracy w PGR rodziców 
lub dziadków, zaświadczenie z urzę-
du pracy o rejestracji bezrobotnego, 
wypełniony wniosek o zakwalifiko-
waniu do projektu oraz zaświadcze-
nie o dochodach rodziny.

Organizatorzy programu gwaran-
tują bezpłatne wyżywienie, bilety 
komunikacji publicznej na czas rea-
lizacji programu oraz opłacają prze-
jazd do Warszawy. Pomoc kończy się 
w chwili, gdy osoba objęta progra-
mem zdoła się usamodzielnić.

„Wypada wspomnieć, że Archidie-
cezja Warszawska nie ogranicza się 
tylko do takiej formy pomocy, ale 
aktywnie włącza się w poszukiwanie 
zatrudnienia dla osób biorących 
udział w tym programie, co znacznie 
zwiększa ich szanse na znalezienie 
pracy. – powiedział nam dyrektor 
goleniowskiego PUP Robert Cza-
pla.

Nabór prowadzony będzie w 
nowogardzkiej filii Powiatowego 
Urzędu Pracy przez Zbigniewa Flor-
kowskiego oraz w Goleniowskim 
Urzędzie przez Barbarę Skrzypiec. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 418 34 95.

Ag 
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Z okazji urodzin 

Teodozji 
Janiszewskiej 

błogosławieństwa Matki Bożej, 
dobrego zdrowia, krzepkich sił, 

powodzenia w życiu, spełnienia pragnień, 
radości serca i tych łask Bożych, które 

sprawią życie codzienne pogodne i szczęśliwe 
życzą córka z wnuczką i syn Henryk z rodziną

życzenia

życzeniażyczenia

Ukochanej Dziewczynie 

joannie Herda 
z okazji Dnia Kobiet 

chciałbym życzyć wszystkiego 
najlepszego. Życzę Ci spełnienia 
wszystkich marzeń zarówno tych  

malutkich, jak i troszkę większych. 
Pamiętaj, że świat bez Ciebie 

nie miałby sensu Wojtek

Z okazji Dnia Kobiet 
kochanej mamie 

Urszuli Śledzińskiej 
pragnę złożyć moc 

najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 
radości, pogody 

ducha i słońca każdego dnia 
syn Wojtek

Życie na kredyt
dokończenie ze str. 1

Jeśli już wyżebrzesz parę nędznych 
groszy z pracy sezonowej lub OPS 
oddajesz je do sklepu, bo pani w 
sklepie więcej ci nie da. W niektó-
rych sklepach za żywność na tzw. 
„krechę”trzeba płacić odsetki.

Tak żyje większość bezrobotnych. 
Wbrew opinii nie są to osoby ze śro-
dowisk patologicznych.

Tak też żyją mieszkańcy Jarchlina. 
Zwłaszcza w blokach nazywanych 
przez mieszkańców wsi „pekinem”. 
Rozmawiałem z rodzinami wielo-

dzietnymi. Większość dzieci uczy 
się w szkole. Jak powiedzieli podczas 
rozmowy pieniędzy nie starcza na 
nic. Nie tylko na żywność, o opła-
tach nawet mowy nie ma. A jakby 
nie daj Bóg jeszcze choroba – a przy 
dzieciach to częste – to skąd brać na 
lekarza.

O pracy mowy nie ma. Nie masz 
znajomości – nie dostaniesz. A nawet 
i gdybyś dostał, to do Nowogardu nie 
ma czym dojechać. A nie każdy ma 
swój samochód. Rowerem za daleko. 
Poza tym trzeba by mieć na bilety i 
na śniadanie. A skąd pieniądze, nikt 
przecież nie pożyczy. Zakłady pracy też 
codziennie nie płacą. W najlepszym 
przypadku raz w tygodniu. Pewno, że 
w naszej wsi są ludzie, którzy by nie 

chcieli nic robić, ale są i tacy, którzy 
chcą a nie mają szans. Najgorsza dla 
nas jest zima. Od wiosny do jesieni 
łatwiej o jakąś robotę sezonową przy 
truskawkach czy na jakiejś budowie, 
choćby „na czarno”, ale grosz jest, bo 
płacą codziennie.

Na pytanie z czego żyją widzę 
uśmieszki, wzruszanie ramion. A tak 
różnie. To jakaś „fucha” wpadnie, to 
jakiś złom się znajdzie i tak klepie się 
biedę z dnia na dzień.

Pytam o pomoc. Opieka, klu-
by pomocy rodzinom 
wielodzietnym. Panie, 
o jakiej pomocy Pan 
mówisz? O tych nędz-
nych groszach z Opieki? 
A i tak jeszcze trzeba 
na bilety wydać. Przy-
jedzie pani z Opieki na 
wywiad, pokręci gło-
wą, że ciężko się żyje, 
każe czekać na decyzję 
i odjedzie. O innych z 
pomocy nie słyszałam. 
Bo i kto miałby tu przy-
jechać? Stąd diabeł na 
piechotę w podskokach 
ucieka. Ludziom grozi 
odcięcie energii – moja 
rozmówczyni macha 
ręką – ale kogo to ob-
chodzi? Znieczulica i 
to wszystko. Byłam u 
burmistrza, prosiłam, 

błagałam. Obiecał pomóc, nie pomógł. 
Sam Pan widzi, znikąd pomocy. Na 
skargę nie ma gdzie iść. Szkoda tylko 
Pana pisania.

Inne zagadnięte przeze mnie osoby 
odpowiadają krótko: szkoda gadać, bo 
nic to nie da.

Wracając z Jarchlina zastanawiałem 
się nad komentarzem do tego repor-
tażu. Postanowiłem niczego nie ko-
mentować. Słowa moich rozmówców 
są dobitnym komentarzem.

Żywo wbiły mi się słowa mojej 
głownej bohaterki: „Panie, proszę 
tylko nikomu nie mówić o tym, co 
Panu powiedziałam, bo jeszcze Opieka 
zabierze mi to, co dostałam”.

Dałem słowo…
Ireneusz karczyński

Taki widok to nie rzadkość. Wielu ludzi zarabia 
tak na całaroczne utrzymanie.

Konkurs plastyczny 
„Pomagamy zwierzętom zimą”

Dnia 21.02.06 odbył się w interna-
cie SOSW konkurs plastyczny pod 
hasłem „Opiekujemy się zwierzętami 
zimą”. W konkursie brały udział dzie-
ci z trzech grup wiekowych. Technika 
wykonania prac była dowolna. Jury 
w składzie: dyrektor SOSW Joanna 
Wardzińska, prezes LOP Marek Hei-
ser i opiekun LOP Bogumiła Szturo 
nagrodziło i wyróżniło 6 prac. 

I miejsce zdobyła Joanna Smaga, II 
miejsce Łukasz  Niedźwiecki.

Po konkursie dzieci przedstawiły 
krótką inscenizację teatralną pt. 
„Leśne rozmowy”. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali słodki poczęstunek.

Opiekunowie Koła LOP 
Ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno -Wychowawczego
 w Nowogardzie

Bogumiła Szturo, 
joanna Sochacka
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Dokarmianie zwierzyny leśnej
Łowiectwo oznacza dla przeważającej części naszego społeczeństwa po-

lowanie na zwierzęta. Polowanie jednak jest tylko niewielkim wycinkiem 
działalności łowieckiej. dodatkowo jest  szereg innych czynności, które 
koło jest zobowiązane realizować. 

Na kołach łowieckich spoczywa 
obowiązek prowadzenia racjonalnej 
gospodarki hodowlano - łowieckiej w 
dzierżawionych obwodach. Jednym z 
najważniejszych elementów prowadze-
nia takiej gospodarki jest dokarmianie 
zwierzyny. Obowiązek ten spoczywa 
na administratorach i dzierżawcach 
obwodów łowieckich.

Zimowe dokarmianie zwierzyny 
jest konieczne nawet na terenach 
posiadających niezbędną bazę kar-
mową. Mimo, iż zwierzyna łowna ma 
szanse przeżyć nawet dość mroźne i 
śnieżne zimy, będzie jednak w słabszej 
kondycji, gdyż suche trawy oraz pędy 
krzewów i drzew nie mają dostatecz-
nej ilości składników odżywczych. Na 
terenach o słabej bazie pokarmowej, 
szczególnie w czasie śnieżnych zim, 

zadawana karma często stanowi jedyne 
i główne pożywienie zwierzyny. Dokar-
mianie zimowe zwierzyny ma również 
ogromny wpływ na wielkość szkód wy-
rządzanych w uprawach leśnych. Przez 
cały rok prowadzone jest dokarmianie. 
Wiosną i latem, aby zatrzymać zwie-
rzynę w lesie oraz zmniejszyć szkody 
w uprawach rolnych, natomiast zimą, 
aby pomóc im ją przetrwać. Ostatnie 
duże opady śniegu oraz bardzo niskie 
temperatury szczególnie utrudniały 
zwierzynie pobieranie naturalnego 
żeru.

Koło Łowieckie „Ryś” w Nowogar-
dzie dokarmianie zwierzyny rozpoczę-
ło już 1.04.2005 r., a rok gospodarczy 
zostanie zamknięty 31.03.2006 r. Do 
dnia 28.02.2006 r. Koło wyłożyło: ok. 
200 ton kukurydzy, 400 ton ziemnia-
ków, 150 ton marchwi, 30 ton zboża, 
10 ton snopówki, 7 ton siana i 1,5 

tony soli w lizawkach. Ponadto, Koło 
zagospodarowało 10 poletek obsianych 
kukurydzą, czyli ok. 14 ha.

Karmy te są rozwożone do różnych 
miejsc w lesie, do których przychodzą 
głodne zwierzęta mieszkające w lesie. 
„Dużą część karm dostajemy, tzn. Koło 
„Ryś” od ludzi, którzy mają nadmiar np. 
ziemniaków, zboża, itp…, spowodowa-
ny często niemożliwością ich sprzedaży. 
Budżet Koła nie byłby w stanie sam 
zakupić takich ilości. Zakończyliśmy 
również już dokarmianie ptaków miesz-
kających na nowogardzkim jeziorze. 
Przez okres dokarmiania wykorzystali-
śmy 1,8 tony mieszanki zbożowej. 

Pragnę serdecznie podziękować w 
imieniu Zarządu Koła Łowieckiego 
„Ryś” w Nowogardzie wszystkim ofia-
rodawcom zboża, ziemniaków i mar-

chwi oraz społeczeństwu Nowogardu 
w dokarmianiu ptactwa łownego i 
ozdobnego. Dziękuję za okazane serce” 
– Zenon Zieleśkiewicz, członek Koła 
Łowieckiego „Ryś”.

Wiele zwierzyny nauczyło się żyć 
w bezpośrednim sąsiedztwie z czło-
wiekiem i często wymaga wsparcia 
człowieka. Przez cały rok myśliwi 
wykonują prace na rzecz zagospodaro-
wania łowiska. Uprawiają tzw. poletka, 
łąki śródleśne i biorą udział w sadze-
niu lasu. Przed okresem rozrodczym 
częściej niż zwykle zbierają wnyki 
zastawione przez kłusowników. Czę-
sto także problemem jest podbieranie 
wysypywanej karmy przez ludzi. Pod-
bierane są ziemniaki, zboże, niekiedy 
nawet sól. Rzecz na pozór śmieszna, 
jednak po głębszym zastanowieniu … 
do śmiechu chyba nikomu nie będzie.

iSa

reklama

Stowarzyszenie agroturystyczne 
„Wiatrak” 

w nowogardzie
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wiatrak” w Nowogardzie organizuje 
wiosenne spotkanie czonków stowarzyszenia oraz zainteresowanych 
uruchomieniem agroturystyki w swoich przedsiębiorstwach. Na 
spotkanie zapraszamy do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie Nowogardzie dniu 9.03.2006 r. o 
godzinie 11.00.
Zaproszeni goście to: przedstawiciel z ZODR Baszkowice, prezes 
Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego z Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz 
z Lokalnej Agendy 21.

Z pozdrowieniami 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego „Wiatrak”

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Jutro jest Dzień Kobiet!
Corocznie 8 marca obchodzimy dzień, który jest wyrazem szacunku wobec ko-

biet. Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia manifestacji 15 tysięcy ko-
biet, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i 
polepszenia warunków pracy. Obecnie do święta pań podchodzi się ze sporą rezer-
wą. Obserwując tradycję „symbolicznego kwiatka dla Ewy” można stwierdzić, iż 
zdaje się ona powoli zanikać. A szkoda, ponieważ nasze wybranki, mamy, babcie 
zasługują na chwilę radości i uznania po prostu za to, że są.

Od cZeGO WSZySTkO SIĘ Za-
cZĘŁO?

W starożytnym Rzymie w pierwszym 
tygodniu marca obchodzono Matrona-
lia, święto związane z początkiem nowe-
go roku, macierzyństwem i płodnością - 
możemy uznać je jako pierwowzór dnia 
kobiet. W Stanach Zjednoczonych po raz 
pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w 
dniu 20 lutego 1909 roku. Początek tego 
święta sięga 1857 roku, kiedy w Nowym 
Jorku kobiety w fabryce bawełny zorga-
nizowały strajk i domagały się krótszego 
dnia pracy oraz takiego samego wyna-
grodzenia za pracę, jakie otrzymywali 
mężczyźni. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet zaini-
cjowała niemiecka socjalistka Klara Zet-
kin, a dzień ten zatwierdzono uchwałą 
Międzynarodowego Kongresu Kobiet 
Socjalistek w Kopenhadze w dniach 
26-28 sierpnia 1910 r. W Europie – Au-
strii, Danii, Niemiec i Szwajcarii po raz 

pierwszy dzień kobiet obchodzono 19 
marca 1911 roku, organizując w tym 
dniu demonstracje i zebrania. 8 marca 
1913 roku zastrajkowały kobiety w Rosji 
wbrew zakazowi policji, później w dniu 
8 marca 1917 roku w S. Petersburgu roz-
poczęły się masowe strajki kobiet. 

W Polsce święto kobiet przez wiele lat 
obchodzone było centralnie z tradycyj-
nymi życzeniami w zakładach pracy i 
drobnymi upominkami (kawa, rajstopy, 
mydło i pojedynczy tulipan). Te zwycza-
jowe obchody zniesione zostały dopiero 
w 1993 r. oczywiście przez kobietę - pre-
mier Hannę Suchocką.

Z okazji dnia kobiet redakcja 
„dziennika nowogardzkiego” życzy 
wszystkim Paniom wszystkiego naj-
lepszego, szczęścia oraz by w każdym 
dniu roku uśmiech na twarzy waszej 
gościł tak samo często jak w tym dniu. 

(MaW)
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Restauracja KAMENA 
zaprasza na 

dancInG 
8 marca, godz. 19.00 

z okazji 
DNIA KOBIET 

PANIE WSTĘP WOLNY  
Lampka szampana gratis! 
Zabawę uświetni zespół 
Mirosława Pertkiewicza 

tel. 091 39 22 225

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 39 20 935 lub 091 39 20 946, 
0605 622 511

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

c  a  T  e  r  I  n  G
RESTAURACJA „KAMENA”

jeśli planujesz: wesele, chrzciny, komunię, imieniny czy inna imprezę 
to zdaj się na nas. Przygotujemy za Ciebie smaczne i wspaniale udeko-
rowane potrawy a także dostarczymy je na czas we wskazane miejsce!  

ZADZWOŃ !!! Nr telefonu: 091 392 22 25

reklamareklama

II Zlot Związkowy
„jeden jest tylko sprawdzian,
który może przekonać skautmistrza,
że w pracy osiągnął powodzenie, 
mianowicie, jeżeli chłopcy, 
których wychował staną się dobrymi obywatelami”
                                                      lord Baden –Powell

dokończenie ze str. 1

CD) na konkurs „Parodie Reklam 
Telewizyjnych”. W tej kategorii wygrał  
patrol wędrowniczy „Gadada”. Zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych 
i zakończyła się dmuchaniem świeczek 
na Wielkim Torcie Urodzinowym 
przygotowanym przez jednego ze spon-
sorów. W niedzielę uczestnicy zlotu 
uczestniczyli w mszy świętej w intencji 
harcerzy, którą odprawił ks. Ireneusz 
Kamionka w kościele pw. Matki Boskiej  
Fatimskiej na os. Bema. Całość zakoń-
czyła się w południe apelem pożegnal-
nym, na którym rozdano pamiątki ze 
zlotu i nagrody dla najlepszych patroli. 
Na zakończenie komendant wręczył  

symboliczną nagrodę dla najlepszej 
drużyny ZD Nowogard (28 DH „Pa-
rus”) i przekazał  ponaddwudziestoletni 
mundur harcerski z najlepszej drużyny 
byłego Hufca Nowogard pochodzący 
od  XIII Drużyny Starszoharcerskiej 
„Lewe Łapki”.

P.S. Podziękowaniem za mile spę-
dzony czas niech będzie wpis druhny 
ze Szczecina do księgi, zamieszczony 
na stronie internetowej – „Pierwszy 
biwak w Nowogardzie i od razu nam się 
spodobało i wracać chcemy ;)”

Czuwaj! Do zobaczenia za rok.
(HSI)

28 lutego minął drugi rok od po-
wstania Związku Drużyn ZHP w No-
wogardzie. Z tej okazji  zorganizowany  
został  II Zlot Związkowy, który odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie. Szkoła ta od początku stała 
się kolebką  harcerzy z Nowogardu i 
okolic.

W tym roku w zlocie uczestniczyło 
135 zuchów i harcerzy. W przeważającej 
części byli to druhowie z Nowogardu, 
ale także zaproszeni z Gryfic, Reska, 
Goleniowa i  Szczecina.  Tradycją stało 
się, że na zloty  w Nowogardzie przy-
jeżdża grupa harcerzy – wędrowników 
z Wrocławia, która pomagała stawiać 
pierwsze kroki i reaktywować harcer-
stwo w Nowogardzie. Zlot był podsu-
mowaniem całorocznej pracy gromad 

i drużyn harcerskich. Oprócz tradycyj-
nego ogniska i apeli, harcerze rywali-
zowali w zawodach sportowych i na 
trasie INO kończącej się za parkingiem 
w Wojcieszynie. Trasę przygotowywała 
grupa harcerzy, którzy w ubiegłym roku 
ukończyli kurs organizatorów turystyki 
PTTK. Na punktach trasy były zagadki 
matematyczne, sprawdzenie wiedzy 
harcerskiej i zjazdy na linie na starej 
żwirowni.

W sobotę wieczorem odbył się Fe-
stiwal Form Różnych, na który zuchy 
i harcerze przygotowali: piosenki, ske-
cze, scenki kabaretowe. W tej kategorii 
najlepszy był patrol z 28 DH „Parus”. 
Harcerze starsi i wędrownicy mieli 
za zadanie przygotować 5 minutowy 
materiał (na kasecie VHS lub płycie 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

TURNIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

W dniach 28.02 i 01.03 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie odbył się turniej piłki koszykowej dziewcząt 
i chłopców o mistrzostwo gminy Nowogard i awans do finałów powiatu. W 
rozgrywkach wzięły udział zespoły nowogardzkich szkół średnich: drużyna 
dziewcząt i chłopców z I LO, II LO i ZSP. 

28 lutego rywalizowały ze sobą drużyny chłopców. Po meczach rozgry-
wanych na zasadzie „każdy z każdym” wyłonił się zespół zwycięski: repre-
zentacja naszej szkoły. Drugie miejsce zajęła drużyna z I LO, a trzecie II 
LO. Pierwszego marca walczyły ze sobą reprezentacje dziewcząt. Tym razem 
nasze koleżanki uległy rywalkom. Po meczach wyniki przedstawiają się na-
stępująco: pierwsze miejsce II LO, drugie miejsce ZSP, a trzecie dziewczęta 
z I LO. 

naszą szkołę reprezentowali:
Grzegorz Radziszewski kl. III LP
Adrian Kram kl. III TM
Tomasz Spór kl. IV TM
Kamil Ninard kl. IV TH
Mariusz Sidłowski kl. IV TH,
Aleksandra Wołk kl. III TŻ
 Obie drużyny do turnieju przygotował Pan Zbigniew ceranka.
Do turnieju o finał powiatu weszły po dwa zespoły: reprezentacja chłop-

ców ZSP i I LO oraz dziewczęta z II LO i ZSP.
Finały powiatowe odbędą się w dniach 13.marca -chłopcy, którzy zagrają 

w Goleniowie i 16.marca – dziewczęta, które grać będą w hali II LO w No-
wogardzie.

Turniej piłki koszykowej zorganizowali nauczyciele wychowania fizyczne-
go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: anna Pikuła i Hanna januszewska 
oraz jerzy Stolf, Zbigniew ceranka i Marcin Wolny.

KĄCIK KULINARNY:
Chili drobiowe z kolorową papryką  

Składniki na cztery porcje: 
• 500 g filetów z kurczaka 
• 500 g papryki czerwonej i zielonej 
• 2 łyżki oleju 
• 1 puszka czerwonej fasoli 
• 1 mała puszka kukurydzy 
• 1 łyżeczka bulionu w proszku 
• 1 łyżeczka papryki 
• pół łyżeczki zmielonej kolendry  
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz, posiekana pietruszka i szczypiorek. 
 Przygotowanie: mięso opłukać, osuszyć i pokroić w kostkę. Cebulę obrać 

i posiekać. Papryki oczyścić, umyć i pokroić w paski. W dużym garnku roz-
grzać olej, na tłuszczu podsmażyć kawałki mięsa i cebulę. Dodać pokrojoną 
paprykę i dusić ok. 3 min. Do mięsa z papryką dodać fasolę i kukurydzę 
razem z zalewami. Doprawić bulionem w proszku, papryką, szczyptą cukru i 
kolendrą. Dodać obrany i zmiażdżony czosnek, wlać 0,5 l wody, wymieszać. 
Całość dusić na wolnym ogniu pod przykryciem ok. 25 min. Chili doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Tuż przed podaniem gorącą potrawę posypać 
posiekaną zieleniną.    

SMacZneGO !!!   

 Tradycyjnie początek marca upływa na przygotowaniu okolicznościo-
wych wystaw poświęconych naszemu miastu. Tym razem wystawy w języ-
ku angielskim i niemieckim przygotowali uczniowie klas drugich, trzecich i 
czwartych pod opieką nauczycieli języków obcych: Marty Portas, Mirosła-
wy Szymaniak, Magdy Wojciechowskiej i danuty adamczyk.  
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Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego z zadań drukowanych w lutym. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Najbliższe losowanie w dniu 3 kwietnia 2006 roku.

NIERUCHOMOŚCI
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m 

kw., działka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. 
Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Pawilon handlowy sprzedam – płyta 
obornicka, pow. 50 m kw. Cena do 
uzgodnienia. 0502 050 964.

• Kupię dom jednorodzinny – do 150 m 
kw., może być w stanie surowym – No-
wogard, do 200.000 zł. 0607 753 739.

• Sprzedam lub wynajmę garaż murowa-
ny przy ul. Zamkowej. 0600 62 62 44.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynaję-
cia, w rozsądnej cenie. 0693 482 460.

• Zamienię M-4, 66 m kw., 2 piętro na M-3. 
Tel. 091 39 21 407, po 16.00.

• Garaż do wynajęcia. 0504 940 134.
• Pilnie poszukuję garażu w okolicy 3 

Maja. 0606 703 451, 091 39 25 666.
• Firma MET-INSTAL poszukuje pokoju 

dla 3 osób na okres 1 m-ca. 091 418 
51 11, 0603 61 58 69.

• Działka budowlana w Olchowie – 26 
arów. 0602 55 55 98.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Peugeot 309, 1991 r., prze-

bieg 167.000 km. Centralny zamek, 
elektryczne szyby, szyberdach. Stan b. 
dobry. 0508 18 19 44, 091 39 144 26.

• Sprzedam Ford Modeno kombi, 1995 r., 
poj. 1.8TD, cena 8.000 zł. 091 39 25 064.

• Sprzedam Opel Astra 1.7D, 1992 r., kolor 
ciemna perła, stan wizualny i techniczny 
bdb. 0504 643 641, 0507 920 919, cena 
7.300 zł – do negocjacji.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r. 0503 
434 901.

• Sprzedam Uaza do remontu. 091 39 187 
72, po 19.00.

• Sprzedam Fiat Uno, 1988 r., poj. 1.2, 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 0693 
409 937.

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 185 60R14 lub 185 55R15. 
Tel. 0605 522 340.

• Kupię skrzynię biegów do C360. 0693 
344 667.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgod-

nienia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam drewno opałowe. 0695 

963 891.
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam dmuchawę do zboża typ PT 

200, dmuchawę do zboża małą. 0693 
344 667.

• Oddam ziemie z wykopu. 091 39 28 005.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 2 

przyczepy i opryskiwacz. 091 39 187 72, 
po 19.00.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRO-
NY INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE 
– SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIA-
MY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, STO-

LARSKIE, KAFELKOWANIE, MALOWA-
NIE, HYDRAULIKA I INNE WYKONAM 
SOLIDNIE I FACHOWO, DZWONIĆ WIE-
CZOREM – TEL. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Pogotowie krawieckie, skracanie spod-

ni, wszywanie zamków i drobne usługi. 
0668 347 389, ul. Zamkowa 2a/2.

• Domy od podstaw, remonty, nadzory, 
kosztorysowanie. 0504 595 424.

• Wszelkie remonty – solidnie, niedrogo. 
0511 128 468.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 39 
20 978.

• Sprzedam nową suknię ślubną, rozmiar 
38. 0607 289 472.

• Nokia 6020 i 3120 sprzedam – nowe. 
0602 55 55 98.

• Tanio sprzedam suknię ślubną, kolor 
ecru, rozmiar 38/40. 0509 636 956, 091 
39 20 938.

u nas wygrali:
Za rozwiązanie zadań publiko-
wanych w kMS w lutym nagro-
dy wylosowali:
- Patrycja Młynarska 

- nowogard,
- Izabela Leszczyńska 

- nowogard,
- damian kisiel 

- czermnica.
Gratulujemy!

nagrody można będzie odbie-
rać w redakcji „dn” od ponie-
działku 13 marca.

Zostaj 
dobrym kibicem

Dobry kibic zna się na piłce. 
Zna też jej historię.

Dzisiaj przypomnimy co o 
piłce mówił najsłynniejszy polski 
trener, który właśnie ukończył 
85 lat.

Po rozwiązaniu poznacie inicjał 
Jego imienia i nazwisko (w polach 
oznaczonych kółkami), a litery 
uporządkowane od 1 do 29 utwo-
rzą jego znane powiedzenie.

Znaczenia wyrazów:
1 – osłona języka spustowego (z 

liter wyrażenia BAK ŁĄK),
2 – drzewo araukaria (IGA 

ŁAW),
3 – miasto na Ukrainie – tam w 

roku 1434 zmarł król Włady-
sław Jagiełło (DEK GÓR),

4 – grecka wyspa w archipelagu 
Sporady Płn. (SOS KIR),

5 – wpuszczanie pieniędzy do 
obiegu (MISA JE),

6 – bakterie gruźlicy – odkrył je 
Koch (PĄK TRI).
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Na początek grill
Planowana na najbliższy weekend pierwsza po przerwie zimowej kolejka 

rozgrywek piłkarskiej V ligi została przełożona. Nasi zawodnicy mają więc 
dodatkowy tydzień na przygotowanie się do rundy wiosennej. Najprawdo-
podobniej w najbliższą sobotę o godzinie 14.00 na naszym boisku odbędzie 
się sparringowe spotkanie ze Światowidem Łobez. 

A jak na razie w miniony weekend nasi piłkarze spotkali się na stadionie i na 
głównej płycie rozegrali między sobą spotkanie kontrolne. Po meczu odbył się 
wspólny grill otwierający wiosenne rozgrywki. W czwartek w nowogardzkim 
szpitalu odbędą się badania kontrolne, a najbliższy mecz o ligowe punkty 
odbędzie się w niedzielę 19 marca o godzinie 14.00.

Ag

Oldboye zapraszają
Oldboye Budowlanych Nowogard zapraszają wszystkich kibiców na turniej 

piłki halowej oldboyów, który odbędzie się w najbliższą sobotę 11 marca o 
godzinie 10.00 w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Bohate-
rów Warszawy.

Ag

Pomorzanin u siebie
Znane są już terminy, w których piłkarze Pomorzanina Nowogard zagrają 

w rundzie wiosennej przed własną publicznością. 
Oto terminy wszystkich meczów:
19.03.2006 godz. 14.00 Pomorzanin – Kłos Pełczyce,
02.04.2006 godz. 15.00 Pomorzanin – Sparta Gryfice,
09.04.2006 godz. 15.00 Pomorzanin - Sokół Pyrzyce,
23.04.2006 godz. 16.00 Pomorzanin – Dąb Dębno,
07.05.2006 godz. 17.00 Pomorzanin – Polonia Płoty,
21.05.2006 godz. 17.00 Pomorzanin – Hutnik Szczecin,
03.06.2006 godz. 16.00 Pomorzanin – Korona Stuchowo.
Mecze drużyn juniorskich rozpoczną się dwie godziny wcześniej. Nie po-

zostaje nam nic innego jak zaprosić wszystkich kibiców.
Ag

Turniej Szachowy
Turniej odbędzie się dnia 12 marca 2006 r. o godzinie 10.00 w  restau-
racj „kamena” przy ulicy 3 Maja. Organizator zapewnia  nagrody dla 
czołowych zawodników w kategorii junior i senior:
Zapisy w dniu zawodów od godziny 10.00. Gramy 9 rund po 15 min. dla 
zawodnika, kojarzenie systemem szwajcarskim. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, a w szczególności dzieci i młodzież!!! kibice mile 
widziani!!! Organizatorem jest rada Miejsko Gminna LZS.
kontakt z organizatorami – 508 419 197

Mniej środków dla Kół PZW 
26 lutego odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze  z działalności Zarządu 

Koła PZW Tęczak w Nowogardzie. Zarząd Koła PZW „Tęczak”w okresie sprawozdaw-
czym pracował w składzie: 

Zygmunt Heland – prezes, Ryszard Patyk – wiceprezes, Jan Lipski – sekretarz, Adam 
Włodek – skarbnik, Kamil Paleta – gospodarz koła 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w oparciu o Statut PZW oraz Preliminarz 
zadań przyjętych na walnym zgromadzeniu członków Koła PZW Tęczak. Tematami posiedzeń 
zarządu były sprawy organizacyjne Koła, problemy związane z ochroną i zagospodarowaniem 
wód oraz przygotowania do imprez organizowanych przez Koło; 

Przeprowadzono też egzaminy dla nowo wstępujących kandydatów na członków Koła 
PZW. 

Dwa dni w tygodniu skarbnik Koła przyjmował członków Koła w sprawach nabywania 
uprawnień do wędkowania na wodach PZW. Ponadto opłaty wędkarskie były przyjmowane 
codziennie w godzinach otwarcia w sklepie wędkarskim na Pl. Wolności. 

Realizacja Preliminarza zawodów 
W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone zawody wędkarskie zgodnie z har-

monogramem przyjętym w roku 2005 na walnym zebraniu wędkarzy Koła PZW Tęczak. 
 Sponsorzy 
Przy organizacji zawodów poza środkami wydatkowanymi z budżetu Koła pozyskiwano do-

datkowe środki od stałych i nowych przyjaciół Koła PZW „Tęczak”: 
- p. Marian Jeż PBO Grinbud, 
- masarnia „U Henia” Henryka i Andrzeja Grygowskich, 
- p. Lidii Szocik i piekarnia Karsk p. Ławniczaka, 
- p. Waldemara Pędziszczaka, 
- Dziennik Nowogardzki p. Marka Słomskiego. 

Oryginalne dyplomy we własnym zakresie wykonał p. Stanisław Pietrzycki. 
Podziękowania należą się także stałym członkom za pracę na rzecz Koła: p.p. Stanisławy Le-

cijewskiej, Adama Włodka, Henryka Marca, Jana Lipskiego, Ryszarda i Kamila Palety, Krzysztofa 
Łuczaka, Zenona Chałupniczaka, Janusza Rosołowskiego, Stanisława Piórki, Stanisława Bere-
zowskiego, Zdzisława Wróblewskiego, Ignacego Marcinkiewicza. 

Szanowni Wędkarze
Rok 2005 był rokiem sprawozdawczo - wyborczym w Kole, jak i Okręgu. Niestety, sposób 

wyboru nowych władz Zarządu Okręgu w niczym nie przypomina wyborów demokratycznych. 
Jest raczej pokracznym usiłowaniem stworzenia pozorów demokratyzacji wyborów. 

System wyborów jest tak sprytnie opracowany, że dla nowych ludzi nie ma w nim miejsca. 
A szczególnie dla tych „niezadowolonych”. W związku z tym przewiduję, że tendencja stałych 
członków PZW będzie raczej maleć niż wzrastać.  Ponadto: 

1. Nadal Zarząd Okręgu nie informuje nas o zarybieniach, jakie dokonuje na naszych wo-
dach. 

2. Nie informuje o ważnych uchwałach Zarządu Okręgu, jakie podejmuje w trakcie roku 
sprawozdawczego, poza informacją o podwyżce składek członkowskich. 

3. Nie zaszczyca swoją obecnością naszych walnych zgromadzeń. Ale jak wynika ze sprawo-
zdania Koła PZW „Okoń” z Goleniowa nie dotyczy to tylko naszego Koła. 

Najgorszą jednak rzeczą, która miała miejsce w październiku ubiegłego roku, była decyzja 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZW o nowym podziale odpisu ze składek dla każdego Koła. 
Uchwała ta nie wskazywała konkretnych rozwiązań, mówi się w niej tylko o zmianach, które 
mają ustalić komisje Zarządu Okręgu  PZW. Mając w ręce instrument w postaci uchwały ZG PZW 
Komisja ZO PZW w Szczecinie ustaliła, że obniży odpis ze składek o 10% wszystkim kołom liczą-
cym więcej jak 100 członków. 

Ta decyzja oznacza dla naszego Koła zmniejszenie środków o kilkaset złotych w roku na za-
dania statutowe. Komisja ta działała w składzie: Edward Paszkiewicz – prezes Koła MG w Nowo-
gardzie, Stanisław Praszczyk – prezes Koła PZW w Goleniowie oraz Edmund Smułczyński. 

O ironio! Dwaj członkowie tejże Komisji Paszkiewicz i Praszczyk, sami zabrali sobie (wędka-
rzom swoich Kół) pieniądze. Lekko licząc, po ponad 2 tysiące złotych. 

Cała historia ze zmniejszeniem o 10% środków (tzw. odpisów) wzięła się z protestów przed-
stawicieli Kół, aby Zarząd Okręgu ze swoich środków opłacał skarbników, ponieważ większość 
pieniędzy pobieranych od wędkarzy przez skarbników kół trafia do ZO PZW. 

I wymyślono. Owszem obecnie Zarząd Okręgu PZW wypłaci ryczałt dla skarbnika danego 
Koła w wysokości 4,2%, ale zabierze ze składki członkowskiej 10% tychże środków. Notabene 
podwyższono wszystkie składniki opłat, których środki wędrują do ZO i ZG PZW, natomiast 
składka członkowska pozostała na tym samym poziomie. 

Ta sytuacja wpływa zniechęcająco na członków PZW. Są to, moim zdaniem, rzeczy złe, które 
nie wpłyną dobrze na rozwój wędkarstwa. Ale pewnie nie o to chodzi ZO PZW, a o utrzymanie 
administracji w 49. Okręgach. Aby je utrzymać, trzeba więcej zabrać biednym kołom. 

Przy tej okazji należy postawić pytanie, czy rola wędkarza i Kół ma się sprowadzać do dojnej 
krowy i przedłużania żywotności administracyjnych instytucji wędkarskich, czy też będzie on 
ważnym i wartościowym podmiotem w dobrze funkcjonującej społeczności wędkarskiej? 

Jako Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie wnioskujemy o rozważenie możliwości zmniej-
szenia liczby Zarządów Okręgów. Proponujemy, aby ich liczba nie była większa niż liczba woje-
wództw. Na pewno wpłynie to na poprawę funkcjonowania organizacji, znaczne oszczędności i 
zwiększy obszary wędkowania, ku uciesze setek tysięcy wędkarzy. 

Z poważaniem  Zygmunt Heland 
Prezes Koła PZW „Tęczak”  w Nowogardzie 
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 
- od 11 grudnia 2005

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
oFErTY prACY pup

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł

NOWOGARD 06.03.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. mechanik maszyn szwalniczych
2. operator: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, 

walca drogowego, rozściełacza
3. kucharz
4. mechanik samochodowy; elektryk samochodowy
5. pracownik fizyczny (osoba ucząca się)
6. szklarz
7. szwaczka
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. pracownik techniczny – naprawa i konserwacja 

kserokopiarek i drukarek (Szczecin)
2. grafik (Szczecin)
3. programista (Szczecin)
4. kierownik turnusu rehabilitacyjnego
5. pielęgniarka
6. fizjoterapeuta
7. animator kultury
8. kierowca C+E (Osowo)
9. księgowa (Osowo)
10. kelnerka (Rewal)
11. przedstawiciel handlowy (Ościęcin)
12. spawacz-ślusarz (Szczecin)
13. elektromechanik (Szczecin)
14. kierownik działu produkcji (Poznań)
15. administrator produkcji (Poznań)
16. specjalista d/s utrzymania produkcji (Poznań)
17. kierownik zmiany (Poznań)
18. operator linii produkcyjnej (Poznań)
19. kontroler magazynu (Poznań)
20. operator wózków widłowych (Poznań)
21. pakowacze na hali produkcyjnej (Poznań)
INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGAR-
DZIE pok. 12.
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Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Informujemy, że   

10 marca 2006 r.
piątek w godz. 12.30 - 13.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Co moczy mieszkańców
Osowa?

reklama

zapraszamy na 
PySZneGO keBaBa 

codziennie 1000–2200 pt – sob. 1000–2400

ul. Warszawska 7a
NIEPOWTARZALNY SMAK 

SOSÓW TYLKO U NAS!!!

Informujemy 

Felmax Stal 
został 

przeniesiony 
do POM-u 

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 091 39 22 915

Z wokandy 
sądowej

Pogadajmy 
o plaży – 
zakończenie

 www.dziennik.nowogard.net
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KALENDARIUM
10 marca
Imieniny: Aleksander, Cyprian, Makary i Marceli

dzień Mężczyzn

11 marca
Imieniny: Benedykt, Drogosława, Edwin, Kandyd, Konstanty, Konstan-
tyn, Ludosław, Nawoj i Sybilia

12 marca
Imieniny: Bazyli, Bernard, Blizbor, Grzegorz, Józefina

13 marca
Imieniny:  Bożena, Bratomir, Cieszymysł, Ernest, Ernestyn, Ewa, 
Kasjan, kryStyna, Marek, Patrycja, Roderyk i Trzebiesław

kurSy 
jĘZykOWe 

Język angielski, niemiecki 
POCZĄTKUJĄCY 

I ZAAWANSOWANI 
Tel. 0501 771 387, 091 311 63 13

reklama

Zakończenie 

Pogadajmy o plaży
Temat plaży miejskiej od kilku już wydań gości na naszych łamach. We 

wtorkowym numerze „Dziennika” spytaliśmy mieszkańców, co sądzą na 
temat usług świadczonych przez naszą plażę miejską. Wynik sondy nie był 
korzystny dla zarządcy tego obiektu, Romualda Kowalskiego, który poczuł 
się w obowiązku, by po raz kolejny zabrać głos na ten temat wyjaśniając 
kilka spraw, tłumacząc jak kwestia zarządzania miejskim kąpieliskiem 
wygląda z jego strony.

romuald kowalski: Przychody z 
biletów nie są tak duże jak się ludziom 
wydaje. – rozpoczął swoje wyjaś-
nianie – Większość myśli, że lato dla 
mnie zaczyna się w maju a kończy we 
wrześniu, przez co często słyszę „w tym 
roku miałeś super lato”. Jeśli nie ma 
wakacji to nie ma sensu i nie wolno 
nam otwierać kąpieliska. Bo po co? 
Trzeba przygotować kąpielisko, zrobić 
wszystko zgodnie z normami i wtedy 
dopiero możemy rozpocząć sezon. W 
okresach poza wakacjami nigdzie się 
tego nie robi. W specyficznym klimacie 
nowogardzkim  jeśli w tym okresie 
wypadnie 30 ciepłych dni to jest bar-
dzo ciepłe lato. W ubiegłym roku było 
gorzej. 15 lipca przyszło załamanie 
pogody i do 15 sierpnia nie było ani 
jednego słonecznego dnia. Pogoda 
przyszła za to we wrześniu i miałem 
wówczas ogromny problem. Całość 
kąpieliska była już zamknięta, a nagle 
mnóstwo ludzi zaczęło przychodzić 
kąpać się na niestrzeżonym kąpielisku. 
W związku z tym, musiałem zabez-
pieczyć ratowników – czego nie mam 
zapisane w umowie – sprzęt i obsługę, 
bo zrobiło się tak niebezpiecznie i 
mogło to skończyć się tragicznie. A jak 
już powiedziałem bezpieczeństwo jest 
dla nas najważniejsze. Ten wrzesień 
był straszny, ale pokazał mi co by 
było gdyby na plaży był wstęp wolny, 
jak wielkie stwarza to zagrożenie i jak 
dużo ludzi trzeba by było zatrudnić do 
ochrony plażowiczów. To jest najwięk-
szy problem. Nikt nie docenia tego, że 
przez tyle lat naszej pracy nikt tutaj 
nie utonął i – odpukać – oby nigdy nic 
złego się tu nie stało.

Jedyny problem, który się pojawia to 
bilety. Ja mówię otwarcie: ten problem 
nie zależy ode mnie.

„d.n’: co trzeba byłoby zrobić, 
żeby nie było biletów wstępu na 
plażę?

r.k.: Ja już to wyjaśniłem. Z jednej 
strony są koszty utrzymania, a z dru-
giej wymagania ludzi. Idąc do sklepu, 
kupując chleb nie oburzam się, że mu-
siałem za niego zapłacić. Gdy parkuję 
samochód na ulicy w Szczecinie też 
muszę za to płacić, choć nikt go nie 
pilnuje. Tutaj za pilnowanie dziecka 
przez cały dzień płaci się 2 złote. Ta 
cena – choć pewnie wielu ludzi się ze 
mną nie zgodzi – jest ceną o charak-

terze społecznym, poniżej kosztów 
utrzymania obiektu.

„d.n.”: Porównania z Golczewem 
– gdzie plaża jest darmowa – nasu-
wają się same.

r.k.: Ale ja to również wyjaśniłem. 
W Golczewie nie ma darmowej plaży, 
tam za plażę płaci miasto około 100 
tys. zł rocznie.

„d.n’: jak wygląda to u nas?
r.k.: U nas nie ma żadnej dotacji. 

Miasto pomaga mi tym, że burmistrz 
umarza mi podatek gruntowy, za co 
mu jestem wdzięczny. Nie można robić 
takich porównań: dlaczego Kowalskie-
mu umarza się podatek a sklepom 
nie. To nie jest dobre porównanie. Ja 
robię to samo co Dom Kultury tyle, 
że w pionie kultury fizycznej. Jeśli 
miałbym te środki co oni, to wówczas 
byłyby atrakcje. A teraz  dla mnie 
jedyną atrakcją  jest bezpieczeństwo 
ludzi. Dwa lata temu organizowałem 
dyskoteki, ale w pewnym momencie 
nie mogłem zapewnić bezpieczeństwa 
uczestnikom. Teraz trzeba spełnić 
wiele wymogów stawianych organi-
zatorom imprez masowych, a to jest 
duży problem.

Tutejsze atrakcje są robione na za-
sadzie „non profit”. Jest ich mnóstwo, 
a jeśli ktoś tego nie widzi znaczy, że nie 
chce tu przychodzić. Na terenie plaży 
robione są różne imprezy o charakterze 
społecznym: dzień dziecka, turniej 
piłki plażowej (wielkie podziękowania 
dla Andrzeja Nowaka), mnóstwo im-
prez robionych przez Stowarzyszenie 
„Wodniak”, które powstało po to, by 
pracować społecznie dla ludzi. 

Tu się pracuje z ludźmi i zawsze 
są jakieś niezadowolenia. Proszę mi 
pokazać gdzie na plaży codziennie 
bronuje się kąpieliska? Jeśli ktoś chce 
oceniać czystość niech przyjdzie o 10 
rano a nie wieczorem, gdy wstęp jest 
wolny. O tym nikt nie wie i nie musi 
wiedzieć, ale krzywdzące jest mówie-
nie, że tutaj jest brudno. (...)

Rozmowa trwała jeszcze długo. W 
jej czasie poruszono wiele spraw, wie-
le innych pominięto. Trudno jednak 
byłoby je zmieścić na łamach naszej 
gazety, bo poglądów na działalność 
plaży jest niemal tyle ilu miesz-
kańców. Dlatego dziś kończymy tę 
dyskusję, choć sprawie będziemy się 
przypatrywać.                                Ag

Pierwsze posiedzenie 
Zespołu ds. Oświaty

Pierwsze robocze spotkanie zespołu, który zajmie się wypracowaniem 
alternatywnej strategii oświatowej dla województwa zachodniopomorskie-
go odbyło się w środę 15 lutego 2006 r. z inicjatywy Wojewody Roberta 
Krupowicza. 

Zespół ma zająć się diagnozą oświaty w regionie i rozpocząć prace 
koncepcyjne nad rozwiązaniem najważniejszych problemów nękających 

oświatę. 
Zebrani zgodzili się co do konieczności wyjęcia oświaty spod wpływów 

polityki i podkreślili mocno merytoryczny charakter zespołu. Uzgodniono 
także, że zespół ma pracować na zasadzie pełnego partnerstwa i wzajemnej 
współpracy. 

Zebrani ustalili zakres najważniejszych spraw, którymi należy zająć się jak 
najszybciej i podzielili się na zespoły, które w najbliższym czasie mają opra-
cować bieżący stan oświaty w następujących obszarach:

- współpraca na polu samorząd – kurator. Opracowaniem tego tematu ma 
zająć się Elżbieta Masojć i Stefan Turowski,

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu jako partner kuratorium 
– Maciej Kopeć i Elżbieta Masojć, 

- nadzór pedagogiczny (kurator – dyrektorzy szkół) – Cezary Urban i 
Rafał Janus oraz Paweł Pinczuk, 

- diagnoza potrzeb lokalnego rynku i stanu kadry - Bazyli Baran i 
Przemysław Fenrych, 

- system kształcenia – doskonalenia nauczycieli – (Ośrodek Kształcenia 
Nauczycieli) – Maciej Kopeć, Stefania Biernat oraz Elżbieta Masojć,

- ustawa o systemie oświaty – legislacja – Kazimierz Pachciarek, Cezary 
Urban, Przemysław Fenrych. 

Kolejnym krokiem zespołu działającego pod przewodnictwem Wojewody 
Roberta Krupowicza będzie praca koncepcyjna nad poprawą sytuacji oświa-
ty w Zachodniopomorskiem. Następne posiedzenie zespołu odbędzie się za 
miesiąc. 

PUBLIKACJE: GAŁĘSKI Artur: Jak stworzyć wewnątrzszkolny system 
oceniania // Dyrektor Szkoły. - 1999, „Jeż” - poradnik dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych A.Gałęski (współautor).

red.
reklama
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...     Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   
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Stefan Sitkowski
D z i s i a j 

p r z e d s t a -
wiam Pań-
stwu sylwet-
k ę  o s o b y, 
k t ó r a  n i e 
jest miesz-
kańcem No-
wogardu, ale 
od 1985 roku 
jest z naszym 

miastem wyjątkowo silnie związana. Pan 
Stefan Sitkowski w tym właśnie roku 
rozpoczął pracę w ówczesnej Szkole 
Rolniczej w Nowogardzie, gdzie od 1991 
roku pełni funkcję dyrektora, obecnego 
Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych 
im. Stanisława Staszica. Zalety patrona 
szkoły Stanisława Staszica, który stał się 
synonimem pracy pozytywnej, edukacji 
wszechstronnej, wydają się dobrze cha-

rakteryzować również działania, które 
w ZSP podejmuje dyrektor Sitkowski. 
Szkoła, którą prowadzi szybko odnalazła 
swoje miejsce na mapie edukacyjnej w 
czasie transformacji dostosowując kie-
runki kształcenia do nowych wymogów 
rynku pracy, dzięki temu nie podzieliła 
losu wielu szkół rolniczych, które zostały 
rozwiązane. Jest to niewątpliwie wielka 
zasługa dyrektora Sitkowskiego, który 
ponadto stworzył w kierowanej przez 
siebie placówce, bardzo dobre warunki 
dla rozwoju zainteresowań uczniów w 
bardzo szerokim zakresie.

Dyrektor Sitkowski ukończył Akade-
mię Rolniczą w 1976, po okresie pracy 
w zakładach rolnych w Samlinie i Ga-
domiu pełnił funkcję Naczelnika Gminy 
Golczewo.

Bogate doświadczenia w zarządzaniu 
uzupełnione również funkcjonowaniem 
w PSL sprawiają, że Stefan Sitkowski 

niewątpliwie posiada odpowiednie kwa-
lifikacje jakimi powinien dysponować 
burmistrz miasta. Trzeba podkreślić 
również, że jest to człowiek potrafiący 
słuchać innych, wrażliwy na sprawy 
otoczenia, przez wiele lat angażował 
się w działania związku zawodowego, i 
między innymi dzięki jego osobie atmo-
sfera w ówczesnej Szkole Rolniczej uległa 
zdecydowanej poprawie po znanych i 
smutnych wydarzeniach na początku lat 
80-tych. W uznanie wkładu w sprawy 
publiczne Stefan Sitkowski odznaczony 
jest Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jako 
człowiek w pełni sił twórczych musi być 
rozważony w naszych przedwyborczych 
publikacjach.

P.S. Dziękujemy za liczne głosy świad-
czące o tym, że publikacje w rubryce „Kto 
burmistrzem” wzbudzają w Państwu żywe 
zainteresowanie. Dziękujemy również za 

Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy naszym zdaniem mogliby sprawować tę 
odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują 
się ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.

propozycje modyfikacji rubryki. Weźmie-
my je pod uwagę. Chcę poinformować, 
że nie będzie to jedyna forma w jakiej 
DN chce pomóc Państwu w dokonaniu 
właściwego wyboru na tę wyjątkowo od-
powiedzialną i ważną funkcję publiczną, 
ale na wszystko przyjdzie właściwy czas.

Marek Słomski
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Co moczy mieszkańców Osowa?
Odpowiedzi na te pytanie można by zapewne udzielić wiele. Jeden z wa-

riantów przedstawił nam pewien wzburzony mieszkaniec, który odwiedził 
naszą redakcję.

Otóż w tej miejscowości życie 
mieszkańców znacznie utrudnia 
wielka kałuża. W widocznym na 
zdjęciu zagłębieniu po jesiennych 
opadach deszczu zbiera się tyle 
wody, że jej poziom sięga do drzwi 
samochodów. Piesi też nie mają ła-
twego życia. Często są ochlapywani 
błotem, przejście drogą nie należy 
do łatwych zadań. Zimą, gdy za-
czynają się mrozy kałuża zamarza, 
pojawia się lód i zlodowaciałe garby 
znacznie utrudniające jazdę. Czasem 
samochody zwyczajnie w niej stają i 
bez pomocy innych kierowców nie 
są w stanie wydostać się z tej pułapki. 
Wiosną kałuża znów straszy swymi 
rozmiarami. Jedynie latem (i to też 
nie zawsze) sytuacja wraca prawie 
do normy, którą w naszym kraju są 
dziurawe drogi. Takie swoiste życie 
zgodne z rytmem natury.

Jednak w przeciwieństwie do 
opisywanych przez Reymonta miesz-
kańców Lipiec mieszkańcy Osowa 

nie są z tej sytuacji zadowoleni. Na 
dodatek w tym „dołku nieszczęścia” 
– jak określił to nasz rozmówca, są 
gęsto usytuowane dziury w asfalcie, 
które co jakiś czas Służba Drogowa 
próbuje naprawić. „Przyjeżdżają z 
jakimś odkurzaczem, „naplują” w 
dziurę, co daje tyle co nic i pojadą. A 
problem dziur powraca jak bumerang 
w niecały miesiąc” – opowiadał dalej. 
Nasz rozmówca zastanawia się jak to 
możliwe, że w czasach, gdy ludzkość 
potrafi polecieć w kosmos nie moż-
na poradzić sobie ze zwykłą kałużą. 
My to pytanie przekazujemy dalej. 
Tym bardziej, że przed poprzednimi 
wyborami władze tradycyjnie już 
obiecywały wspaniałe jezdnie, cu-
downe chodniki i w ogóle poprawę 
warunków życia na wsi. Wkrótce 
koniec kadencji naszych wybrańców, 
jest więc znakomita okazja, by przyj-
rzeć się jakości ich pracy.

Ag

Z wokandy sądowej
Wychodząc naprzeciw dużym oczekiwaniom czytelników rozpoczynam 

nowy cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Z wokandy sądowej”.

W rubryce tej przedstawię 
sprawy sądowe toczące się 
przed Sądem Rejonowym w 
Goleniowie, w którym będę 
raz w tygodniu. Mogą się 

tu pojawić również sprawy 
nie dotyczące bezpośrednio naszych 
mieszkańców, ale warte ich zaprezen-
towania.

Osobom prywatnym zapewniam 
absolutną anonimowość.

Dziś przedstawiam dwie sprawy 
jakie znalazły się na wokandzie sądu 
pracy. Dotyczą mieszkanek naszego 
miasta.

Pieniądze za matury
Nauczycielka języka polskiego 

zatrudniona na 6/18 etatu wystapiła 
do sądu pracy przeciwko I LO w No-
wogardzie o zapłatę wynagrodzenia 
za przeprowadzony egzamin matu-
ralny. Według relacji poszkodowanej 
polonistki dyrekcja szkoły odmówiła 
wypłacenia jej wynagrodzenia tłuma-
cząc się brakiem podstaw. Tymczasem 
w umowie o pracę wynagrodzenie 
zostało określone wg przepisów roz-
porządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. (Dz.U. nr 22, poz. 181) oraz 
uchwały XIX/141/2000 Rady Powia-
tu w Goleniowie z dnia 21 września 
2000 r. Ponieważ pokrzywdzona nie 
otrzymała wynagrodzenia za przepro-
wadzenie egzaminów maturalnych w 
2005 r. zmuszona była do wystąpienia 
na drogę sądową. Niestety, pomimo 
trwającej od blisko 8 miesięcy rozpra-
wy, wyrok nie zapadł.

W dniu 7 bm. miało nastąpić w 
sądzie pracy długo oczekiwane ogło-
szenie wyroku, jednak ze względu 
na przedłużenie innej rozprawy nie 
doszło ono do skutku.

Czekamy na rozstrzygnięcie sporu. 
Jak długo pani ta musi czekać na swoje 

wynagrodzenie? A przy tym czy rze-
czywiście polonistka musiała szukać 
pomocy w sądzie? Czy szkoła, w której 
przepracowała 30 lat nie powinna za-
płacić za pracę? I czy rozprawa musiała 
trwać aż osiem miesięcy? Pytania po-
zostawiam bez odpowiedzi, bo znów 
ustawy sobie – życie sobie.

Lidl a prawo
Kolejną rozprawą przed sądem 

pracy był pozew złożony przez byłą 
pracownicę marketu Lidl w Nowo-
gardzie.

Pani ta wnosi o przywrócenie jej do 
pracy uważając, że została niesłusz-
nie zwolniona oraz o ekwiwalent za 
urlop. 

co się wydarzyło?
Jak się dowiedziałem, pani ta była 

wzorowym pracownikiem, w związ-
ku z tym awansowała na stanowisko 
kierownicze. Pech chciał, że już jako 
kierownik zachorowała i musiała 
skorzystać ze zwolnienia lekarskie-
go. Jakie było jej zdziwienie, gdy po 
powrocie do pracy usłyszała; „pani 
już tutaj nie pracuje” tego chyba nie 
muszę nikomu tłumaczyć. Żeby było 
ciekawiej podczas trwającej już szósty 
miesiąc rozprawy usłyszała, m.in., że 
jest nierobem. Ciekawe, że „nierobów” 
awansuje się na wyższe, bardziej od-
powiedzialne stanowiska? O takich 
możliwościach awansu jeszcze nie 
słyszałem. Raczej – chyba – awans 
daje się sumiennym i pracowitym 
pracownikom.

A wyrok?
Podobnie jak w poprzedniej spra-

wie, jeszcze nie zapadł i konia z rzę-
dem temu, kto da odpowiedź kiedy 
zapadnie.

Sąd ma czas – powódki już nie.
Ireneusz karczyński

Centrum śmieci w Słajsinie
W Kurierze Szczecińskim ukazał się w tych dniach artykuł pod tytułem „Kon-

flikt wokół odpadów – Gigantyczna sortownia”. Cały artykuł wbrew wymowie 
tytułu jest jednak autoprezentacją kontrowersyjnego projektu dokonanego przez 
wiceburmistrza Antoniego Bielidę. Gmina Nowogard stała się w ostatnich latach 
ważnym centrum śmieciowym regionu. Z jednej strony gminny projekt utyliza-
cyjny Glicko, z drugiej projekt śmieciowy Słajsino. Nowogard rozwiązuje sprawę 
śmieci dla 27 gmin województwa, w tym tych bogatych, nadmorskich, a sprawy 
swoich mieszkańców mają być rozwiązane i tu cytat z A. Bielidy: ”W rejonie 
(Słajsina) są wyznaczone działki do sprzedaży (sic!) pod budowę małych zakładów 
przetwórczych zajmujących się odzyskiwaniem surowców poodpadowych. To dla 
mieszkańców szansa na rozwinięcie małego biznesu”. 

Tak więc zbieracze z wysypisk kupujcie garnitury i zakładajcie firmy, będzie 
co robić. 70 tys. ton odpadów rocznie czeka na Was. My zaś obywatele gminy 
niezależnie od wieku przyjmiemy 2 tony śmieci na głowę rocznie.

red.

Serdeczne podziękowania Zbigniewowi Szkołudzie 
za odśnieżanie drogi mieszkańcy Bieniczek

dokończenie ze str. 1
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto
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Zaproszenie na szkolenia

Przejrzysta Polska 
w gminie Nowogard

 
Gmina Nowogard zgłosiła 5 lute-

go 2005  deklarację udziału w akcji 
społecznej „Przejrzysta Polska”, pro-
wadzonej przez „Gazetę Wyborczą” 
przy wsparciu Fundacji Agory, Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, Programu Przeciw Korupcji 
Fundacji im. S. Batorego, Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Banku 
Światowego. 

Do udziału w akcji zgłosiło się 
775 gmin i powiatów z całej Polski. 
Adresatami akcji były  samorządy 
terytorialne, które przy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i 
mieszkańcami  udoskonalają prak-
tykę sprawowania władzy i admini-
strowania dążąc do wyeliminowania 
korupcji oraz do pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej mieszkańców.

Gmina Nowogard wykonała wy-
znaczone przez ekspertów zadania 
obligatoryjne i znalazła się wśród 
403 samorządów, które dnia 4 marca 
otrzymały certyfikat akcji „Przej-
rzysta Polska” w siedzibie „Gazety 
Wyborczej” w Warszawie. 

Nasz samorząd w ciągu roku zrea-
lizował zadania odpowiadające sześ-
ciu zasadom dobrego zarządzania: 
przejrzystości, przewidywalności, 
rozliczalności, fachowości, braku 
tolerancji dla korupcji oraz par-
tycypacji społecznej. W Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie utworzono, 
m.in. rejestr i sporządzono karty 
realizowanych usług, opracowano 
i wdrożono kodeks etyczny pra-
cowników urzędu, udostępniono 
mieszkańcom informacje o budżecie 
oraz przyjęto procedury zatrudniania 
pracowników.

Mamy nadzieję, że akcja ta przy-
czyniła się do poprawy jakości życia 
publicznego w naszej gminie oraz do 
wzrostu zaufania mieszkańców do 
władz samorządowych.

krystyna dwornik
Z-ca kierownika Wydziału 

Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie 

Miejskim w Nowogardzie
fot. andrzej Sawicki

Od lewej: Andrzej Sawicki - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, Przemysław Fenrych - ekspert województwa zachodniopomorskiego, 
Tomasz Zadróżny - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Przedstawiciele Agory

Czy PO jest prawicą?
Tak mówiła o sobie już wtedy, kiedy była Unią Demokratyczną i Unią 

Wolności a nawet wówczas, kiedy na perskie oko kogoś tam z Sojuszu Le-
wicy nie raz i nie dwa w zespół z czerwonymi ręce podnosiła. Tak czy owak 
trzeba mówić o PO, że jest prawicą choćby tylko dlatego, że zrodziła się z 
pnia „Solidarności”.

Ale tak naprawdę prawdziwie 
polską prawicą, nieskalaną kłam-
stwem i obłudą jest partia Jarosława 
Kaczyńskiego jedyna już teraz, która 
nie myśli o sobie lecz o całej Polsce. 
Toteż bez zastanowienia z pełną 
satysfakcją oddałam swój głos na 
Prawo i Sprawiedliwość. 

Nie znaczy to jednak, że Platforma 
Obywatelska była mi zupełnie obo-
jętna, bo tak jak tysiące Polaków, tak 
ja pragnęłam, aby te obydwie partie 
znalazły się w pierwszej czołówce 
wygranych. Świadectwem tego było 
iż do Senatu 2005 w drugiej kolej-
ności po profesorze Sauku – Prawo 
i Sprawiedliwość – swój krzyżyk 
postawiłam przy nazwisku Łuczyk 
– Platforma Obywatelska. Było mi 
też miło słuchać jeśli ktoś powiedział, 
że do sejmu głosował na panią Mag-
dalenę Kochan. Wyglądało to, jakby 
zwolennicy obu partii dzielili się gło-
sami, aby tych posłów w sejmie było 
jak najwięcej.

Ale już w listopadzie ubiegłego 
roku moja sympatia do PO pękła jak 
bańka mydlana, bowiem zobaczyłam 
w niej nieszczerą bis Unię Wolności, 
wściekle atakującą rząd Marcinkie-
wicza, także Jarosława Kaczyńskie-
go nie mogąc się pogodzić z myślą, 
że to nie Platformie Obywatelskiej 
lecz Prawu i Spawiedliwości polskie 
społeczeństwo bardziej zaufało. To 
był szok dla Donalda Tuska, który 
opluwa nie tylko Jarosława Kaczyń-
skiego nowo powołany rząd Marcin-
kiewicza, ale też elektorat Prawa i 
Sprawiedliwości. Mówiąc o nim, że 
to bezmyślna tłuszcza, moherowa 
ciemnota, rozmodlona i nic więcej.

I nic więcej, a jednak ktoś, bo ci 
Polacy, co głosowali na Prawo i Spra-
wiedliwość uratowali Polskę przed 
następną grubą krechą.

Nie pytam ziomka jakim wzro-
kiem patrzy teraz na Platformę jako 

że ziomek wie swoje, ja też wiem 
swoje, a wiem, że Platforma teraz to 
już tylko jeden wielki wstyd. O tym 
wstydzie czytam właśnie w „Gazecie 
Polskiej”.

„ Gdy  12 stycznia w czasie naj-
większego napięcia w parlamencie 
trwało spotkanie Jarosława Kaczyń-
skiego z Donaldem Tuskiem posłowie 
Platformy Obywatelskiej otrzymali 
wytyczne o Prawie i Sprawieliwości 
oraz o czołowych politykach tej partii. 
Mówić źle i dobierać odpowiednio 
słowa to argumentować”.

 I pomyśleć, że taka mądra i po-
ważna partia latała za tymi mediami 
jak jakaś podfruwajka szczęśliwa, że 
może PiS–owi dokopać. Nie chodzi 
jednak o to, niech sobie lata i niech 
sobie paple do woli, kto mądry to i tak 
jej nie słucha. Chodzi o to, ze liderzy 
Platformy w czasie totalitaryzmu 
z liderami Pis-u, ramię w ramię z 
zaciśniętą pięścią szli na barykady 
przeciwko czerwonej zarazie. W 
głowie się teraz nie mieści, że liderzy 
PO napadają na nich jak te dzikie 
i zgłodniałe wilki. W głowie się nie 
mieści, że i senator Stefan Niesio-
łowski będący teraz w szeregach Plat-
formy na swych dawnych przyjaciół 
ze styropianu tryska jadem bardziej 
jeszcze, aniżeli w niedalekiej przeszło-
ści bluzgał na komuchów.

A ja jestem zła na siebie,  czuję się 
nieswojo, a nawet i podle, bo to ja, 
właśnie ja w październiku napisa-
łam, ze Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Platforma Obywatelska to prawie 
jedno i to samo ciało. Mają te same 
priorytety i te same ideały. To koali-
cja która ramię w ramię i radośnie 
poprowadzi Polskę  do świetności, ze 
te obydwie partie i tylko one mogą 
sprawić, że Polska odzyska utracony 
autorytet – życzyłam im szczęścia. A 
tym czasem jak się okazało dziesiątki 
tysięcy Polaków wystrychnęła na 
„dudka”. Przez wiele miesięcy pozo-
rowała jakieś koalicyjne rozmowy, 
jednocześnie zachowując się jak naj-
dziksza opozycja.  Tak to wyglądało, 
jakby szykowała się do zawarcia 
paktu przyjaźni z hufcem Aleksandra 
Kwaśniewskiego. A jak będzie na-
prawdę, pożyjemy, zobaczymy. Póki 
co, trzeba myśleć pozytywnie, rząd 
Marcinkiewicza choć jest rządem 
mniejszościowym pcha Polskę na 
właściwe tory, mówiąc krótko, psy 
szczekają karawana idzie dalej.

Zośka

Gminne 
centrum 
Informa-
cji w No-
wogardzie 

wraz z Mo-
bilnym centrum Informacji Zawo-
dowej działającym przy Komendzie 
Wojewódzkiej OHP w Szczecinie 
zaprasza chętne osoby do wzięcia 
udziału w spotkaniach dotyczących 
aktywnego poszukiwania pracy. 

Spotkania będą odbywały  się w No-
wogardzie w budynku Regionalnego 
Centrum Przedsiębiorczości przy ul. 
Wojska Polskiego 3.

Proponowana tematyka spotkań 
obejmuje do wyboru następujące 
zagadnienia:

Metody poszukiwania pracy
Eurodoradztwo – zatrudnienie za 

granicą
Autoprezentacja
Komunikacja

Zostań przedsiębiorcą! 
Czas trwania zajęć 2 - 5 godzin, 

spotkania jedno- lub dwudniowe, 
maksymalna liczba osób w grupie 
- 16. 

Serdecznie zapraszamy do sko-
rzystania z oferty. 

kontakt: Gminne centrum In-
formacji w nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 
Nowogard, tel./fax  091/39 20 891 

w. 125, e-mail: gci_nowogard@o2.pl
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Sandruni Bochockiej 
w dniu 18 urodzin 

sukcesów w dorosłym życiu, 
dużo uśmiechu, dużo radości, 

spełnienia marzeń, szczęścia w miłości 
życzą 

babcia i dziadziuś Bochoccy

życzenia

PKPS pomaga
Polski Komitet Pomocy Społecznej 

informuje, że posiada w swojej dys-
pozycji żywność pochodzącą ze środ-
ków z Unii Europejskiej. Mogą się o 
nią starać rodziny wielodzietne, czyli 
posiadające więcej niż dwoje dzieci 
nie licząc studentów szkół wyższych, 
emeryci i renciści o dochodach do 
700 zł miesięcznie, osoby samotnie 
wychowujące dzieci mające niskie 
dochody lub opiekujące się chorym 
dzieckiem, bezdomni nie posiada-
jący stałego miejsca zameldowania 
i źródła utrzymania oraz pozostałe 
osoby z trudna sytuacją materialną, 
które są w stanie ją udokumentować. 

Jeśli chcą uzyskać pomoc w postaci 
żywności muszą osobiście wypełnić 
wniosek oraz potwierdzić prawdzi-
wość opisanej sytuacji u pracownika 
socjalnego swojego regionu w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

PKPS posiada aktualnie resztkę 
cukru, lecz wkrótce pojawi się kolej-
na partia żywności. Pozostałe formy 
pomocy (używana odzież i inne 
artykuły) wydawane są na starych 
zasadach w poniedziałek i piątek w 
godzinach 10.00 – 12.00 w siedzibie 
PKPS  przy ulicy 700-lecia 14 (po-
dwórko obok ZBK).

Ag

Alternatywa dla młodzieży
Projekt „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa II” re-

alizowany jest w ramach Programu Phare 2003 - Rozwój Zasobów Ludz-
kich, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej oraz przez Powiatowe Urzędy Pracy. Pro-
jekt zakłada realizację cyklu szkoleń, poradnictwa zawodowego i doradz-
twa biznesowego, budowanie własnej ścieżki kariery zawodowej każdego 
uczestnika w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) w powiatach 
o wysokim bezrobociu wśród młodzieży z całego kraju.

Alternatywa II jest kontynuacją 
projektu „Pomoc dla młodzieży po-
szukującej pracy - Alternatywa”, reali-
zowanego w ramach programu Phare 
2001. Wzięło w nim udział 6800 mło-
dych ludzi poszukujących pracy z 50 
powiatów. 

Celem Projektu „Alternatywa II” 
jest wsparcie młodzieży poszukują-
cej pracy w zakresie kompleksowe-
go przygotowania młodych ludzi do 
wejścia na rynek pracy. Wdrażany jest 

w 60 powiatach o wysokim bezrobo-
ciu wśród młodzieży, a jego wyko-
nawcami są Powiatowe Urzędy Pracy. 
Uczestnikami programu mogą być 
osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobot-
ne, które nie ukończyły 25 roku życia 
lub nie ukończyły 27 roku życia (jeśli 
uzyskały dyplom wyższej uczelni w 
okresie ostatnich 12 miesięcy przed 
dokonaniem rejestracji w powiato-
wym urzędzie pracy).

Projekt zakłada przygotowanie i 
wdrożenie (wspólnie z doradcą za-
wodowym w powiatowym urzędzie 
pracy) Indywidualnego Planu Dzia-
łania (IPD) dotyczącego budowania 
własnej ścieżki kariery zawodowej. 
Realizacja IPD zapewnia udział w cy-
klu bezpłatnych szkoleń i doradztwa, 
które mają pomóc młodym osobom, 
m.in. w zdobyciu lub podniesieniu 
kwalifikacji, aby zwiększyć szansę 
otrzymania pracy, założeniu i prowa-
dzeniu własnej firmy. 

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma 
materiały szkoleniowe, zwrot kosztów 

dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie 
na czas uczestnictwa w projekcie, ba-
dania lekarskie, o ile są niezbędne do 
uczestnictwa w szkoleniu, bezpłatne 
egzaminy zewnętrzne, o ile są nie-
zbędne do uzyskania certyfikatu. 

W drugiej edycji programu „Alter-
natywa” udział bierze 100 osób wy-
typowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Goleniowie i filii w Nowogar-
dzie. Zajęcia odbywają się w Golenio-
wie w Ośrodku Kształcenia Zawodo-

wego - od poniedziałku do piątku po 
8 godzin lekcyjnych i trwać będą od 
2 do 4 miesięcy. Uczestnicy szkolenia 
otrzymają stypendium szkoleniowe w 
wysokości 200 zł na miesiąc oraz po-
siłek w ciągu dnia. „Oprócz tego kur-
su komputerowego będą jeszcze kursy 
z płac, komputerowego zarządzania 
logistycznego w firmie, tworzenia wi-
tryn, czyli stron internetowych, grafiki 
komputerowej, itp. Każdy kurs będzie 
trwał w zależności od zapotrzebowa-
nia -  od 2 do 4 miesięcy. Osoby, które 
tutaj przychodzą będą otrzymywały 
stypendium szkoleniowe, wynika to 
z ustawy, która nas obowiązuje tzn. 
każda osoba kierowana przez nas 
ma kurs nieodpłatnie, zwrot kosztów, 
itd. Poprzednia edycja „Alternatywy” 
zakończyła się dużym sukcesem, 40 
% osób znalazło zatrudnienie lub ot-
worzyło swoją działalność. Po ukoń-
czeniu szkolenia jedna osoba zostanie 
skierowana na 3 – 4 miesięczny staż.” 
– powiedział Robert Czapla Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

iSa

Park gminny
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został utworzony Park Gminny w Błotnie, 

teren leśny o powierzchni 3,66 ha. Podjęta uchwała ma na celu zachowa-
nie drzewostanu o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i 
historycznych.

Teren ten jest własnością Gminy 
Nowogard. Celem utworzenia tego 
parku jest m.in. utrzymanie procesów 
ekologicznych i stabilności ekosy-
stemów, zachowania różnorodności 
biologicznej, dziedzictwa geologicz-
nego, ciągłości istnienia gatunków 
roślin wraz z siedliskiem poprzez 
utrzymanie ich właściwego stanu, 
zachowanie typowych dla danego 
obszaru elementów strukturalnych 
świadczących o historii formowania 
się jego budowy geologicznej i rzeźby, 
ochrony walorów krajobrazowych.

Park Gminny jest teraz jednym z 
trzech użytków ekologicznych na te-
renie naszej gminy. Jednym z nich jest 
utworzony w 1994 r. Zespół Przyrod-
niczo - Krajobrazowy „Sarni Las”, w 
którym ochronie podlega drzewostan 
oraz zwierzyna. Zespół położony jest 
w zachodniej części miasta i przylega 
południową częścią do Jeziora Nowo-
gardzkiego. Do lasu prowadzi ulica 

Wojska Polskiego oraz pieszy szlak 
turystyczny wiodący ulicą Promena-
da, a następnie trasą wokół jeziora. 
Kolejny to utworzony w grudniu 2000 
r. uchwałą Rady Miejskiej użytek 
ekologiczny nazwany „Szuwary No-
wogardzkie”. Jest to obszar położony 
na terenie miasta, o powierzchni 
29,5 ha, obejmujący zbiornik wodny 
(pozostałość osuszonego częściowo 
Jeziora Grodzkiego), przylegające do 
niego trzcinowiska, nieużytki i łąki. 
Tereny te są miejscem rozmnażania 
się, żerowania i odpoczynku licznych 
gatunków ptaków, w tym rzadkich, 
jak na przykład: bąk (Botautus stel-
laris), gągoł (Bucephala clangula), 
wąsatka (Panurus biarmicus), które 
podlegają całkowitej ochronie i znaj-
dują się na liście gatunków zagrożo-
nych, ujętych w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt. 

isa
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podziękowania

Wszystkim 
Sąsiadom i Znajomym, 

którzy uczestniczyli 
w pożegnaniu 

ś.p. 
Mieczysława 

Zająca 
podziękowanie 

składa żona z rodziną

Serdeczne 
podziękowanie 

dla 
dr teresy Buragas 
za wsparcie w czasie 

choroby mojego męża 
i naszego ojca 

Mieczysława Zająca 
składa 

żona z rodziną

Podziękowanie 
dla całego personelu 

medycznego oddziału 
chirurgicznego szpitala 

w Nowogardzie 
za pomoc i opiekę nad 

Mieczysławem 
Zającem 

składa 
żona z rodziną

podziękowaniapodziękowania

Poetyckie próby młodego 
pokolenia nowogardzian

Zranione miasto
W moim mieście coś się stało,
Że nam serce zapłakało,
Kościół, który był widokiem,
Stał się teraz ciemnym mrokiem.

Wieży czubek upalony,
Koło niego leżą dzwony,
A organy nie zagrają,
Bo spalone końce mają.

To nieszczęście nas zraniło,
Wszystkich jednak zjednoczyło,
Wszystko idzie do odnowy
Aby kościół był jak nowy.
   Wojciech Bartosik – IVa

Moje miasteczko nowogard
Gdzieś tam w Polsce, 
Na zachodzie,
Niedaleko Szczecina
Przycupnęła mała mieścina.

Nie ma ona autostrady
I wieżowców dla parady.
Zabytków w niej niewiele,
Nawet wieży na kościele.

Lecz w każdym dniu i o każdej porze
Swe budynki ogląda w jeziorze.
Na jego brzegu rosną drzewa,
A w ich koronach ptak czasami zaśpiewa.

Niedaleko jeziora dwie armaty stoją
Lecz dziś dzieci się ich nie boją.
O historii naszego miasta przypominają,
Choc nie wszyscy mieszkańcy ją dobrze znają.
    darek aniuksztys IVa

Patriotyzm w codziennym życiu 
jest przymiotnikiem, którego rzadko 
używamy, i o którym nie zawsze chęt-
nie myślimy czy mówimy. Ale wbrew 
wszystkim sceptykom tego pojęcia, 
gdzieś na pewno jest on nam bliski i 
ważny, choć czasami nawet sobie tego 
nie uświadamiamy.

nieba na szczęście pozwoliły nam 
żyć w czasach, bez większych kon-
fliktów militarnych - przynajmniej 
na naszym kontynencie, w naszym 
kraju. Są jednakże takie dni, w któ-
rych musimy i chyba powinniśmy 
pamiętać, że przecież, nie aż tak 
dawno, bo 61 lat temu zakończyła się 
się jedna z najokrutniejszych wojen 
czyli II Wojna Światowa.

Dla naszej społeczności lokalnej 
takim ważnym dniem jest 5 Marca, 
czyli rocznica Wyzwolenia nowo-
gardu spod tyranii niemieckiej. Mówi 
się o tym w wielu kręgach naszego 
miasta, najwięcej chyba w naszych 
szkołach. Każda z nich ma swoje 

sprawdzone i kultywowane tradycje 
podkreślenia ważności tej daty.

W Szkole Podstawowej Nr 1 ucz-
niowie klas młodszych przygoto-
wują wystawy plastyczne i krótkie 
spotkania artystyczne związane z 
rocznicą wyzwolenia naszego miasta, 
natomiast uczniowie klas IV- VI pod 
przewodnictwem polonisty Krystyny 
Kozieł pokusili się o małą twórczość 
poetycką na temat swojego rodzinne-
go miasta. Wiersze zostały wybrane 
z wielu innych, nie gorszych jednak i 
dzięki uprzejmości Dziennika Nowo-
gardzkiego kilka z nich ukaże się na 
jego łamach. Wiemy, że na pewno nie 
są arcydziełami, ale wypłynęły z głębi 
serca naszych młodych mieszkańców 
Nowogardu i świadczą o tym, że po-
trafimy wprowadzać w rzeczywiste 
ramy słowo patriotyzm.

Pomysłodawca publikacji wierszy 
k. kozieł 

opracowanie powyższej notatki 
a. tracz

Weekend 
w kinie „Orzeł”

Tylko 
mnie 
kochaj

Komedia romantyczna 
Polska 2005 r., reż. Ryszard 
Zatorski, obsada: Maciej 
Zakościelny, Agnieszka 
Grochowska, Agnieszka 
Dygant, czas trwania: 93 
min., projekcja: piątek – 
niedziela godzina. 19.00.

W ostatnich latach prze-
pisem na polski sukces ki-
nowy jest nakręcenie komedii roman-
tycznej. Tak też powstał kolejny taki 
film „Tylko mnie kochaj”.

Michał, współwłaściciel firmy ar-
chitektonicznej prowadzi poukłada-
ne, wygodne i pozbawione większych 
emocji życie. Pozostaje w luźnym 
związku z Agatą - współwłaścicielką 
firmy, jednak to związek ciągnięty z 
wygody... i dla wygody. Pewnego dnia 
do mieszkania Michała puka sied-
mioletnia dziewczynka, Michalina. 
Życie Michała staje na głowie - nie 
tylko z powodu Michaliny. Nie jest 
to jedyna osoba, która wkrada się do 
jego serca...

Ag
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Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy w nowogardzie 
ogłasza nieograniczony przetarg 

na najem lokalu użytkowego 
na cele handlowe o pow. użytkowej 23,90 m2, w skład którego wchodzi 
pomieszczenie główne o pow. użytkowej 19,30 m2 i sanitarne z holem o 
pow. 4,60 m2 a położone w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7 w 
budynku „portiernia”. 
Cena wywoławcza najmu netto 20,00 złotych, wadium 150 złotych. Wpła-
ty wadium należy dokonać w kasie SPSR w Nowogardzie. Ofertę należy 
składać w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowe-
go w Nowogardzie. Ofertę należy składać w sekretariacie samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 
7 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg – najem loka-
lu użytkowego w budynku Portiernia” wraz z potwierdzeniem wpłaty 
wadium. termin składania ofert upływa 24 marca 2006 r. o godz. 1200, 
otwarcie 1220. Miejsce otwarcia ofert: świetlica SPSR, I pietro w budynku 
diagnostycznym obok Laboratorium w obecnosci oferentów. Termin do-
datkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokołu 
ofert. SPSR w Nowogardzie zastrzega sobie prawo swobodnego wybory 
ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Specyfikacja 
Istotnych Warunków przetargu dostepna jest w dyrekcji SPSR w Nowo-
gardzie, ul. Wojska Polskiego 7, pokój 5, p. Danuta Grzęda. Tel. 091 39 
21 356 w. 148 od dnia 15 marca 2006 r.

LASY  PAŃSTWOWE
nadLeŚnIctWO nOWOGard

ul. Radosława 11 • 72-200 Nowogard
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na: dzierżawę nieruchomości gruntowych
1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe użytki rolne 

– ekonomiczne położone na terenie Gmin: nowogard, Goleniów, Maszewo, 
Przybiernów, dobra, Osina

- użytki – grunty orne o powierzchni -  17,47  ha
- użytki – łąki o powierzchni -  29,90  ha
- użytki – pastwiska o powierzchni -  25,75 ha
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty do godziny 1130 dnia 24.03.2006 roku w sekretariacie   
   Nadleśnictwa Nowogard zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków dzierżawy.
3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie 

Nadleśnictwa Nowogard w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2006 roku o godzinie 1200 w siedzibie 

Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w 
pomieszczeniu świetlicy.

5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informacji na 
tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.

6. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Henryk Wojnowski, który 
udziela informacji pod numerem telefonu 3920640 lub osobiście w biurze 
Nadleśnictwa.

7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź ich 
odrzucenia oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Firma Met-InStaL 

poszukuje 
pokoju 

dla 3 osób na okres 1 m-ca. 
091 418 51 11, 0603 61 58 69

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

Dnia 8 marca 
w okolicy ul. 15 Lutego 

zgubiono 
portfel 

z dowodem osobistym 
i pieniędzmi 

(przeznaczonymi na wózek). 

Uczciwego znalazcę czeka 
nagroda - prosimy o kontakt 

pod nr 0887 231 310

Czy wymieniłeś już prawo jazdy ?

Ogłoszenie Policji
W dniu 17.02.2006 r. (piątek)  na terenie Komisaria-

tu Policji w Nowogardzie znaleziono zegarek męski 
marki ORIENT z metalową bransoletą. Właściciela 
prosi się o skontaktowanie z Kierownikiem Referatu 
Prewencji KP Nowogard osobiście lub pod nr tel. 
091 579 23 23 lub 091 579 23 83.

Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy-
pomina, że do dnia 30 czerwca 2006 
roku należy wymienić prawa jazdy 
wydane na blankietach papierowych 
w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do 
dnia 30 czerwca 1999 r. Posiadacz 
uprawnienia, który nie wymieni 
starego prawa jazdy we wskazanym 
terminie nie straci posiadanych 
uprawnień (w sensie umiejętności 
potwierdzonych egzaminem) do 
kierowania pojazdami. Nie będzie 
się on jednak mógł posługiwać tym 
prawem jazdy, ponieważ straci ono 
ważność i do momentu wydania 
nowego dokumentu nie będzie 
mógł prowadzić pojazdu na podsta-
wie starego (nieważnego już) prawa 
jazdy. Prowadzenie pojazdu bez 
ważnego dokumentu jest zagrożone 
mandatem karnym do 500 zł. 

W celu otrzymania nowego pra-
wa jazdy należy osobiście złożyć: 

1. wniosek na oryginalnym blan-
kiecie (nie podpisany - wzór pod-
pisu zostanie złożony w obecności 
urzędnika); 

2. jedną fotografię o wymiarach 
3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil (tj. z 
widocznym lewym i niewidocznym 
prawym uchem, bez przyciem-
nianych okularów i bez nakrycia 
głowy); 

3. posiadane prawo jazdy do 
wglądu (urzędnik wykonuje ksero-
kopię i zwraca je posiadaczowi); 

4. świadectwo badania lekarskie-
go (jeżeli z akt kierowcy wynika 
konieczność wykonania badania 
lekarskiego lub gdy urzędnik uzna, 
że ma wątpliwości co do stanu 
zdrowia wnioskodawcy); 

5. dowód uiszczenia opłaty za wy-
danie prawa jazdy w wysokości:

a) 70 zł - jeżeli w nowym prawie 
jazdy mają być inne dane niż w 
starym prawie jazdy np. adres, na-
zwisko, termin ważności;

b) 71 zł - jeżeli w nowym prawie 
jazdy mają być dokładnie takie te 
same dane jak w starym prawie 
jazdy; 

6. opłatę skarbową w znakach 
skarbowych w wysokości 5 zł od 
wniosku + 50 gr od każdego załą-
czonego dokumentu; 

7. dowód osobisty zawierający 
aktualne do wglądu (jeżeli dowód 
osobisty jest nieaktualny najpierw 
należy go wymienić na aktualny w 
urzędzie gminy).

Wydział Komunikacji ma 30 dni 
na wydanie nowego dokumentu 
licząc od dnia złożenia kompletu 
prawidłowych dokumentów.

Wydział Komunikacji przyjmuje 
w sprawach praw jazdy w pok. 101B 
na I piętrze według kolejności regu-
lowanej systemem przywoławczym 
- wstęp na salę obsługi tylko po 
pobraniu numerka „B” z automatu 
biletowego stojącego na korytarzu. 
System przywoławczy to system 
sterowania kolejką interesantów a 
nie rezerwacji załatwienia sprawy 
w danym dniu, a więc jeżeli nu-
mer przywołany na wyświetlaczu 
umieszczonym na korytarzu przed 
salą obsługi nie zgłosi się w ciągu 
minuty, wówczas zostanie przy-
wołany kolejny numer; wszyst-
kie numery niższe ulegają wtedy 
unieważnieniu i traci się kolejkę. 
Niezgłoszenie się numeru na przy-
wołanie nie daje nikomu prawa 
do omijania i wchodzenia na salę 
obsługi poza kolejką. 

Wydział komunikacji zaprasza 
interesantów: 

poniedziałki 8.00-15.30
wtorki  7.30-15.00
środy   7.30-11.00
czwartki  7.30-16.30
piątki   7.30-15.00

Warto wymienić prawo jazdy 
już dziś, kiedy na stanowiskach d/s 
praw jazdy w Wydziale Komunika-
cji nie ma tłoku, a który, na skutek 
odkładania wykonania obowiązku 
wymiany tych dokumentów na 
ostatnią chwilę niewątpliwie po-
wstanie w II kwartale tego roku. 
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1�00 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 2� 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 39 20 93� lub 091 39 20 946, 
060� 622 �11

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

c  a  t  e  r  I  n  G
RESTAURACJA „KAMENA”

jeśli planujesz: wesele, chrzciny, komunię, imieniny czy inna imprezę 
to zdaj się na nas. Przygotujemy za Ciebie smaczne i wspaniale udeko-
rowane potrawy a także dostarczymy je na czas we wskazane miejsce!  

ZADZWOŃ!!! Nr tel.: 091 392 22 2� • �09 910 772

 

Sklep „reMO” 
nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

SKLEP 
SPORTOWY 

ul. Wojska Polskiego 80 
Nowogard 

poleca: 
• ODŻYWKI DLA  
   SPORTOWCÓW 
   I OSÓB AKTYWNYCH
• STROJE FITNES 
  I STROJE KAPIELOWE 

Serdecznie zapraszamy

Nowo powstała firma 

poszukuje do stałej pracy 
inżyniera / technika ogrodnictwa 
siedziba firmy Osina / Nowogard 

Wymagane: 
- prawo jazdy na ciągnik, umiejetność 
  wykonywania oprysków, 
- mile widziana znajomość z zakresu  
   sadownictwa i j. niemiecki
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
- swiadectwo kwalifikacji

Proszę przesłać na adres: 
Beerenobstspecjalkulturen Kraege 

Delsener Heide 36 
48-291 Telgte Niemcy
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OPŁaty PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE

reklama

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., 

działka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbię-
cin. 0695 644 125.

• Kupię dom jednorodzinny – do 150 m kw., 
może być w stanie surowym – Nowogard, 
do 200.000 zł. 0607 753 739.

• Sprzedam lub wynajmę garaż murowany 
przy ul. Zamkowej. 0600 62 62 44.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, 
w rozsądnej cenie. 0693 482 460.

• Zamienię M-4, 66 m kw., 2 piętro na M-3. Tel. 
091 39 21 407, po 16.00.

• Sprzedam ziemię 2 hektary – Warnkowo 
k/Nowogardu. Tel. 0607 �8� ��0.

• Pilnie poszukuję garażu w okolicy 3 Maja. 
0606 703 451, 091 39 25 666.

• Działka budowlana w Olchowie – 26 arów. 
0602 55 55 98.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia 2 lub 3-pokojowego mieszkania 
oraz kawalerkę w Nowogardzie. 0604 
77� �63.

• Sprzedam pawilon handlowy z płyty obor-
nickiej – możliwość przeniesienia, 30 m kw. 
0693 850 197.

• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka – stare budownictwo (piece) na 2-
pokojowe. 091 39 21 959, po 18.30.

• Zamienię M4 na mniejsze. 0694 897 646.
• Domy na wsi k/Nowogardu sprzeda ARDOM. 

091 488 54 26.
• Komfortowy dom w Nowogardzie na dz. 

1000 m sprzedam. 0501 307 666.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własno-

sciowe w centrum Nowogardu, 4-pokojowe, 
parter. 091 39 21 522.

• Gospodarstwo blisko Nowogardu, hektary 
sprzedam. 0502 103 432.

• Sprzedam dziaki przeznaczone pod budowę 
– częściowo uzbrojone przy ul. Poniatow-
skiego, cena 22 zł/1 m kw. 0603 11 82 86.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lutego. 
0500 062 364.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 0667 
823 675.

• ziemię rolną, kilka hektarów. 0502 103 432.
• KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY DOMY, 

MIESZKANIA, ZIEMIĘ. AGENCJA NIERU-
CHOMOŚCI „ARDOM”. 091 488 �4 26, 
0�02 103 432. www.ardom.pl

MOTORYZACJA

• Sprzedam Ford Modeno kombi, 1995 r., poj. 
1.8TD, cena 8.000 zł. 091 39 25 064.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r. 0503 434 901.
• Sprzedam Uaza do remontu. 091 39 187 72, 

po 19.00.
• Sprzedam Fiat Uno, 1988 r., poj. 1.2, stan do-

bry, cena do uzgodnienia. 0693 409 937.
• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, 

mało używane w stanie bdb o wymiarze 
18� 60R14 lub 18� ��R1�. Tel. 060� 
�22 340.

• Sprzedam komplet felg z oponami do Suzu-
ki Ignis 14 x 41/2J 45HT, cena do uzgodnie-
nia. 0605 522 340.

• Sprzedam opony fulda 185/70/14 – na gwa-
rancji, 4 sztuki. 0600 040 324, 091 39 23 400.

• Sprzedam MZ-ETZ300, przebieg 24.000 km. 
091 39 20 299.

• Peugeot 205, 1993 r., poj. 1.4 gaz, cena 3.700 
zł. Tel. 0606 346 139.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto na-
prawa samochodów osobowych i dostaw-
czych wszelkich typów. Tel. 0668 527 047, 091 
39 25 341. Ul. Boh. Warszawy 16, Nowogard.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnie-

nia. Tel. 0600 6�3 124.
• Sprzedam drewno opałowe. 0695 963 891.
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Oddam ziemię z wykopu. 091 39 28 005.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 2 przycze-

py i opryskiwacz. 091 39 187 72, po 19.00.
• Sprzedam ciągnik ogrodniczy diesel + przy-

czepka + pług sprzedam siodło na konia nr 
31,5. Tel. 091 38 25 132.

• Sprzedaż drewna opałowego. 0608 870 707.
• Sprzedam facelię. Kupię byczki od 100 do 

200 kg. 0668 316 103.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY 

INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI 
CZAS REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY 
VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
�74 �42.

• www.nowogard.info
• WSZELKIE PRACE REMONTOWE, STOLAR-

SKIE, KAFELKOWANIE, MALOWANIE, HY-
DRAULIKA I INNE WYKONAM SOLIDNIE I 
FACHOWO, DZWONIĆ WIECZOREM – TEL. 
091 39 22 783, 0660 392 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Pogotowie krawieckie, skracanie spodni, 

wszywanie zamków i drobne usługi. 0668 
347 389, ul. Zamkowa 2a/2.

• Domy od podstaw, remonty, nadzory, 
kosztorysowanie. 0�04 �9� 424.

• Wszelkie remonty – solidnie, niedrogo. 0511 
128 468.

• KOMINKI – montaż wkładów, obudowa 
kominków, rozprowadzanie ciepła, wykony-
wanie kominków tradycyjnych. Montaż szyb 
i kaset na wymiar do istniejących kominków 
otwartych. Oferta specjalna – kompletny ko-
minek z obudową do 100 m kw powierzchni 
– 4.000 zł. Ponadto nadzór i wykonawstwo 
innych robót budowlanych. Usługi Ogólno-
budowlane, Michał Sołowiej. 091 39 23 652, 
0507 967 205.

• GABINET MASAŻU, ul. Roosvelta 4/1. Tel. 
0504 703 568.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 0695 085 470.

• Kompleksowe remonty mieszkań – solidnie i 
tanio. 0888 281 624.

• Pomoc komputerowa. Masz problem? Za-
dzwoń. 0510 839 055.

PRACA
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• Pilnie poszukuję fryzjerki co 2 – 3 m-ce (wy-

starczy minimum doświadczenia), dobra 
płaca. 0510 244 073.

• Zlecę wykonanie płyty obornikowej. 091 39 
18 703.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMEN-
TÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 39 
20 978.

• Sprzedam nową suknię ślubną, rozmiar 38. 
0607 289 472.

• Nokia 6020 i 3120 sprzedam – nowe. 0602 
55 55 98.

• Kupię – sprzedam pilarki  spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 �7 
– od 9.00 do 17.00, 0608 328 09�.

• Tanio sprzedam suknię ślubną, kolor ecru, 
rozmiar 38/40. 0509 636 956, 091 39 20 938.

• Sprzedam radio CD samochodowe, pra-
wie nowe, panel, moc 4 x �0W, cena 3�0 
zł. 060� �22 340.

• Owczarki niemieckie – czarno podpalane 
10-tygodniowe, ojciec wnuk zwycięzcy 
świata, rodzice na miejscu. 091 39 21 828.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero kolorowe 
oraz ksero czarno-białe. 0693 850 197.

• Sprzedam pianino. 091 39 25 132.
• Sprzedam łóżeczko dziecinne VOX z przewi-

jakiem – możliwość rozebrania na tapczanik 
i szafkę + materac. 0600 040 324, 091 39 
23 400.

• Sprzedam biurko narożne, duże pod 
komputer w dobrym stanie – kolor olcha 
– „forte”. Tanio! 0660 634 337.
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W obiektywie Jana Korneluka -  Jeszcze pusta plaża

reklama

“Oni rządzą świa-
tem” - Jim Marrs

Jakie sekrety łączą 
wielkie piramidy, maso-
nów, stowarzyszenia Il-
luminati i Radę Polityki 

Zagranicznej? W tej intrygującej książce słynny repor-
ter New York Times’a i autor bestsellerów Jim Marrs 
wnikliwie bada najpilniej strzeżone sekrety świata, 
rozszyfrowując tajne kabały i mechanizmy władzy, 
jaką na nich zbudowano z upływem czasu. Odważ-
nie przekopując się do prawdy, odkrywa zaskakujące 
dowody na to, że o rozpoczęciu i zakończeniu wojen 
decydują zmawiający się za kulisami prawdziwi animatorzy wydarzeń; oni też mani-
pulują notowaniami giełdowymi i oprocentowaniem kredytów, utrzymują podziały 
klasowe, a nawet cenzurują dzienniki telewizyjne. A wszystko to robią pod światłymi 
auspicjami Rady Polityki Zagranicznej, Komisji Trójstronnej, grupy Bilderberg, CIA, 
a nawet Watykanu.

“Bractwo świętego całunu” - Julie Navarro
W pożarze, który wybucha w słynnej katedrze tu-

ryńskiej, ginie mężczyzna pozbawiony języka i linii 
papilarnych, prawdopodobnie rabuś. Podobne próby 
włamania, a nawet pożary, miały wielokrotnie miejsce 
w przeszłości, na przestrzeni wieków. Sprawcy pozo-
stawali zawsze anonimowi, nie dawało się ustalić ich 
tożsamości. Sprawą zajmuje się policyjny wydział do 
spraw dzieł sztuki. Okazuje się, że rozwiązania zagadki 
należy szukać w historii. Śledztwo, które prowadzi ko-
misarz Marco Valoni, historyk sztuki Sofia Galloni oraz 
dociekliwa dziennikarka Ana Jimenez ujawnia, że wła-
mywacze pochodzą z tego samego środowiska, wspól-
noty chrześcijańskiej z miasta Urfa, antycznej Eddessy.Obiektem ich zainteresowania 
jest najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa: Syndon, pośmiertna szata Chrystusa.

“Sztuka projektowania ogrodów” - Tim Newbury
Ta książka i dużo zapału wystarczą, by stworzyć wymarzony ogród. A jako że każ-

dy marzy o czymś innym, projektów jest aż 40, do ogrodu przypominającego dżunglę 
po uporządkowany ogród japoński. Autorem jest Tim Newbury, zdobywca czterech 
złotych medali za projekty ogródw na Chelsea Flower Show

„krętka blada”- Joanna Chmielewska
Bohaterka książki  znajduje w domu dobre-
go znajomego i partnera z torów wyścigów 
konnych zwłoki dostojnika państwowego. 
Początkowy wstrząs szybko łagodzi myśl, że 

ofiarą morderstwa padł polityk, powszechnie kojarzony z przekrętami, wyko-
rzystujący bezceremonialnie pełnienie funkcji państwowych do prowadzenia 
nielegalnych interesów. Wdzięczna w głębi ducha przestępcy za dokonanie 
“szlachetnego” czynu, uwalniającego społeczeństwo od szubrawca, zawiada-
mia policję o zbrodni, przyrzekając sobie, że tym razem nie będzie prowadziła 
swojego prywatnego śledztwa… 

„Miłośnica”- Maria Nurowska (Wyd. WAB)
Na tle klimatu politycznego Polski pierwszej połowy XX wieku, w rytmie 
okrutnego czasu wszechobecnej wojny, pojawia się postać Krystyny Skarbek 
i oczarowuje czytelnika, tak jak kobieta będąca jej pierwowzorem potrafiła 
oczarować każdego na swojej drodze.

„Złowroga pętla”-Aleksandra Marinina (Wyd. WAB)
Kolejne śledztwo major Anastazji Kamieńskiej dotyczy banalnej z pozoru 
sprawy – małżeństwo, które adoptowało w tajemnicy dziecko jest teraz z tego 
powodu szantażowane. Szybka interwencja milicji doprowadza do ujęcia prze-
stępcy. Szantażysta zeznaje, że o adopcji dowiedział się od zamordowanego 
kilka tygodni wcześniej oszusta. Przypadek małżeństwa okazuje się jedną z 
czterech spraw, którymi interesował się nieboszczyk. Pozostałe dotyczyły chu-
ligańskiego wybryku wysoko postawionej osoby, napadu na bank i samobój-
stwa zdolnego naukowca. Czy są one ze sobą powiązane? Kamieńska próbuje 
to wyjaśnić. Jednocześnie zauważa nagły wzrost przestępczości w jednym z 
rejonów Moskwy…
Zapraszamy na WIOSENNĄ PROMOCJĘ WYD. LANGENSCHEIDT – 20%. 
PROMOCJA TRWA DO DNIA 31.03.06 r.
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TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł

NOWOGARD 09.03.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator: ładowarki, koparki, koparko-łado-

warki, walca drogowego, rozściełacza
2. mechanik samochodowy; elektryk samo-

chodowy
3. pracownik fizyczny (osoba ucząca się)
4. szklarz
5. szwaczka
6. przedstawiciel handlowy
7. murarz
8. betoniarz
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kierowca C+E (Osowo)
2. księgowa (Osowo)
3. kelnerka (Rewal)
4. przedstawiciel handlowy (Ościęcin, Pyrzy-

ce)
5. spawacz-ślusarz (Szczecin)
6. elektromechanik (Szczecin)
7. kierownik działu produkcji (Poznań)
8. administrator produkcji (Poznań)
9. specjalista d/s utrzymania produkcji (Po-

znań)
10. kierownik zmiany (Poznań)
11. operator linii produkcyjnej (Poznań)
12. kontroler magazynu (Poznań)
13. operator wózków widłowych (Poznań)
14. pakowacze na hali produkcyjnej (Poznań) 
15. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia na 

Żurawie samojezdne)
16. kompletator wsadu (Szczecin)
17. tancerz, animator, choreograf, in-

struktor aerobiku, artysta cyrkowy i 
estradowy(Wrocław)

      INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIA-
TOWYM URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Finał Nowogardzkiej Ligi Darta

Finał halowej ligi siatkowej

Mistrzostwa Europy Taxi

Siatkówka plażowa

Szach i mat!

Dnia 5 marca 2006 r. zakończyła 
się ostatnia, 8 kolejka ligi darta. Star-
towało 11 zawodników podzielonych 
na 2 grupy. W grupach zawodnicy 
grali systemem każdy z każdym, wi-
cemistrzowie grup grali o 3 miejsce, a 
mistrzowie o 1.

Ostatnią kolejkę ligi wygrała Ania 
Protas pokonując Tomka Tarana, a 
trzecie miejsce zajął jacek Chlebowski 
pokonując Bogdana Wawryczuka. 
Wszyscy zawodnicy w zależności od 
zajętych miejsc zdobyli punkty. Nowo-
gardzką ligę darta wygrała Ania Protas 
zdobywając 147 pkt, przed Jackiem 
Chlebowskim 104 pkt i Tomkiem 
Taranem 97 pkt. Trzech pierwszych 
zawodników otrzymało puchary i na-
grody. Następne miejsca zajęli:

4. Marcin Ptaszyński – 92 okt
5. Jacek Okolski – 89 pkt
6. Andrzej Szafran – 83 pkt
7. Bogdan Wawryczuk – 75 pkt
8.  Robert Augustynek  - 70 pkt
9. Justyna – 59 pkt
10. Robert Burak – 51 pkt.
Pozostali zawodnicy otrzymali upo-

minki.
Była to bardzo dobra forma spędza-

nia wolnego czasu na sportowo. Liga 
darta wysoko podniosła poziom gry 
tej dyscypliny. W związku z dużym 
zainteresowaniem nowogardzką ligą 
darta za miesiąc planujemy rozpocząć 
drugą edycję tej ligi.

a. Szafran

W dniu 4.03.06 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 4 rozegrano finał halowej ligi 
siatkowej mężczyzn. Sędzią głównym 
zawodów był Jerzy Kusiak.

A o to wyniki:
Żabowo-Wyszomierz 3:2
Wyszomierz-ANPOL 3:0
Żabowo-ANPOL 3:0

Pierwsze miejsce LZS Żabowo 
Drugie miejsce LZS Wyszomierz
Trzecie miejsce ANPOL Krzywice
Wszystkie drużyny zostały wy-

różnione pucharami ufundowanymi 
przez organizatora ligi siatkowej M-G 
Zrzeszenia LZS Nowogard.

jan tandecki

W dniu 4.02.2006 r. w Gryfinie 
odbyły się drużynowe półfinały Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Czterdziestego Ósmego Ogólno-
polskiego Turnieju Szachowego „O 
Złotą Wieżę” Zrzeszenia LZS. Dru-
żyna reprezentująca Zrzeszenie LZS 
Nowogard występująca w składzie: 

Małgorzata Łysiak, Janusz Kawecki, 
Damian Jońca, Bolesław Jońca zdo-
była trzecie miejsce za drużynami z 
Gryfina i Stargardu Szczecińskiego 
i zakwalifikowała się do finału wo-
jewódzkiego, który odbędzie się w 
kwietniu. Życzymy powodzenia!

Ag

Jest to już czwarta konkurencja, która 
została całkowicie dopięta pod wzglę-
dem organizacyjnym. Mistrzostwa Eu-
ropy Taxi w siatkówce plażowej odbędą 
się 26 sierpnia od godz. 9.00 na plaży 
w Nowogardzie na 3 boiskach przy 
współudziale Ośrodka Wypoczynku i 
Rekreacji ZHU „Romulus” Nowogard 
oraz z Ośrodkiem TKKF „Wodnik” w 
Nowogardzie reprezentowanym przez 
Romualda Kowalskiego. Drużyna może 
liczyć 3 zawodników z tym, że dwóch 
jest grających, a trzeci jest rezerwowy.

Wpisowe od zawodnika wynosi 20 zł. 

Informacji udziela i prowadzi za-
pisy Andrzej Szafran, tel. kom. 0606 
612 367.

Sędzią głównym zawodów jest An-
drzej Nowak.

Puchary, medale i nagrody dla 
zwycięzców fundują, a następnie będą 
wręczać na bankiecie za Mistrzostwo 
Europy Taxi Andrzej Lipka, za wicemi-
strzostwo Janusz Wysoszyński, za brą-
zowy medal Sławek Adamiak. Termin 
zapisów do 30 czerwca 2006 r.

andrzej Szafran

Historia nowogardzkiego sportu
Dziś publikujemy kolejny odcinek serialu poświęconego historii nowogardz-

kiego sportu przygotowanego przez Franciszka Karolewskiego. W kilku po-
przednich odcinkach prezentowaliśmy stare fotografie zawodników i działa-
czy. Niektórych nazwisk do tej pory nie udało się ustalić. Jeśli ktoś z Państwa 
rozpoznał jakąś nie podpisaną osobę prosimy o kontakt. 

Ag

kazimierz Ziemba
ur.1952 r. - burmistrz Nowogardu 

od 1994 roku  (obecnie pełni funkcję 
trzecią kadencję). 

Członek rady powiatowej LZS, 
skarbnik zachodniopomorskiego 
zrzeszenia LZS. 

Gmina Nowogard jest głównym 
sponsorem LKS „Pomorzanin” oraz 
sportu masowego i wyczynowego. W 
2004 roku z budżetu gminy na  dzia-
łalność LKS „Pomorzanin” i Ludowe 
Zespoły Sportowe przekazano 400 tys. 
zł. 

Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci, 
wnuk.

Absolwent Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
1990 roku. 

Po ukończeniu Technikum Rol-
niczego w Mieszkowicach w 1972 
roku pracował jako instruktor rolny 
w Swobnicy. Następnie był zatrud-
niony w spółdzielni produkcyjnej w 
Lubczynie. Od 1978 roku w Nowogar-
dzie. Najpierw pracował w Zakładzie 
Zaopatrzenia Rolnictwa „WZSR Sa-
mopomoc Chłopska” jako z-ca dyrek-
tora. Od 1980 do 1989 jako sekretarz 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZSL, od 
1989 do 1994 prezes PSS „Społem” 
Nowogard.

W technikum grał w klubie LZS 
„Zieloni Mieszkowie” w piłkę ręczną. 

Przez 3 lata był przewodniczącym 
koła LZS w Rurce koło Chojny. 

Jako prezes PSS „Społem” i sekre-
tarz zarządu miejsko-gminnego ZSL 
dbał o dofinansowanie LKS „Pomo-
rzanin” LZS-ów.

Do osiągnięć władz gminy i swoich 
własnych zalicza różne formy wspie-
rania działalności sportowej. Między 
innymi budowę sal gimnastycznych 
przy szkołach 1, 3, 4 w Nowogardzie, 
także w Orzechowie i Wierzbięcinie; 
tworzenie uczniowskich klubów spor-
towych: UKS „Chrabąszcze” - kolar-

stwo, Ludowy Uczniowski Klub Spor-
towy „Top” - tenis stołowy chłopców 
i dziewcząt, UKS przy SP 3 – koszy-
kówka, UKS przy SP 2 - piłka nożna, 
UKS przy SP 4 – piłka ręczna; orga-
nizowanie imprez: kolarskich kryte-
riów ulicznych, mistrzostw Polski w 
kolarstwie i motocrossie, eliminacji 
mistrzostw Europy w motocrossie, 
międzynarodowych mistrzostw pol-
ski w kolarstwie przełajowym i wielu 
innych. 

Uhonorowany: Złotą Odznaką LZS, 
odznaką Zasłużony Działacz LZS, 
Srebrną Odznaką Polskiego Związku 
Piłki Ręcznej, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Medalem za 
Zasługi dla Policji, Złotym Medalem 
za Zasługi dla Straży Pożarnej, Złotą 
Odznaką Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Srebrną Odznaką Zasłu-
żony Działacz PZW (zajął pierwsze 
miejsca w zawodach wędkarskich w 
Nowogardzie), honorową Złotą Od-
znaką PZMot, Złotą Odznaką „Za-
służony dla Ligi Ochrony Przyrody”, 
Srebrną odznaką PCK, Złotą Odzna-
ką Zasłużony dla Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów, odznaką „Za-
służony Działacz Polskiego Związku 
Działkowców”.

Anegdoty:
W piłce nożnej często dochodzi do 

brutalnych fauli. Niektórzy zawodni-
cy potrafią bardzo dobrze symulować 
ofiarę rzekomej brutalności zawod-
nika drużyny przeciwnej. Na boisko-
wych „symulantów” skutecznie dzia-
łało zawołanie kolegów na boisku: 
„Doktor Piórowski biegnie do ciebie!”. 
Na te słowa sponiewierany delikwent 
natychmiast „wstawał z martwych” 
i biegł na swoją pozycję. Co w sobie 
miał dr Piórkowski, że w ten sposób 
działał na zawodników? Otóż pan 
doktor umiał odróżnić symulanta 
od prawdziwie cierpiącego na skutek 
urazu i „piłkarskim aktorom” fundo-
wał takie zabiegi rehabilitacyjne, że 
naprawdę zaczynali odczuwać ból. 

Na jednym z meczów zawodnik 
Marek Piątkowski na środku boiska 
kopnął piłkę z taką siłą, że pękł mu 
but. A piłka wpadła do bramki obok 
kompletnie zaskoczonego bramka-
rza.
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krzyżówka nr 10kupon nr 10 Humor 
Henia Szczupaka

Psotka
W każdym określeniu należy zmie-

nić jedną literę i wówczas powstanie 
prawidłowe określenie odgadywa-
nego wyrazu. Przykładowo: 16 – po-
ziomo – na skupie. Po zmianie litery 
otrzymamy określenie: na słupie i do 
diagramu wpiszemy: PLAKAT.

3 pionowo: roczna dźwignia. Po 
zmianie: ręczna dźwignia i do dia-
gramu wpiszemy MANETKA. 15 
pionowo: stłoczenie, po zmianie: 
stłuczenie i do diagramu wpiszemy 
ZBICIE.

Przyjemnej zabawy!
Rozwiązanie – powiedzenie – 

utworzą litery uporządkowane od 
1 do 10.
Poziomo:
1 – poranny upiór,
7 – w barze z Warmią,
8 – „Wanienka z …” – powieść dla 

dzieci,
9 – wyrób z wikliny,

10 – tor lotu rakiety,
12 – koliba na fali,
14 – domowy puszek,
16 – na skupie,
19 – jak chrzestny to rum,
21 – zadomka,
22 – kamica uparciucha,
23 – wierszowana zapadka,
Pionowo:
1 – będą z niego jadły,
2 – przód statku,
3 – roczna dźwignia,
4 – szal ćpuna,
5 – pod nią stoczek spadochronowy,
6 – zamieszkał w kozie (z lekcji hi-

storii),
11 – trzonek łoża,
13 – podeszła,
15 – stłoczenie,
17 – wrzos,
18 – mielona pasza,
20 – mierzony w rodzinach.

rozwiązania krzyżówki nr 9 
– WyjŚĆ Z GruPy! – nadesłali:

Bronisław Rasowski – Jarchlino, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, Mi-
chał Furmańczyk – Strzelewo, Rafał 
Heinrich – Dobra, Krystyna Tretiak 
– Maszkowo oraz z Nowogardu: 
Grażyna Baran, Urszula Włoszczyń-
ska, Stanisława Pokorska, Katarzyna 
Kotala, Włodzimierz Borowicz, Ka-
tarzyna Saja, Michał Rosa, Andrzej 
Leszczyński, Władysława Kubisz, 
Maryla Piątek, Grażyna Jurczyk, 
Przemysław Sońtka, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Teresa Powalska, 
Regina Orłowska, Alicja Wypych, Jan 
Wawreńczuk, Franciszek Palenica, 
Tamara Borowska.

Prenumeraty „dn” na kwiecień 
wylosowali:

- Tamara Borowska,
- Stanisława Pokorska,
- Józef Górzyński.

Gratulujemy!

MARZEC I MARZENIA
Chcesz o kotach marzyć w marcu?
Z kociakami lepiej harcuj!

BAJKA O OŚLE
Miał osła pewien chłop,
Do miasta jechać chce.
Na siodło wskoczył „hop!”
Kłapouch ani drgnie.
Chłop rozeźlony zsiadł,
Złorzeczy, łaje, klnie.
Wreszcie ujmuje bat,
Kłapouch ani drgnie.
Chłop pobladł, drży jak liść:
„Wejdź w sytuację mą.
Dlaczego nie chcesz iść?”
Kłapouch na to drgnął.
Rzekł smutnie: „Panie mój,
Wczoraj, gdyś batem siekł,
Miało to znaczyć – stój,
Onegdaj – przyspiesz bieg!”
W obronie oślich rzesz,
Przypomnieć nie zaszkodzi:
Bat bierzesz? Powiedzżesz
Wpierw osłu o co chodzi...

ZMĘCZENIE WIOSENNE
Nadeszło zbyt wcześnie,
Zmęczenie wiosenne.
Gdy z jedną się prześpię,
Przy drugiej się zdrzemnę.

WIZYTA
Wiosna znów do

mnie puka, więc proszę,
Chociaż za dużo mam 

już tych wiosen.
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Informujemy, że   

15 marca 2006 r.
środa w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

ODS - koniec 
milczenia

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

reklamareklama

O OdS przy ul. Sienkiewicza było 
głośno od dość dawna. nie były to 
jednak oficjalne stanowiska pra-
cowników zatrudnionych w firmie. 
Temat ten był poruszany podczas 
towarzyskich spotkań (nieoficjal-
nych), rodzinnych imprez, itd.

Plotek nie lubię – a tego typu 
informacje uważałem za plotkę – i 
sprawą się nie zajmowałem. Do czasu 
aż nadszedł do naszej redakcji list od 
pracownic ODS z prośbą typu: „Sza-
nowna Redakcjo prosimy o pomoc”.

Co się stało? Przecież w ogłosze-

niach oferujących pracę obiecano 
„świetlaną przyszłość, wysokie zarob-
ki, pracę w miłej atmosferze”, itp. Nie-
stety z przykrością muszę odnotować, 
że obietnice te odeszły do lamusa. A 
to co wydawało się plotką – stało się 
prawdą cielesną.

Rozmawiając z pracownikami 
firmy ODS zacząłem dziękować 
Bogu, że pan Słomski zaproponował 
mi pracę w redakcji – naprawdę w 
miłej atmosferze – a  nie trafiłem 
do ODS.

Włos się jeży słysząc, że zarówno 

kierownictwo, jak i brygadziści ODS 
uważają pracowników za bezmóz-
gowców. Nie masz nic do gadania 
– masz tylko pracować. Zapytaj o 
prawa i obowiązki jakie ci przysługują 
w pracy. Masz prawo zapytać, ale już 
jutro pracować nie będziesz. Od razu 
zwolnienie z pracy!

Idziesz na chorobowe zwolnienie 
– możesz wrócić tylko po wypowie-
dzenie. Pracownicy mówią: w naszej 
firmie nie masz żadnego poszanowa-
nia dla człowieka. Jesteśmy odarci ze 

Groźna kolizja 
w Olchowie

Dysgrafia 
i dysleksja

Zatrzymano 
włamywaczy

czytaj na str. 4

 www.dziennik.nowogard.net

Sparing 
na lodzie

Zaplanowane na miniony weekend 
wznowienie rozgrywek piłkarskiej V 
ligi nie doszło do skutku ze względu 
na kiepskie warunki. Nasi piłkarze 
postanowili wykorzystać ten czas na 
rozegranie sparingowego spotkania 
ze Światowidem Łobez.

czytaj na str. 10
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KALENDARIUM
14 marca
Imieniny: Fawila, Jakub, Leon, Matylda i Michał

15 marca
Imieniny: Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Longin, Ludwik i Lud-
wika
europejski dzień konsumenta

16 marca
Imieniny: Cyriak, Dzirżyterg, Henryka, Herbert, Hiacynt, Hilary, Iza-
bela, Oktawia i Przybymir

kurSy 
jĘZykOWe 

Język angielski, niemiecki 
POCZĄTKUJĄCY 

I ZAAWANSOWANI 
Tel. 0501 771 387, 091 311 63 13

reklama

Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 12.30 

policjanci zostali poinformowani, 
że na lodzie w okolicy fontanny leży 
martwa kaczka. Sprawa została prze-
kazana służbom weterynaryjnym

O godzinie 17.50 w okolicy kar-
mnika na ulicy Rataja znaleziono 
martwego wróbla.

We wtorek policjanci zostali po-
wiadomieni przez mieszkańca Do-
brej, że jego kot przyniósł do domu 
martwego ptaka.

W środę o godzinie 10.15 kolej-
nego martwego ptaka znaleziono 
w okolicy sklepu spożywczego przy 
ulicy 5 Marca. 

O godzinie 11.00 poinformowano, 
że w Brzozowie skradziono dwie 
sztuki z segmentu rolniczego i wał 
pierścieniowy wartości 1000 zł.

O godzinie 15.30 włamano się do 
piwnicy przy ulicy Leśnej. Skradzio-
no rower wartości 500 zł.

W czwartek o godzinie 0.20 za-
trzymano mieszkańca Kościuszek 
Pawła S., który jechał volkswagenem 
passatem mając we krwi ponad 2 
promile alkoholu.

O godzinie 10.45 na ulicy Leśnej 
kierowca samochodu osobowego 
wymusił pierwszeństwo na rowe-
rzystce potrącając ją. Kobieta została 
przewieziona do szpitala.

O godzinie 15.45 ekspedientka 
sklepu „Awangarda” poinformowała, 
że z jej torebki skradziono portfel z 
kwotą 400 zł.

O godzinie 17.10 na ulicy Zielonej 
znaleziono martwego gołębia.

O godzinie 20.20 na drodze Karsk 
– Nowogard jadący motorowe-
rem mieszkaniec Trzechla wyminął 
mężczyznę prowadzącego rower. 
Ten jednak chwiał się na tyle, że 
manewr wymijania nie należał do 
najbezpieczniejszych. Motorowe-
rzysta postanowił sprawdzić cóż to 
za postać prowadzi rower, zawrócił 
więc i przejechał obok niego po raz 
kolejny. Po chwili ponownie zawrócił 
swój jednoślad chcąc udać się już do 
Nowogardu, lecz tym razem idący 
jednią mężczyzna rzucił swój rower 
wprost pod koła motoroweru. Jego 
kierowca ma złamaną rękę.

W piątek o godzinie 11.15 wła-
mano się do piwnicy przy ulicy 
Poniatowskiego. Skradziono rower 
wartości 300 zł.

O godzinie 17.25 poinformowano 
o kolejnym włamaniu do piwnicy 
przy ulicy Poniatowskiego. Również 
tym razem skradziono rower warto-
ści 300 zł.

O godzinie 21.40 zgłoszono wła-
manie do zaparkowanego na par-
kingu przy „Netto” volkswagena 
vento. Skradziono radioodtwarzacz 
panasonic wartości 250 zł.

W sobotę o godzinie 1.30 na uli-
cy 15 Lutego zatrzymano jadącego 
volkswagenem golfem mieszkańca 
Kościuszek Norberta S. Miał on we 
krwi ponad 1,6 promila.

O godzinie 11.40 personel skle-
pu „Lidl” zatrzymał na kradzieży 
mieszkańca naszego miasta Tomasza 
R. Został on ukarany mandatem w 
wysokości 100 zł.

O godzinie 16.40 na ulicy Bema 
zatrzymano jadącego maluchem 
mieszkańca Maszkowa Kamila Z., 
który miał we krwi 0,79 promila 
alkoholu.

W niedzielę o godzinie 2.15 w 
centrum naszego miasta policjanci 
zatrzymali kierującego fordem orio-
nem Mariusza K., mieszkańca gminy 
Radowo Małe, który miał we krwi 
ponad 0,8 promila alkoholu.

O godzinie 9.15 na ulicy Bohate-
rów Warszawy policjanci zatrzymali 
jadącego rowerem Marka R., który 
ma sądowy zakaz prowadzenia takich 
pojazdów.

O godzinie 19.30 kierowca jadący 
drogą prowadzącą z krajowej „szóst-
ki” do Węgorzy zobaczył grupę osób 
pakującą jakieś ciało do samochodu. 
Myśląc, że mogło dojść do potrącenia 
pieszego powiadomił o tym policję. 
Policjanci zdołali ustalić przebieg 
wydarzeń. Otóż pewien mieszkaniec 
Węgorzy wybrał się na skraj miejsco-
wości i wypił tam odrobinę za dużo 
alkoholu. Wracając, pomylił kierunki 
i zaczął oddalać się od domu. Zmę-
czony przysiadł w okolicy mostku 
i najprawdopodobniej przysnął. 
Zaniepokojona rodzina rozpoczęła 
poszukiwania i po jakimś czasie od-
nalazła przemarzniętą zgubę i zabrała 
go samochodem do domu. Właśnie 
ten widok widział kierowca, który o 
wszystkim poinformował policję.

Ag

  Nasza sonda
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy mieszkańców nowogardu 

o jakość pracy urzędników. Pytanie to związane jest z zakończeniem 
programu „Przejrzysta Polska”, w którym udział wzięła nasza Gmina. 
Zakończone zostały prace nad zadaniami, odebraliśmy certyfikat… 
pytanie tylko czy zmieniło się coś na lepsze?

andrzej Tyrka. W niektórych 
wydziałach tak, a w niektórych 
nie. Poprawa polega na obsłudze, 
niektórzy jednak zachowują się 
jak dawniej. Jest to kwestia indy-
widualna.

anna Majchrzak. Trudno mi 
się na ten temat wypowiadać, 
ponieważ rzadko tam bywam. 
Jeżeli już bywam to raczej mi się 
nie podoba.

jagoda Socha. Są naprawdę 
sympatyczni. Dzisiaj byłam za-
skoczona, załatwili moją sprawę 
od razu, nie latałam po piętrach, 
telefonicznie mi to załatwili. Jeden 
pan był tak sympatyczny, że tylko 
zeszłam i odebrałam decyzję. 
Wszystko załatwiłam dosłownie 
w 10 minut. Dzisiaj byłam za-
skoczona.

ag&iSa 

Za nieustanne okazywanie dobrego serca oraz 
ogromną pomoc finansową serdeczne podziękowania 
wójtowi Osiny Wiesławowi Tomkowskiemu składają 
dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie
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Dysgrafia i dysleksja
do powstania tego artykułu zmusiła mnie szokująca rzeczywistość. 30% 

(!) naszego społeczeństwa ma trudności z pisaniem i czytaniem, rozumie-
niem czytanego tekstu.

w opanowaniu umiejętności czytania. 
Dysleksję rozpoznaje się u dziecka 
wówczas, gdy jest ono prawidłowo 
rozwinięte intelektualnie, a mimo to 
ma trudności z opanowaniem umie-
jętności czytania i w tym zakresie 
znacznie odbiega od średniego po-
ziomu klasy, do której uczęszcza i od 
przeciętnych umiejętności czytania 
osiąganych w jego wieku.

Trudności w czytaniu wykazują 
tendencję do szybszego ustępowania 
niż w pisaniu. Niemniej jednak część 
dyslektyków nie osiąga nigdy biegło-

ści w czytaniu, a czytanie dłuższych 
tekstów i lektur szkolnych jest dla 
nich prawdziwą męką.

Dysleksja podobnie jak dysgrafia 
musi być poddania terapii. Na tego 
typu terapię kierują pedagodzy 
szkolni po przeprowadzeniu szeregu 
diagnoz.

Autor artykułu dziękuje nauczy-
cielowi języka polskiego w PPLO dla 
Dorosłych mgr Józefie Szukalskiej 
za niezbędną pomoc na powyższy 
temat.

Ireneusz karczyński

Co gorsza nie chodzi tutaj tylko o 
dzieci i młodzież uczącą się, ale prob-
lem ten dotyczy także osób dorosłych. 
Są to przerażające dane. Czym jest 
dysgrafia i dysleksja? Jak leczyć?

dysgrafia – termin medyczny i 
psychologiczny – zaburzenie w zakre-
sie pisania spowodowane zmianami 
psychoorganicznymi z ośrodkowym 
układzie nerwowym. Jest to zaburze-
nie w opanowaniu umiejętności po-
prawnego graficznie pisania. Sprawne 
pisanie wymaga sporych umiejęt-
ności manualnych, precyzji ruchów 
ręki i dobrej koordynacji wzrokowo 
– ruchowej. Zaburzenia w obrębie 
aparatu kinestetyczno – ruchowego, 
brak precyzyjnego kierowania impul-
sów z centralnego układu nerwowego 
do odpowiednich grup mięśni ręki, 
powodują trudności w realizowaniu 
płynnych następujących po sobie 
ruchów pisarskich. Skutkiem tego 
mogą być zniekształcenia graficznej 
strony pisma. Mają one niezwykle 
zróżnicowany obraz. 

Niebagatelny wpływ na jakość 
pisma ma stan emocjonalny piszą-
cego (trema, pośpiech, chęć uzyska-
nia jak najlepszego rezultatu, itp.). 
Ważne są też okoliczności i warunki 
powstawania tekstu, także warunki 
zewnętrzne, w których odbywa się 
pisanie. W tym przypadku osoba 
pisząca w złych warunkach (ciasnota, 
pośpiech, niewłaściwe oświetlenie), 
a nie mająca zaburzeń w sferze kine-
stetyczno – ruchowej, w korzystnych 
warunkach może pisać staranniej. 
Przy czym osoba ze znacznymi za-
burzeniami w tym zakresie nie jest w 
stanie panować nad jakością pisma w 
trakcie dłuższego pisania.

W lżejszych przypadkach dysgrafii 
mamy do czynienia z potocznie na-

zywanym „brzydkim pismem”. Powo-
dują je niedokładności w odtwarzaniu 
liter, ich połączeń, złe proporcje liter 
w wyrazie, nie zachowanie należytego 
odstępu między literami i wyrazami. 
Znaczący jest brak równomiernego i 
jednolitego położenia pisma (pożą-
dane jest proste lub lekko w prawo) 
oraz niepoprawne zagęszczenie liter. 
Znaczne nasilenie tych cech powo-
duje, że pismo jest mało lub zupełnie 
nieczytelne. Zdarza się, że sam uczeń 
nie jest w stanie przeczytać tego co 
napisał. W przypadkach skrajnych 
dochodzi do sytuacji, kiedy taki tekst 
jest na tyle nieczytelny, że czynność 
zapisywania mija się prawie z celem. 
Bywa, że jedyną cechą rozróżnia-
jącą zeszyty przedmiotowe ucznia 
są etykietki na ich okładkach. Nie 
poddane terapii zaburzenia graficzne 
mają tendencję do narastania wraz z 
wiekiem ucznia.

dysleksja – termin medyczny i 
psychologiczny, trudności w rozu-
mieniu czytanego tekstu, zaburzenia 
umiejętności czytania. Dysleksja jest 
zaburzeniem występującym często 
u osób leworęcznych, zmuszanych 
w dzieciństwie do posługiwania się 
prawą ręką. Ze względu na konse-
kwencje społeczne i psychologiczne 
dysleksja stanowi ważny problem 
pedagogiczny.

Złożone przyczyny dysleksji:
- dysleksja rozwojowa – niemoż-

liwość opanowania przez dziecko 
umiejętności czytania, mimo – przy-
najmniej – przeciętnego poziomu 
rozwoju fizycznego;

- brak odpowiedniej motywacji;
- metody nauczania;
- sprzyjających warunków so-

cjoekonomicznych.
Dysleksja to specyficzne trudności 

- zwiedzanie klas, biblioteki, świetlicy                                                      
- pokaz  zajęć w nowej pracowni komputerowej 
- zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej                                                                                       
- czytanie metodą glottodydaktyki                                                    
- pokaz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
- przedstawienie „Jaś i Małgosia” w języku niemieckim
- fragmenty inscenizacji „Kopciuszka”
- każde dziecko odwiedzające szkołę otrzyma upominek 
- wystawa prac pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
Zapewniamy: 
- naukę w bezpiecznej szkole
- bezpłatne przybory szkolne do klasy pierwszej     
- zajęcia w systemie jednozmianowym do godz. 1330 
- bezpłatną naukę języka obcego
- uczestnictwo w treningu twórczego myślenia
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- opiekę w świetlicy szkolnej do godz. 1500

Podczas „Dnia Otwartego” będzie można dokonać zapisu dziecka do szkoły

 

Serdecznie zaprasza wszystkich rodziców wraz 
z dziećmi pragnącymi je zapisać do klasy „O” i  I na:

rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 2

w nowogardzie
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wszystkich godności. Tutaj nie jesteś 
człowiekiem, a najgorszą zużytą szma-
tą, którą można pomiatać jak się chce. 
Nie jesteśmy pewni swego losu. Idąc do 
pracy nikt z nas nie wie czy czasami w 
drzwiach nie czeka zwolnienie z pracy. 
Ciągle w pracy jesteśmy sparaliżowani 
strachem. Uśmiechniesz się – źle, nie 
uśmiechniesz – źle, bo to oznacza, że 
coś kombinujesz. Taka atmosfera w 
pracy odbija się niekorzystnie również 
na naszym życiu rodzinnym.

Jak przedstawia się sytuacja w fir-
mie na stopie koleżeńskiej?

Koleżeństwo, partnerstwo, współ-
praca - takie pojęcia są tutaj obce, a 
to można zawdzięczać atmosferze w 
pracy. U nas nie ma zaufania. Pa-
trzymy na siebie jak na najgorszych 
wrogów. Jednak pracować musimy. 
Mamy rodziny i żyć trzeba, choć 
zmniejszają nam pensje, a coraz więcej 
mamy pracy. Nasze wynagrodzenie 
nie jest adekwatne do tego co robimy. 
Nie wszyscy brygadziści są źli, ale to 
są wyjątki. Nie oczekujemy luksusów, 
ale oczekujemy godnego traktowania 
i szacunku oraz odpowiedniego wyna-
grodzenia za wykonywaną pracę. Czy 
to tak wiele?

Ano właśnie. Czy to tak wiele?
W swoich artykułach starałem 

się być obiektywnym i zawsze chcę 
wysłuchać racji obu stron.

Aby uzyskać odpowiedzi na po-
wyższe pytanie, a także prosząc o 
stanowisko na przedstawione zarzuty 
zatelefonowałem do siedziby firmy 
ODS w Goleniowie. Rozmawiałem z 
kierownikiem firmy panią Hanas.

(Przedstawiam Państwu pełny 
zapis rozmowy telefonicznej)

09.03.2006 r. godz. 10.48, nr tel. 
+ 48510… (telefon odebrał bardzo 
miły głos).

- „Słucham?” 
- „Dzień dobry. Czy rozmawiam z 

panią kierownik Hanas?”
- „Tak. Słucham?”
- „Nazywam się… (tu podaję swoje 

imię i nazwisko). Dzwonię do Pani 
z redakcji Dziennika Nowogardz-
kiego. Proszę o spotkanie na krótką 
rozmowę”.

- „Skąd Pan jest?”
- „Z redakcji Dziennika Nowo-

gardzkiego”.
- „Przykro mi, ale nie mam czasu 

na spotkania”.
- „Nie ma Pani czasu?”
- „Przykro mi, ale nie”.
- „Dziękuję Pani za rozmowę”.
Cóż pozostaje mnie innego? Mil-

czenie pani kierownik oznacza dla 
mnie jedno: „Pracownicy mojej 
firmy mają rację i zgadzam się z ich 
zarzutami”.

Poza przedstawionymi zarzutami 
pracowników ODS dowiedziałem się 
także, że byli pracownicy Danpotexu 
w tej firmie nie będą zatrudniani – bo 
kradną.

Tu przyznaję rację, bo pisałem o 
tym podczas mojej pracy w innej 
redakcji czasopisma lokalnego. Fak-
tycznie kradzieże w Danpotexie się 
zdarzały. Ale to wcale nie oznacza, 
że skoro jeden pracownik kradnie to 
już wszyscy kraść muszą.

Mam nadzieję, że szanowna pani 
kierownik szybko i milcząco wpro-
wadzi w swej firmie korzystne dla 
pracowników zmiany. 

Pani kierownik trochę szacunku 
dla ludzi! Gdyby pani obecnie chciała 
ze mną porozmawiać, nie wiem czy 
będę mieć czas – mam bardzo dużo 
pracy!

Ireneusz karczyński

ODS - koniec milczenia

Zatrzymano włamywaczy
W ciągu kilku ostatnich miesięcy w Osinie i jej najbliższej okolicy 

odnotowano kilkanaście włamań. Tamtejsi policjanci zdołali zatrzy-
mać sprawców.

Sierżant Sztabowy Mirosław Zienkowski z Rewiru Dzielnicowego w Osinie 
prezentuje znalezione przedmioty.

Okazali się nimi dwaj mieszkańcy 
gminy Osina, 23-letni Daniel K i 
27-letni Zbigniew K. Obaj byli już 
wcześniej notowani w policyjnych 
kartotekach.

Na ich koncie są, m.in. włamania do 
leśniczówki, altanek, sklepu, punktu 
kasowego czy domku letniskowego. 
Tuż po ich zatrzymaniu policjanci 
przeszukali ich domy mieszkalne i 
pomieszczenia gospodarcze znaj-
dując tam około 150 przedmiotów 

pochodzących z kradzieży. Wśród 
nich znalazł się telewizor, komputer, 
szlifierki, rowery, materiały i narzę-
dzia budowlane, artykuły chemiczne 
i spożywcze.

Na wniosek policji Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie zastosowała 
wobec sprawców włamań dozór po-
licyjny. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

ag

Przy wspólnym stole…
W dniu 13 marca br. odbyło się spotkanie członków koła emerytów i 

rencistów z nowogardu. Spotkanie odbyło się w siedzibie koła i  miało 
charakter dość nietypowy. Poza częścią oficjalną, w której zostały omó-
wione sprawy organizacyjne koła oraz dyskusji z przybyłym gościem w 
osobie radnego roberta czapli, członkowie koła bronili „wyposażenia” 
ich siedziby. Wstrząśnięci i oburzeni emeryci nie chcieli oddać stołów, przy 
których na każdym zebraniu pili herbatkę i jedli ciasto. 

Dokładnie 16 marca 1999 r. w 
biurowcu ZBK dokonano oficjal-
nego otwarcia domu dziennego 
pobytu dla emerytów i rencistów, 
o co związek walczył od dłuższego 
czasu. Wyposażenie lokalu jest z 
rzeczy używanych, które przekazał 
burmistrz Nowogardu. Lecz nie to 
jest najważniejsze, ważne jest to, że 
osoby, które siedzą całymi dniami 
samotnie w domu, mogą w każdej 

chwili przyjść, usiąść i porozmawiać. 
Wszyscy emeryci i renciści wierzą, 
że sprawa stołów, które mogą być 
zabrane zostanie szybko wyjaśniona 
i nie będą musieli spotykać się przy 
samych krzesłach…

Marcowe spotkanie było również 
okazją do podsumowania minionego 
roku 2005, w którym Koło miało 2537 
członków. Obecnie, czyli od stycznia 
2006 r. dodatkowo zapisało się już 16 
osób „ Każda adnotacja typu: nie bądź 
sam, zgłoś się do nas… daje pożądany 

efekt. Coraz więcej osób do nas przy-
chodzi” – powiedziała Alina Ochman 
prezes Koła. 

Członkostwo w Kole Emerytów 
Rencistów wiąże się nie tylko ze spot-
kaniami przy ciepłym i słodkim po-
częstunku, wiąże się  przede wszyst-
kim z dużą aktywnością. Nieustannie 
organizowane są bale, wycieczki nad 
morze, wyjazdy do znanych miejsc tj. 
Licheń. Kilka dni temu dokładnie 8 

marca, odbyła się inauguracja sekcji 
bilarda. Nowy członek Koła Czesław 
Olbrych udostępnił miejsce do orga-
nizacji tych spotkań. W najbliższym 
czasie planowane jest otwarcie sekcji 
brydża, nad zorganizowaniem już 
czuwa pewna grupa pań.

„Członkostwo w klubie jest dla nas 
bardzo ważne, ponieważ mile spędza-
my czas. Jest to dla nas jedna wielka 
rodzina” – powiedziała jedna z pań.

iSa 
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Serdeczne 
podziękowania 

dla pana 
Adama Dembińskiego 

Hurtownia DEMGRAD 
za zasponsorowanie 

materiałów budowlanych 
na rzecz naszej placówki 

składają pracownicy 
i dzieci z Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego 
w Nowogardzie

13.III roku pańskiego 2006 
18 wiosenek mija naszego 

Mariusza Lep 
Proste ale szczere są nasze życzenia. 

Niech spełnią się wszystkie 
Twoje życzenia, 

Szczęście niech Ci w życiu sprzyja, 
Kasa niech Cię nie omija, 

Zdrowie i kondycję zawsze taką miej, 
A z niepowodzeń po prostu się śmiej. 

Kochanemu synkowi 
życzą 

rodzice i brat Andrzej

życzenia życzenia

Groźna kolizja w Olchowie
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w miniony piątek w Olchowie. Na 

szczęście biorący w niej udział kierowcy doznali mniejszych obrażeń niż 
mógłby na to wskazywać stan rozbitych samochodów.

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu 
drogi krajowej numer sześć z drogą 
podporządkowaną. Chwilę po godzi-
nie 10.00 wyjeżdżająca z Olchowa 33-
letnia mieszkanka tej miejscowości 
z niewiadomych przyczyn wymusiła 
pierwszeństwo przejazdu i zderzyła 
się z jadącym prawidłowo krajową 
„szóstką” oplem kadetem. Jego kie-
rowca, 40-letni mieszkaniec Płotów, 

nie zdołał wyhamować i po chwili 
samochody zderzyły się. Kierującą 
golfem kobietę przetransportowano 
helikopterem do szpitala w Szczeci-
nie. Doznała ona złamania kostki w 
nodze i obrażeń głowy. Mężczyzna z 
ogólnymi obrażeniami został prze-
wieziony do nowogardzkiego szpitala 
na obserwację.

Ag

Młoda lewica w Kulicach
W minioną sobotę w kulickiej siedzibie Fundacji Akademia Europejska od-

była się Rada Regionalna Federacji Młodych Socjaldemokratów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Poza sprawami wewnętrznymi młodzieżówka 
SLD rozmawiała, m.in. o nadchodzących wyborach samorządowych.

Kierowcy rozbitych samochodów nie doznali poważniejszych obrażeń.

Na spotkanie do Kulic przyjechali 
przedstawiciele wszystkich 12 orga-
nizacji powiatowych naszego woje-
wództwa. „Spotkanie to służy temu, by 
nakreślić sposób działania, rozliczyć się 
z tego co robiliśmy. Dzisiaj, z racji tego, 
że jest to pierwsza Rada po kongresie 
FMS, musieliśmy dokoptować kilka 
osób do Zarządu, bo do tego obliguje 
nas statut. Wybieraliśmy oprócz tego: 
pełnomocnika ds. międzynarodowych, 
pełnomocnika ds. równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz skarbnika 
– powiedział nam przewodniczący 
zachodniopomorskiego FMS Kamil 
Chwałek. Z oczywistych względów 
poruszono temat zbliżających się 
wyborów samorządowych. „Temat 
ten już się pojawił na obradach. W tej 
chwili jest to wiodąca rzecz chyba we 
wszystkich młodzieżówkach. Każda 
młodzieżówka walczy o to, żeby być 
w partii wyrazista, aby jak najwięcej 
w tej partii ugrać.”

FMS wyraził również swoje sta-
nowisko w sprawie polityki Prawa i 

Sprawiedliwości wobec mediów w 
naszym kraju. Jak się łatwo domyślić 
nie pozostawiono przysłowiowej 
suchej nitki na działalności partii 
rządzącej.

Na obradach pojawił się były woje-
woda zachodniopomorski a obecnie 
przewodniczący zachodniopomor-
skiego SLD i poseł na Sejm obecnej 
kadencji Stanisław Wziątek. „Ważne 
żeby młodzi ludzie czuli się potrzebni 
dla nas. – tłumaczył cel swojej wizyty 
- Przewodniczący młodzieżówki jest 
uczestnikiem wszystkich posiedzeń za-
rządu naszej partii w województwie. 
Chcemy, aby młodzież zafunkcjono-
wała w wyborach samorządowych. 
Chcę im zaproponować odnalezienie 
się na listach wyborczych tak, aby 
mogli zdobywać doświadczenie i 
jednocześnie później pracować w or-
ganach samorządowych.”

Obrady Rady Regionalnej już po 
raz drugi odbywały się na terenie 
naszej gminy.

Ag

Listy czytelników
Przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Mickiewicza znajdują się pojemniki 

na makulaturę i szkło oraz butelki PET, wokół których ciągle jest mnóstwo 
śmieci i nikt tego nie sprząta. Faktem jest, że śmieci są podrzucane przez lu-
dzi, którym nie chce się płacić za wywóz spod ich domów, ale skoro już tak 
się stało to niech ktoś to sprzątnie, bo służby porządkowe, które przyjeżdżają 
opróżnić pojemniki nie schylają się nawet po papier, który im spadnie pod-
czas opróżniania pojemnika z makulaturą. Zgłaszałem to nawet do Wydziału 
Środowiska Urzędu Miasta, ale nikt nie reaguje, zresztą do waszej redakcji 
też dzwoniłem przedstawiając problem. Zapewniano mnie, że się tym zainte-
resujecie chyba, że po zapoznaniu się ze sprawą uznaliście to za mało istotny 
problem. Widziałem wiele miejsc z pojemnikami w mieście, ale tak brudno jak 
w miejscu wyżej opisanym nie jest nigdzie.

Waldemar S.
Od redakcji:
Wbrew temu co Pan pisze, tematem się zajęliśmy. Podjechaliśmy we wska-

zane miejsce gdzie zobaczyliśmy widok co najmniej przyzwoity. Jak widać na 
zdjęciu tego dnia prawie nie widać było leżących wokół papierów. Niemniej 
dziękujemy za sygnał i mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie znacznej popra-
wie.

Ogłoszenie Policji
W dniu 17.02.2006 r. (piątek)  na terenie Komisariatu Policji w Nowo-

gardzie znaleziono zegarek męski marki ORIENT z metalową bransoletą. 
Właściciela prosi się o skontaktowanie z Kierownikiem Referatu Prewencji 
KP Nowogard osobiście lub pod nr tel. 091 579 23 23 lub 091 579 23 83.
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W obiektywie Jana Korneluka  

Nowogard wczoraj - Plac Wolności
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reklama

BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabrzu 

poszukuje kwater 
dla swoich pracowników zatrudnionych przy budowie 

gazociągu – na terenie Nowogardu i w okolicy, 
w kierunku miejscowości Płoty. Biura budowy znajdują się 

w Nowogardzie, przy ul. Górnej 4. 

Tel. 091 39 20 935 lub 091 39 20 946, 
0605 622 511

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

reklama

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

SKLEP 
SPORTOWY 

ul. Wojska Polskiego 80 
Nowogard 

poleca: 
• ODŻYWKI DLA  
   SPORTOWCÓW 
   I OSÓB AKTYWNYCH
• STROJE FITNES 
  I STROJE KAPIELOWE 

Serdecznie zapraszamy

reklamareklama

Firma MeT-InSTaL 

poszukuje 
pokoju 

dla 3 osób na okres 1 m-ca. 
091 418 51 11, 0603 61 58 69

Apel w SP 4

Wyzwolenie Nowogardu
W poniedziałek 6 marca br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 

odbył się apel z okazji „Wyzwolenia Nowogardu” przygotowany przez klasę V 
b. Podczas apelu uczniowie przypomnieli historię Nowogardu. Uaktualnione 
zostały dawne ulice oraz przypomniani zostali sławni ludzie, którzy pocho-
dzą z Nowogardu. Dodatkowo w dowcipny sposób został przeprowadzony 
wywiad z burmistrzem.

iSa

KLUCZ   ŚWIĘTUJE!

Zamknięto wysypisko
W dniu 13 marca 2006 r. Zamknięto 

wysypisko odpadów komunalnych w 
Kluczu koło Szczecina. Już w ubiegłym 
roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie nakazał jego 
zamknięcie. Teraz mieszkańcy Klucza 
zostali w pełni usatysfakcjonowani, bo 
w tej sprawie od dawna bezskutecznie 
protestowali. Teraz, jak powiedzieli: 
możemy świętować! Przed wybudowa-
niem spalarni odpadów komunalnych 
obronili się mieszkańcy Goleniowa 
i Chruścika koło Gorzowa. Czy wy-
bronią się mieszkańcy Słajsina od 
wybudowania składowiska odpadów 
komunalnych wraz ze spalarnią w 
ich miejscowoći? Że taka inwestycja 
ma powstać, potwierdza gminny Plan 
Gospodarki Odpadami dla Celowego 
Związku Gmin R-XXI na str. 101. Póki 
co, trwa intensywna, kłamliwa propa-
ganda na rzecz budowy takiego zakładu 
w Słajsinie. Prezez Zarządu R-XXI 
Antoni Bielida, świadomie w mediach 
zawyża liczbę miejsc pracy do 120, 
chociaz z dokumentów jednoznacznie 
wynika że pracowałoby tam zaledwie 
ok. 50 ludzi. Ktoś powie, przecież gdzieś 
trzeba wywozić śmieci, zapytam dlacze-
go do Słajsina, dlaczego też w Glicku 
planuje się budowę zakładu utylizacji 
padliny chociaż podmioty utylizacyjne 
na naszym terenie walczą o surowiec! 

Czy gmina Nowogard musi stać się 
zagłębiem utylizacyjnym „Śmieciarsko 
- Padliniarskim”? Zbliża się następna 
edycja ekofilmu w Nowogardzie, może 
znajdzie się ktoś i zrobi na ten temat 
film? A może znajdzie się sponsor i 
pomoże nam zrobić taki film o poten-
cjalnych zagrożeniach i pięknie naszej 
nowogardzkiej ziemi? Gdyby doszło do 
planowanych inwestycji niestety, ale tu-
rystyka, agroturystyka w naszej gminie 
stanęłaby pod znakiem zapytania! A 
co na to właściciele hoteli, restauracji? 
Ich byt również stanąłby pod znakiem 
zapytania, wówczas żegnaj turysto! (Z 
niedalekiej historii): nikt nie martwił się 
likwidując krochmalnię, GS, mleczarnię, 
że utraci się setki miejsc pracy i tysiące 
podmiotów z nimi współpracującymi, a 
szczególnie nowogardzkich rolników? A 
tak na marginesie zapytam, Panie Bie-
lida: jakie korzyści dałaby planowana 
inwestycja w Słajsinie, skoro wiadomo, 
że na 18 lat zwolniona by była z podat-
ków, pomijając zdegradowane środo-
wisko w tym miejscu, te kilkadziesiąt 
miejsc pracy? Hm? (wiadomo jak się je 
rozdziela w Nowogardzie) czy to jedyny 
Pański argument za budową?

Przedstawiciel Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Środowiska

eugeniusz korneluk
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

SUKCES W MASZEWIE
7 marca odbyły się w Maszewie Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w tenisie stołowym. I tym razem uczniowie naszej szkoły pokazali, że tenis 
stołowy nie stanowi dla nich większej trudności. I miejsce zajął Łukasz Owcza-
rek kl. II TE , III miejsce zajął Paweł Kępka kl.II m, a Przemysław Miśkiw kl. II 
TH, uplasował się na IV miejscu.

Reprezentantka dziewcząt Elena Nowacka kl. II LP, zajęła III miejsce.
Naszą reprezentację przygotował do zawodów Jerzy Stolf.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM 
NOWOGARDZKIEGO BIURA PRACY

9 marca uczniowie klas maturalnych oraz uczniowie klas II i III TE i TH na-
szej szkoły uczestniczyli w spotkaniu na temat „Bezrobocie i sposoby walki z 
bezrobociem”. Przedstawiciel biura pracy wyjaśnił czym jest bezrobocie, przed-
stawił poziom bezrobocia w Nowogardzie oraz wskazał sposoby walczenia z 
nim. Przedstawił również podstawy projektu realizowanego w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 Prze-
ciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia  „Aktywizacja zawodowa osób trwale bez-
robotnych z terenu Powiatu Goleniowskiego” oraz zasady Programu Pierwszy 
Biznes. Zebrani dowiedzieli się zatem, jakie wymogi należy spełnić, aby rozpo-
cząć działalność gospodarczą.  Bardzo cenne okazały się również informacje na 
temat kursów organizowanych dla absolwentów szkół zawodowych. Spotkanie 
zorganizowały Ewa Balov i Sylwia Ostrowska-Antczak.

KĄCIK KULINARNY:
MIELONE Z KAPUSTĄ:

0,5  kg mięsa mielonego
1/2 średniej główki kapusty
2 cebule
2-3 jajka
1 szklanka kaszy manny 
Wegeta, sól, pieprz do smaku
Kapustę zetrzeć na jarzynowej tarce. Mięso mielone włożyć do miski, następ-

nie dodać zeszkloną cebulę, jajka, kaszę mannę, kapustę startą na tarce jarzy-
nowej, dodać do smaku wegetę, sól, pieprz. Następnie układać w rondlu jeden 
obok drugiego, podlać wodą, dodać trochę smalcu a także 1 kostkę rosołową i 
dusić ok. 40 min.

KURCZAK Z RYŻEM:
3 szklanki ryżu
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
piersi z kurczaka
Zalewa:
6 ½ szklanki wody
2 łyżki koncentratu
2 łyżki wegety
1/2 łyżki soli 
1 kostka margaryny
pieprz, papryka ostra, papryka słodka do smaku
Do naczynia żaroodpornego wsypać ryż. Na to położyć pokrojoną w drobną 

kostkę cebulę i czosnek, następie ułożyć pokrojonego kurczaka. Zalać to zalewą 
i piec 1,5 godz. w temperaturze 2000 C bez przykrycia.

SMacZneGO !!!

DZIEŃ KOBIET W ZSP
8 marca tradycyjnie obchodzimy święto piękniejszej części społeczności. 

Dzień ten umilili uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego, którzy 
wraz z wychowawcą Zbigniewem Ceranką przygotowali sympatyczną rand-
kę w ciemno.
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 10

Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego z zadań drukowanych w lutym. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Najbliższe losowanie w dniu 3 kwietnia 2006 roku.

Test na inteligencję
Dzisiejsze pytania pochodzą z oryginalnego testu sprawdzającego tzw. iloraz inteligencji czyli IQ (z angielskiego 

Intelligence Quotient – czyli potencjalne zdolności człowieka zmierzone specjalnie ułożonym testem i podzielone 
przez jego wiek umysłowy).

Odpowiedź na trzy pytania przysłane wraz z kuponem upoważni do losowania nagród.

1 – Które z wymienionych miast nie pasuje do pozostałych?
      RZYM, MOSKWA, WARSZAWA, BEJRUT, WASZYNGTON, KAIR, NOWY JORK,
2 – Wstaw w nawias trzyliterowy wyraz, który ma takie samo znaczenie jak słowa przed 
      i po nawiasie.
      ZABAWA, (. . . ), KŁODA,
3 – W miejsce kropek wpisz taki trzyliterowy wyraz (za każdym razem ten sam), który z ukazanymi literami 
      utworzy  nowe słowa:
     BA. . . . , B . .  . , W . . . , F . . . , BU . . . ,
4 – Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych:
       ŚLEDŹ, WIELORYB, REKIN, TUŃCZYK, DORSZ.
5 – Wskaż wyraz, który nie pasuje do pozostałych:
       DOM, DACZA, WILLA, BIURO, CHATA.
6 – Jaki wyraz powinien znaleźć się w nawiasie?
       MIASTO, SZALUPA, (ŁÓDŹ)
       ZGODA, POMIESZCZENIE, ( . . . . . ).
7 – Wpisz brakującą liczbę:
        2 – 4 – 6,
        3 – 5 – 8,
        5 – 7 – 12,
         7 – 5 - ?
8 – Wpisz w nawias takie czteroliterowe słowo, które z literą przed nawiasem utworzy jeden wyraz, a z literami po   
       nawiasie drugi wyraz.

    S  (. . . . )  KI                        
                                                                                               Miłej zabawy życzą Elemarkowie

NIERUCHOMOŚCI
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 

m kw., działka 1 ha. Cena 280.000 zł 
– Kol. Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Kupię dom jednorodzinny – do 150 m 
kw., może być w stanie surowym – No-
wogard, do 200.000 zł. 0607 753 739.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia, w rozsądnej cenie. 0693 
482 460.

• Sprzedam ziemię 2 hektary – Warn-
kowo k/Nowogardu. Tel. 0607 
585 550.

• Pilnie poszukuję garażu w okolicy 3 
Maja. 0606 703 451, 091 39 25 666.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia 2 lub 3-pokojowego miesz-
kania oraz kawalerkę w Nowogar-
dzie. 0604 775 563.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lute-
go. 0500 062 364.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spół-
dzielcze, własnościowe. 091 39 281 35.

• Sprzedam ziemię 6 ha, niedrogo. 091 
39 14 000.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault 19, 1992 r. 0503 
434 901.

• Sprzedam Fiat Uno, 1988 r., poj. 1.2, 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 0693 
409 937.

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 185 60R14 lub 185 55R15. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam komplet felg z oponami do 
Suzuki Ignis 14 x 41/2J 45HT, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, 
auto naprawa samochodów osobo-
wych i dostawczych wszelkich typów. 
Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. 
Boh. Warszawy 16, Nowogard.

• Sprzedam Citroen ZX, 1993 r., 4.000 zł. 
091 39 14 000.

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam drewno opałowe. 0695 

963 891.
• Sprzedam ciągnik ogrodniczy diesel 

+ przyczepka + pług; sprzedam siodło 
na konia nr 31,5. Tel. 091 39 25 132.

• Sprzedam facelię. Kupię byczki od 100 
do 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedam zboże. 0663 212 981.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZAMÓWIE-
NIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTA-
WIAMY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. Dzwonić wieczo-
rem 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Pogotowie krawieckie, skracanie spod-

ni, wszywanie zamków i drobne usługi. 
0668 347 389, ul. Zamkowa 2a/2.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Kompleksowe remonty mieszkań – so-
lidnie i tanio. 0888 281 624.

• Remonty mieszkań – 0880 690 324.

PRACA
• Zatrudnię niepalącą osobę do opieki 

nad 9-miesięcznym dzieckiem. 0509 
964 621.

• Zatrudnię stolarza meblowego. 0603 
666 465.

• Niemcy – potrzebne panie do opie-
ki. 091 39 21 195.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 

CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 
39 20 978.

• Kupię – sprzedam pilarki  spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Tanio sprzedam suknię ślubną, kolor 
ecru, rozmiar 38/40. 0509 636 956, 091 
39 20 938.

• Sprzedam radio CD samochodowe, 
prawie nowe, panel, moc 4 x 50W, 
cena 350 zł. 0605 522 340.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero ko-
lorowe oraz ksero czarno-białe. 0693 
850 197.

• Sprzedam biurko narożne, duże pod 
komputer w dobrym stanie – kolor 
olcha – „forte”. Tanio! 0660 634 337.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Sparing na lodzie
Warunki do gry były niezwykle 

niekorzystne, na zlodzonym boisku 
trudno było utrzymać równowagę. 
Dodatkowo z różnych powodów w 
naszej kadrze zabrakło dziewięciu 
zawodników, więc Pomorzanin zagrał 
tradycyjnie już w eksperymentalnym 
składzie z M. Miklasem na obronie 
i... trenerem W. Kubickim na środku 
pomocy. Skład naszej drużyny przed-
stawiał się następująco: Haberski 
(Kłosowski) – Nieradka, M. Miklas, 
Gruszczyński, Wasyluk – Piotrowski, 
Kubicki, Szobel, Galus – Goszczurny, 
K. Miklas.

Do przerwy padł tylko jeden gol, 
i zdobyli ją goście. W 30. minucie 
po strzale z dystansu, rykoszecie i 
poślizgu na lodzie piłka wpadła do 
siatki. W 55. minucie w podobnych 
okolicznościach padł drugi gol dla 
Światowida. 10 minut później bramkę 

dla naszego zespołu zdobył K. Mi-
klas wykorzystując dośrodkowanie 
Piotrowskiego. Wynik meczu na 3:1 
został ustalony w końcówce meczu.

„Mecz był wyrównany pod wzglę-
dem wytrzymałościowym. – powie-
dział trener W. Kubicki – Ze względu 
na panujące warunki dużo było 
przypadkowości. Przed rozpoczęciem 
spotkania w ogóle zastanawialiśmy 
się czy wychodzić na boisko jednak 
powiedziałem moim zawodnikom, 
że zależy nam przede wszystkim na 
pobieganiu więc najważniejszym za-
daniem było uniknięcie kontuzji.”

W najbliższy weekend Pomorza-
nin miał rozegrać pierwszy mecz na 
własnym stadionie. Jednak i ta kolej-
ka została odwołana. Nasi piłkarze 
zagrają najprawdopodobniej sparing 
z Masovią Maszewo.

Ag

dokończenie ze str. 1

Historia nowogardzkiego sportu
Jeżeli posiadają Państwo w swoich zbiorach jakieś materiały związane 

z nowogardzkim sportem prosimy o kontakt z redakcją lub Franciszkiem 
Karolewskim.

Najazd Europejczyków 
na Nowogard

Powspominajmy
W miniony piątek do naszej redakcji zgłosił się pewien mieszkaniec naszego 

miasta dysponujący ciekawym materiałem. Otóż przyniósł on nam wycinek 
z bardzo dawnego wydania „Głosu Szczecińskiego”, w którym prezentowana 
jest piłkarska drużyna Pomorzanina Nowogard. Jest to znakomita okazja by 
zobaczyć jak przed laty wyglądały znane nam dzisiaj postaci, nasi sąsiedzi 
czy znajomi. Naszemu czytelnikowi serdecznie dziękujemy, a wszystkim 
pozostałym życzymy miłej lektury.

Ag

Organizowane przez nas Mistrzo-
stwa Taxi znajdują się na etapie 
bazy noclegowej. Pomimo, że do 
Mistrzostw zostało jeszcze pięć 
miesięcy, to ekipy zagraniczne z 
krajów zachodnich realizują wariant 
przyjazdu do naszego miasta, który 
nas zaskoczył. W chwili obecnej 
przyjazd i związane z tym noclegi 
zgłosiło do nas około 100 Duńczy-
ków, 90 Norwegów, 60 Niemców, 
kilkunastoosobowe ekipy Holen-
drów i Szwedów. Wcześniej przyjazd 
zgłosiła ekipa z Czech i Słowacji. 
Ponadto rozmowy z nami prowadzą 
Węgrzy i Cypryjczycy. Jest to na razie 
kilkanaście procent zgłoszonych go-

ści i wyłania się ogromny problem z 
noclegami. Dlatego też zwracamy się 
do mieszkańców Nowogardu i okolic 
o pomoc w przenocowaniu gości z 
Europy, chodzi o grupy kilku- lub 
kilkunastoosobowe.

Jeżeli ktoś miałby ochotę i warunki 
ku temu, to proszę o kontakt An-
drzej Szafran tel. kom. 606 612 367. 
Z drugiej strony widać naszą wie-
lomiesięczną pracę nad promocją 
naszego miasta i regionu, owocem 
tego jest ogromne zainteresowanie 
przyjazdem do nas gości z Europy 
oraz Polski, których ma być najwięcej 
z wszystkich regionów kraju. 

a. Szafran

Marek Ziółkowski
 ur.1962 r. - kolarz w latach 1977-

1983, a następnie instruktor kolarst-
wa w LKS „Pomorzanin” Nowogard 
od 1985 do 1987 roku. 

Żonaty, ma syna i dwie córki.
W Nowogardzie od 1970 roku. 

W Szkole Podstawowej nr 1 grał w 
piłkę ręczną. Razem z drużyną zajął 
I-wsze miejsce w Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych Województwa 

Szczecińskiego. Kolarstwo zaczął 
uprawiać jako uczeń Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej. Następnie uczył się 
w Technikum Rolniczym w Nowog-
ardzie. Odnosił zwycięstwa w wielu 
kryteriach ulicznych. Wygrał m.in. 
kryterium uliczne w Choszcznie, 
rozgrywane w ramach memoriału 
redaktora Weissa. W latach 1981-
1983, w ramach służby wojskowej, 
był zawodnikiem Arkonii Szczecin. 
W 1985 roku został instruktorem 
kolarstwa i przez dwa lata trenował 
z Ryszardem Posackim młodych za-
wodników w LKS „Pomorzanin”. 

W latach 1983-1992 pracował w 
Nadleśnictwie „Nowogard”, obecnie 
pracuje za granicą.

Córka studiuje w Instytucie 
Kultury Fizycznej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Syn Wojciech up-
rawia kolarstwo, jest członkiem 
kadry narodowej do 23 lat. Jeździ w 
grupie kolarskiej „DHL”.

Uhonorowany: Złotą Odznaką 
LZS.
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

NOWOGARD 09.03.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator: ładowarki, koparki, koparko-łado-

warki, walca drogowego, rozściełacza
2. mechanik samochodowy; elektryk samo-

chodowy
3. pracownik fizyczny (osoba ucząca się)
4. szklarz
5. szwaczka
6. przedstawiciel handlowy
7. murarz
8. betoniarz
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kierowca C+E (Osowo)
2. księgowa (Osowo)
3. kelnerka (Rewal)
4. przedstawiciel handlowy (Ościęcin, Pyrzy-

ce)
5. spawacz-ślusarz (Szczecin)
6. elektromechanik (Szczecin)
7. kierownik działu produkcji (Poznań)
8. administrator produkcji (Poznań)
9. specjalista d/s utrzymania produkcji (Po-

znań)
10. kierownik zmiany (Poznań)
11. operator linii produkcyjnej (Poznań)
12. kontroler magazynu (Poznań)
13. operator wózków widłowych (Poznań)
14. pakowacze na hali produkcyjnej (Poznań) 
15. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia na 

żurawie samojezdne)
16. kompletator wsadu (Szczecin)
17. tancerz, animator, choreograf, in-

struktor aerobiku, artysta cyrkowy i 
estradowy(Wrocław)

      INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W POWIA-
TOWYM URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł
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księgarnia „aTLaS” zaprasza:
na MarcOWĄ  PrOMOcjĘ Wyd. 

LanGenScHeIdT – 20%. 
Słowniki, książki do nauki języków 

obcych, 
PrOMOcja TrWa dO dnIa 31.03.06 r.

„Brzytwa Ockhama”- dariusz Matuszak
Pełna przewrotnego humoru, ukrytych znaczeń opowieść o namiętności, 

szaleństwie i śmierci. W małym miasteczku mordowane są młode dziew-
czyny. Dla mieszkańców to powrót koszmaru i wydarzeń sprzed 20 lat. Jed-
nak sprawca tamtych zbrodni został skazany i stracony. Kto więc teraz zabija 
młode dziewczyny? Naśladowca? Dawny wspólnik? A może w jakiś magicz-
ny sposób seryjny morderca powrócił zza grobu? 

„Prawa natury”- ryszard kapuściński
To niezwykła, rozpisana na strofy, opowieść o świecie; zaskakująca poe-

tycka podróż, w trakcie której uwidacznia się właściwy autorowi dar obser-
wacji. Ten zbiór wierszy stanowi bardzo mocny wyraz doświadczeń, jakie 
słynny reporter zbierał przez lata podczas swych licznych podróży.

„Szczecin”
 Bogato ilustrowany czterojęzyczny  album mówiący o historii miasta 

Szczecina.

„nowe przygody Mikołajka”
Przedstawiamy 80 nowych, niepublikowanych nigdy w Polsce opowia-

dań Gościnnego, z mnóstwem zabawnych rysunków Sempego. I tym razem 
Mikołajek, który stara się być grzeczny, wpada w mnóstwo kłopotów... W 
gronie przyjaciół Mikołajka jest zawsze wesoło. Alcest, ciągle je, Gotfryd 
daje kolegom swoje zabawki, żeby je do końca popsuli, a Euzebiusz często 
daje w zęby, ale tylko przyjaciołom, bo jest bardzo nieśmiały. Nowe przygody 
Mikołajka podbiją serca najmłodszych czytelników, a starszym przypomną 
wesołe przygody z czasów, kiedy sami byli mali…

„Labirynt” - Kate Mosse 
„Labirynt” to porywa-

jąca opowieść o odwadze, 
zdradzie, przeznaczeniu i o 
trzech księgach kryjących 
tajemnicę Świętego Graala. 

Książka przenosi do średniowiecznej Langwedocji, w 
czasy religijnych konfliktów wewnątrz chrześcijańskie-
go świata, których echa docierają do współczesności. 

„Złowroga pętla” - Aleksandra Marinina 
Major Anastazja Kamieńska, studiując na ekranie 

komputera plan Moskwy, odkrywa niezwykłą prawid-
łowość: kropki wyznaczające obszar o najwyższej prze-
stępczości tworzą pętlę. Łączy się z nią druga pętla - dla 
odmiany zakreślająca rejon, w którym przestępczość 
jest bardzo niska. Obie układają się w kształt poziomej 
ósemki - znak nieskończoności... 

„W martwym śnie” - Iles Greg
Fotografka Jordan Glass podczas wizyty w muzeum w 

Hongkongu rozpoznaje na jednym z obrazów swoją za-
ginioną siostrę bliźniaczkę, Jane. Z katalogu dowiaduje 
się, że anonimowy artysta namalował aż dziewiętnaście 
portretów kobiet w cyklu Śpiące kobiety. W kręgach 
koneserów panuje przekonanie, że obrazy przedstawia-
ją osoby martwe. Jordan wie, że w Nowym Orleanie, 
oprócz jej siostry, w tajemniczych okolicznościach za-
ginęło dziesięć innych kobiet; prawdopodobnie zostały 
zamordowane. Postanawia odnaleźć autora prac. Składa 
wizytę jego marszandowi; ten jednak ginie w pożarze nie 
ujawniając tożsamości poszukiwanego. Jordan nawiązuje współpracę z FBI. 
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 www.dziennik.nowogard.net

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

Więcej informacji 
tel. 091 39 27 017 
       0510 704 292

Leki 
na kredyt
Ptasia grypa

Bez paniki!
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KALENDARIUM
17 marca
Imieniny: Cieszysław, Gerazym, Gertruda, Jan, Patrycjusz, Patryk, Re-
gina, Zbigniew, Zbygniewa
dzień Świętego Patryka
Światowy dzień Morza

18 marca
Imieniny: Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Boguchwała, Cyryl, Edward, 
Narcyz, Narcyza i Salwator

19 marca
Imieniny: Aleksandra, Bogdan, Józef, Leontyn i Sybilla
kościół katolicki - uroczystość św. józefa

20 marca
Imieniny:  Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, 
Cyriaka, Kira, Klaudia, Patrycjusz, Wasyl i Wincenty

Wybory Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania

W sobotę 11.03.2006 r. odbyło się w Szczecinie Zebranie Delegatów Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania. Spośród delegatów wybrano przewodniczącą - została 
nią Mirosława Mazurczak.

Na zebraniu wyłoniono również Komisję Międzyzakładową na 4 letnią 
kadencję. W skład komisji weszły także osoby z Nowogardu: Anna Kowal-
czyk- Krzywania - nauczycielka SP2 oraz Sławomir Marcinkiewicz - nauczyciel 
ZSP.

Przyjęto bardzo ważną uchwałę, domagającą się włączenia przewodniczącej 
Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania Mirosławy Mazurczak do 
prac zespołu oświatowego pracującego przy wojewodzie zachodniopomor-
skim, zajmującego się monitorowaniem stanu oświaty w województwie.

anna kowalczyk-krzywania

Listy czytelników

Śmieci cd.
Chciałem odnieść się do opublikowanego w ostatnim numerze przez 

państwa mojego listu na temat brudu wokół pojemników znajdujących 
się przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Mickiewicza. Otóż napisaliście 
państwo, że widok jest co najmniej przyzwoity, ale proszę obejrzeć so-
bie to miejsce kiedy  stopnieje śnieg, spod którego wyłonią się (chociaż 
się już wyłaniają) zużyte pampersy, różnego rodzaju obierki i wiele in-
nych śmieci, i proszę nie mówić, że widok jest przyzwoity bo zrobione 
czarno-białe zdjęcie,  którego tłem jest biały śnieg niczego nie obrazuje. 
Chciałem nadmienić jeszcze, że śmieci te „zdobią” to miejsce od około 
dwóch miesięcy pomimo, że pojemniki były w tym czasie opróżniane 
przez służby porządkowe  kilkakrotnie. Proponuję także przyjrzeć się 
temu po roztopach chyba, że zdąży ktoś to posprzątać i wtedy będzie to 
wyglądało w miarę przyzwoicie.

Waldemar S.

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze 
naszego Ojca i Męża

Edwarda 
Kruka
serdecznie 
dziękujemy

rodzina

podziękowania

Powtórzę to jeszcze raz!
W poprzednim artykule „Czy PO jest prawicą?” nieuważnie pominęłam frag-

ment tekstu odnoszącego się do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem 
Tuskiem. Ponieważ jest to istotny fragment dla wymowy trzeba mi całą treść 
tekstu przepisać od nowa.

„Gdy 12 stycznia w czasie największego napięcia w parlamencie trwało 
spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, posłowie Platformy 
Obywatelskiej otrzymali na piśmie wytyczne co mają mówić mediom o Prawie 
i Sprawiedliwości oraz o czołowych politykach tej partii. Mówić źle i dobierać 
odpowiednio słowa to argumentować”. 

Czy PO to prawica?
Ostatnie dwie parlamentarne sesje pokazały jasno, że Platforma Obywatelska 

to już nie żadna prawica, to tworek przerobiony na modłę i chwałę komuchom. 
Złość, zazdrość, zawiść, zachłanność i pycha to Platformy grzechy skrywane 
przez lata. To po prostu podpora Sojuszu Lewicy, z którą od wielu miesięcy ramię 
w ramię z zaciśniętą pięścią obie atakują Prawo i Sprawiedliwość, bo nie podoba 
się im, że rząd Marcinkiewicza oczyszcza Polskę z wszelkiego robactwa.

I to jest ta odpowiedź na głos z telefonu, który mi zarzucił, ze jestem nie fair 
w stosunku do Platformy i traktuję ją na równi z Sojuszem Lewicy. To prawda 
i tak ją należy traktować, jako że Platforma zdradziła Polskę idąc razem z 
mataczącą lewicą. Nie poszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością bowiem 
wykalkulowała sobie, że lepiej rządzi się w gabinecie cieni bez żadnej odpowie-
dzialności i na koszt skarbu państwa.

Niemniej cieszyłabym się, gdyby panowie Jarosław Kaczyński i Donald Tusk 
podali sobie ręce na zgodę. Ale to już niemożliwe, tej przyjaźni nie da się już 
skleić.

Zośka

Wspólnie -  bezpieczniej
Szanowni mieszkańcy nowo-

gardu
W ostatnim okresie czasu odno-

towaliśmy kilkanaście przypadków 
dokonania kradzieży z włamaniem 
do Waszych pomieszczeń piwnicz-
nych. Efektem tych przestępstw była 
utrata mienia, w postaci rowerów i 
elektronarzędzi, o wartości kilku 
tysięcy złotych.

Dlatego też występujemy do Pań-
stwa z apelem „Dbajmy wspólnie o 
wasze mienie”.

Mieszkacie Państwo w bloko-
wiskach. Budynki mieszkalne po-
siadają drzwi wejściowe do klatek 
schodowych, które zazwyczaj są 
pozostawione otwarte (pomimo 
sprawnych zamków i sprawnych 
domofonów). Również do pomiesz-
czeń publicznych prowadzą drzwi, 
które zwyczajowo pozostają otwarte 
(często również posiadają sprawne 
zamki).

Nie ułatwiajcie „złodziejom” 
dotarcia do waszego mienia.

Zrobić trzeba naprawdę niewie-
le:

 -  Instalujcie domofony w 
drzwiach wejściowych do budyn-
ków oraz zamki w drzwiach do 
pomieszczeń piwnicznych;

- Zamykajcie za sobą drzwi – to 
NIC nie kosztuje;

- Jeżeli zauważycie, że sąsiad jest 
lekkomyślny i nie zamyka drzwi 
– zwróćcie uwagę, to nie boli;

- Informujcie Policję telefonicznie 
o obcych osobach przebywających 
na klatkach schodowych („997” lub 
„112” to numery BEZPŁATNE!)

Komendant Komisariatu Policji 
w Nowogardzie

Stanisław Saniuk

Z redakcyjnego telefonu

Gdzie się podział laryngolog?
Otrzymalismy wiele telefonów od zaniepokojonych pacjentów 

Przychodni z ul. Kościuszki w Nowogardzie. Otóz niepokój ich wzbu-
dzony został nieobecnością od ponad tygodnia lekarza laryngologa. 
Pacjenci pytają, co sie stało i dlaczego nie ma żadnej informacji, która 
wyjaśniłaby nieobecność lekarza. Interesuje ich równiez to kiedy będzie 
ponownie przymował. 

Red.
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...     Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   
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Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy 
naszym zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to 
osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zde-
cydują się ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj 
kolejna sylwetka.

Krystyna Łazarz Dotychczas w naszej rubryce 
przedstawiliśmy Państwu tyl-
ko jedną kobietę p. Mirosławę 
Przybyłek. Dzisiaj czas na panią 
Krystynę Łazarz przedstawicielkę 
płci żeńskiej, która jak się dalej 
przekonamy radzi sobie doskonale 
również w zawodach wydawałoby 
się bardziej męskich. Pani Krystyna 
Łazarz jest bowiem od wielu lat 
prezesem Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych w Nowogardzie. Firma 
pod jej kierownictwem przeżyła 
bardzo trudne lata dla tego typu 
przedsiębiorstw, rozwinęła się i 
wydaje się już na trwałe zaistnia-
ła na rynku wykonawców usług 
drogowych.

Krystyna Łazarz rozpoczęła pra-
cę w RDP w Nowogardzie w1980 
roku, gdzie od specjalisty ds. BHP 
poprzez kierownika laboratorium 
i zastępcę dyrektora przedsiębior-
stwa awansowała w 1991 roku na 
funkcję szefa firmy. To pod jej kie-
rownictwem RDP wykonało wiele 
ważnych inwestycji drogowych i 
zdobyło uznanie w branży i wśród 
inwestorów, wyrazem czego są 
między innymi laury w konkursie 
„100 najlepszych firm Pomorza 
Zachodniego” w 1994, 1995, 1996, 
1999 roku, a także prestiżowa 
nagroda „Gazeli Biznesu” w 2005 
roku. Sama Pani Prezes została 
też uhonorowana, m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi w 1999 roku i 
Złotym Krzyżem Zasługi w 2004 
roku, a także Srebrnym Medalem 
Akademii Sukcesu w 2004 roku.

Jest osobą wyjątkowo dynamicz-

ną i zaradną, zaangażowaną w 
działalność branżowych organizacji 
m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Komunikacji, Komitetu 
Technicznego PKN, obecnie jest też 
sekretarzem  Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa.

Jest matką dwóch córek.
Pani Krystyna Łazarz znana 

jest w środowisku nowogardzkim 
również ze swojej nienagannej 
postawy etycznej i życzliwości dla 
ludzi. W latach transformacji wy-
kazywała też stałe zainteresowanie 
problemami miasta i działalnością 
samorządu. 

Z „czystym sumieniem” mogę 
polecić Państwu także tę osobę do 
rozważań, a być może Pani Prezes 
również pomyśli o tym, czy nie war-
to swoje sukcesy w PRD powtórzyć 
na stanowisku burmistrza?

Marek Słomski
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Firmie 
jerzego Furmańczyka 

słowa uznania 
i podziekowanie za troskę, 

wyrozumiałość i pomoc 
w organizacji pogrzebu 

śp. 
Stanisława 
Szczębary 

składa żona

Zarządowi i członkom 
ZBOWid, członkom 
Związku emerytów 

i rencistów, rodzinie, 
Sąsiadom, Znajomym, 

Bliskim 
za udział w pożegnaniu 

śp. Stanisława 
Szczębary 

dziękuje żona

podziękowania podziękowania

Jak jest Nowogardzka filia Urzędu Skarbowego każdy widzi. W dniu, 
w którym urzędnicy przyjmują nasze zeznania podatkowe kolejki sięgają 
niemal drzwi wejściowych budynku. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy 
tracą cierpliwość.

Problemy z PIT-ami

Głosy oburzenia docierają również 
do naszej redakcji. Pojawiają się 
pytania dlaczego do naszego miasta 
nie można oddelegować kilku pra-
cowników, którzy w tym okresie, gdy 
trwa gorączka wypełniania zeznań 
podatkowych, zajęliby się obsługą 
mieszkańców No-
wogardu i okolic. Z 
tym pytaniem zwró-
ciliśmy się do naczel-
nik goleniowskiego 
Urzędu Skarbowego 
Moniki Getki, któ-
ra z niekłamanym 
żalem stwierdziła, 
że nic nie może 
zrobić. Zgodnie z 
ob owiązując ymi 
przepisami Urzę-
dy Skarbowe mogą 
funkcjonować tylko w miastach 
powiatowych, a jak nam wszystkim 
powszechnie wiadomo Nowogard już 
dawno ten status stracił, a podczas 
ostatniej reformy administracyjnej 
nie udało nam się go odzyskać. Nie 
ma żadnych podstaw prawnych, by 
otwierać jakąkolwiek filię. Mimo to, 
do naszego miasta zostali oddelego-
wani pracownicy, którzy kilka dni 
w miesiącu obsługują podatników z 
Nowogardu. Przy takim potencjale 
kadrowym więcej zrobić nie można. 
Naczelnik goleniowskiego Urzędu 
wystąpiła do Izby Skarbowej z prośbą 
o oddelegowanie kilku jej pracowni-
ków, którzy mogliby nieco odciążyć 
urzędników z Goleniowa lecz jak do 
tej pory odpowiedź nie nadeszła.

Jeden z naszych czytelników za-
proponował, by w nowogardzkiej 

filii zatrudnić stażystów. Monika 
Getka zdecydowanie odrzuciła ten 
pomysł jako nierealny. Młodzi ludzie 
bez zawodowego doświadczenia, bez 
znajomości niezbędnych przepisów, 
nie potrafiący dobrać odpowiedniego 
formularza nie byliby w stanie obsłu-

żyć tutejszych inte-
resantów. Mogą oni 
co najwyżej odcią-
żyć urzędników w 
Goleniowie, którzy 
dzięki temu znaj-
dują kilka dni na 
to, by popracować 
w Nowogardzie.

Pozostaje nam 
więc wyjazd do Go-
leniowa gdzie nasz 
PIT jest weryfiko-
wany „od ręki” lub 

wysłanie go pocztą licząc na to, że 
wszystkie rubryki wypełnione będą 
prawidłowo i pewnego dnia w naszej 
skrzynce na listy nie ujrzymy złowro-
go wyglądającego wezwania.

Tych kilka słów wyjaśnień układa 
się w logiczną całość, lecz trudno my-
śleć logicznie, gdy staje się na końcu 
kolejki, w której czeka kilkudziesięciu 
równie wściekłych petentów.

Ag, foto archiwum
P.S. Zastanawiać może jeszcze jed-

na sprawa. Skoro Powiatowy Urząd 
Pracy mógł dojść do porozumienia z 
Urzędem Skarbowym i zatrudnić kil-
ku stażystów to może Urząd Gminy 
mógłby pomyśleć o zatrudnieniu wy-
kwalifikowanego pracownika, który 
na mocy porozumienia ze Skarbówką 
zostałby oddelegowany do obsługi 
nowogardzkich podatników?

Leki na kredyt
Przyzwyczailiśmy się już do codziennego obrazka, że w sklepach spo-

żywczych widzimy ludzi biorących żywność „na krechę”. Mówimy wtedy 
– normalne. Gdy widzimy osoby biorące odzież, też „na krechę” lub na raty 
– myślimy sobie – cóż, zdarza się.

A co powiedzieć o coraz liczniej-
szej grupie naszego społeczeństwa 
biorącej leki na zeszyt lub raty? 
Niemożliwe?

A jednak. Coraz więcej audycji 
radiowych, telewizyjnych, artykułów 
prasowych donosi o takich sytua-
cjach. Leki „na krechę” kupują prak-
tycznie wszyscy. Jednak najwięcej – z 
powodu wieku, starczych chorób i 
niskich dochodów – to emeryci i ren-
ciści, następnie rodziny wielodzietne 
i bezrobotni.

Większość z nas pamięta zapewne 
czasy, gdy idąc do apteki z plikiem 
recept pytaliśmy czy ten lek jest, 
szukaliśmy go w kraju i za granicą. 
Obecnie pytamy 
ile on kosztuje.

Dość często je-
stem w aptekach 
i widzę starsze, 
schorowane oso-
by, które po in-
formacji o cenie 
leku odchodzą ze 
łzami w oczach. 
Nikt sobie nie zda-
je sprawy z tego, że 
te osoby skazane 
są na wcześniejszą 
śmierć. Nie ma co 
ukrywać. Renty i emerytury są bar-
dzo niskie, natomiast czynsz, energia, 
gaz, żywność – wysokie. Koszty leków 
też nie są małe.

Z tych właśnie powodów coraz 
więcej osób prosi o leki „na krechę” 
lub raty.

Jak dowiedziałem się u kierowni-
ków nowogardzkich aptek takie sytu-
acje to już codzienność. „Faktycznie 
ludzi nie stać na wykupienie leków z 
recept, a trzeba pamiętać, że emeryci 
i renciści leczą się na kilka chorób i 
potrzebują coraz droższych leków. Co 
zatem mamy zrobić, gdy taka osoba 
przychodzi do nas, mająca 500 – 600 
zł (lub mniej) renty, ma wykupić lek 
za kwotę 50, 100 lub więcej zł, a po 
opłatach bieżących w portfelu grosze? 
Dajemy stałym klientom. Przecież w 
mojej aptece nie mogę skazać człowie-
ka na śmierć, bo nie ma na potrzebny 
lek. A  żyć też przecież musi”.

Mój kolejny rozmówca, właściciel 
apteki prywatnej zaznacza: „Rozu-
miem trudną sytuację społeczeństwa 
i bardzo często dajemy pacjentom leki 
za darmo – ale tylko te z recepty. Nie 
ukrywam, że leki są drogie i nawet 

gdybym nałożył najniższą marżę i tak 
będą drogie dla osób, które pieniędzy 
nie mają. Nie mamy sumienia odesłać 
osoby, dla której lek jest potrzebny do 
życia, podobnie jak powietrze”.

Inna kierowniczka mówi: „A pan 
by odmówił? Lek to nie alkohol czy 
papierosy, bez których można się 
obejść. Dla niektórych ludzi lek to ży-
cie i w miarę normalne życie. Dlatego 
dajemy. Niekiedy zdarza się, że starsze 
osoby kupują na raty. Tak jest w przy-
padku niektórych małżeństw – emery-
tów. Jedno z małżonków ma emeryturę 
na początku miesiąca, a drugie pod 
koniec. Wykupują lekarstwa w ten 
sposób, że wykupują leki na początku 

miesiąca płacąc pierwszą ratę, a pod 
koniec miesiąca płacą resztę”.

Wszyscy moi rozmówcy pod-
kreślają, że są to stali klienci aptek 
przychodzący przynajmniej raz w 
miesiącu. 

Niestety osoby te nie mogą sko-
rzystać z pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W świetle „martwych” 
przepisów (niezależnych od OPS) 
do otrzymania zasiłku z OPS dochód 
nie może przekraczać 316 zł netto na 
jedną osobę lub w przypadku osób 
samotnych 461 zł.

Nie bez powodu napisałem „mar-
twe przepisy”, bo co na przykład 
ma zrobić emerytka mająca 500 zł 
emerytury, a jej opłaty miesięczne 
wynoszą 400 zł? Osobiście znam pa-
nią, która kupuje – codziennie – tylko 
chleb, jakąś najtańszą margarynę i od 
święta – w dniu wypłaty, Wielkanoc i 
Boże Narodzenie - 2 litry mleka. Czy 
to jest życie? Czy na to pracowała cały 
swój produkcyjny czas?

Gdzie te leki za „złotówkę”? Tak 
obiecane, tak oklaskiwane, oczeki-
wane i potrzebne? Brak słów.

Ireneusz karczyński
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

ODS – koniec milczenia
W związku z ogromnym zainteresowaniem moim artykułem „ODS – koniec 

milczenia”, który ukazał się we wtorkowym numerze Dziennika, wychodząc 
naprzeciw licznym prośbom czytelników o kontynuację tematu, po konsul-
tacji z redaktorem naczelnym uznaliśmy, że w najbliższy wtorek ukaże się 
kolejny artykuł.

Obecnie posiadam kilka nowych informacji nie publikowanych w poprzed-
nim numerze. Proszę jednak byłych pracowników – a tym bardziej obecnych 
– o  przekazywanie swoich  spostrzeżeń. Każda informacja jest bardzo cenna 
i może pomóc Państwu w rozwiązaniu konfliktu.

Wszystkim moim rozmówcom zapewniam absolutną anonimowość. Nie 
bójcie się mówić!

Ze swej strony bardzo dziękuję dotychczasowym informatorom za infor-
macje jakie otrzymałem (skorzystam!). Dziękuję także za zaufanie jakim 
obdarzyliście Państwo naszą redakcję i mnie. Przyznaję, że nie spodziewałem 
się tak sympatycznego odbioru mojego artykułu.

Czekamy na Państwa telefony.
Ireneusz karczyński
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dokończenie ze str. 1

Ptasia grypa

Bez paniki!
Jak do tej pory celowo unikaliśmy poruszania na naszych łamach sprawy 

ptasiej grypy. Temat ten jest obecny niemal wszędzie, niepotrzebnie na-
kręcając i tak już istniejącą panikę. Jednak do końca nam się to nie udało, 
gdyż w „Kronikach policyjnych” pojawiały się informacje o znalezieniu 
martwych ptaków.

W związku z tymi informacjami 
do naszej redakcji zaczęły docierać 
głosy z pewnymi wątpliwościami. 
Nasi rozmówcy zastanawiali się czy 
odpowiednie służby właściwie pod-
chodzą do tych spraw. Po odebraniu 
sygnału o znalezieniu martwego 
ptaka policjanci przekazują sprawę 
służbie weterynaryjnej, która z kolei 
przekazuję ją ZUK-owi wywożącemu 
ciało zwierzęcia.

Tymi wątpliwościami podzieliliśmy 
się z powiatowym lekarzem wete-
rynarii Zdzisławem Czerwińskim, 
który wyjaśnił nam, że wszystko 
dzieje się zgodnie z opracowanymi 
procedurami. Każdym sygnałem 
zajmuje się lekarz weterynarz, który 
ocenia przyczyny śmierci ptaka. Jak 
do tej pory nie odnotowano żadnego 
przypadku, który kwalifikowałby się 

do wysłania na szczegółowe badania 
do laboratorium w Puławach. Znale-
zione w naszej okolicy ptaki padają z 
prozaicznych przyczyn: głodu, mrozu 
czy ataku drapieżników. Zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości ich 
ciałami ma zająć się Zakład Usług 
Komunalnych i to właśnie robi.

Kilka z opisywanych w „Kroni-
ce policyjnej” przypadków miało 
miejsce w okolicy naszej fontanny. 
Przyczyną śmierci ptaków był głód. 
Dlatego mimo tej paniki związanej z 
ptasią grypą nie powinniśmy zapo-
minać o tamtejszych ptakach i nadal 
je dokarmiać. Niemniej należy za-
chować przy tym ostrożność i unikać 
bezpośredniego kontaktu, karmienia 
z ręki. Lepiej chuchać na zimne.

Ag

Nie wierzcie 
fałszywym prorokom

Lektura wspominkowa z okazji 25-lecia powstania NZS (DN nr 16) 
pozwala zgłębić meandry filozofii społecznikowskich postaw oraz ludzkich 
namiętności powodujących, iż członkowie SM „Gardno” w 15 lat od upadku 
komuny nie wybili się na normalność i nie są gospodarzami we własnych 
domostwach. Wyjaśnienia tych złożoności i zależności pochodzą od „źródeł”, 
czyli p. Ryszarda Kądzieli Z-cy Prezesa ds. technicznych kiedy mówi:

„Wiem, że do realizacji celów społecznych potrzebna jest powszechna po-
trzeba wynikająca ze świadomości, nawet gdy ta świadomość jest fałszywa, 
tak jak zakłamany jest cel, któremu służy” – koniec cyt.

Taka oto „ pookrągłostołowa” doktryna zarządzania spółdzielczym maj-
danem posiłkowana przez ludzi „zaczadziałych” przeszłością bez względu 
na barwy i rodowody polityczne powoduje, że SM „Gardno” jawi się sko-
rumpowaną enklawą spółdzielczego totalitaryzmu, w której nie funkcjonują 
struktury demokratyczne, a Z-ca Prezesa swoją fachowością ten stan utrwala 
dla „jakiegoś” celu, który z gruntu jest fałszywy tak jak zakłamana świado-
mość autora tego przesłania.

Miraż lepszego jutra wg oczekiwań Pana Kądzieli kiedy mówi -  „każdego 
dnia budzę się z nadzieją na lepszą Polskę. Tacy jak Pan Kluska, walczący z 
bezkarnym totalitaryzmem urzędników, umacnia moją nadzieję” – koniec 
cyt. – jest hipokryzją ubraną w poetykę, która ucho łechce. Pan Kluska 
jako człowiek zasadniczy sprowadził do parteru totalitaryzm wysokiego 
szczebla, czego nie można doszukać się w zachowaniach i postawie Pana 
Kądzieli, który jako Z-ca Prezesa odegrał rolę „zająca” w prokuratorskich 
przedbiegach w sprawie „zagazowania spółdzielni” przez byłego „właściciela 
tego folwarku”, a tłumaczenie, że „nie będzie kopał się z koniem” pokazało 
jak posłusznie zaakceptował swoje miejsce w szeregu. Ponadto łatwość z 
jaką Z-ca Prezesa firmujący spółdzielczy totalitaryzm potrafi zamachnąć się 
na ludzkie prawa do godnego życia (tytułem przykładu sprawa oznaczona 
kryptonimem SM/1561/2005) kładzie się cieniem na jego „niepodległościo-
wym” rodowodzie i wiele daje do myślenia to, iż jako były działacz NZS już 
pochował Solidarność i ludzi w niej działających obecnie.

Cóż zatem? Na coraz trudniejszym rynku pracy wiele firm licho przędło, 
firma p. Kądzieli też nie brylowała i oto nadarzyła się okazja do pracy na 
obcy rachunek bez żadnej odpowiedzialności. Skrzętnie to wykorzystał, a 
teraz jako człowiek spełniony realizuje „swoje dobro społeczne” na poletku 
folwarcznej rzeczywistości SM „Gardno”. A to Polska właśnie.

M. Piórko

KĄCIK EKOLOGICZNY
Czy wiesz, jak powstaje kompost i do czego służy?

Przyjrzyj się uważnie obrazkom i ułóż literki w odpowiedniej kolej-
ności.

Opracowała: Monika Olechnowicz-krakowska 

kupon   nr 3
Imię i nazwisko, wiek ....………………………………………………....

rozwiązanie .............................................................................................

kOnkurS na najPIĘknIejSZĄ
PaLMĘ WIeLkanOcnĄ

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 

do wzięcia udziału
w „kOnkurSIe na najPIĘknIejSZĄ PaLMĘ 

WIeLkanOcnĄ”
Termin dostarczania prac* do 04.04.2006 r. do pracowni plastycznej
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona:
imieniem,
nazwiskiem,
wiekiem,
adresem autora.
WykLucZa SIĘ Prace ZBIOrOWe!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy
„OBrZĘdy WIeLkanOcne” w dniu 09.04.2006 r.
*Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
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Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości,  

dużo uśmiechu, 
dużo radości,  

spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń,  
samych przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń.
Z okazji urodzin 

Mirkowi 
Purulowi

wszystkiego co najlepsze
życzą

pracownicy firmy „Poligraf ”

Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski

odsunie w cień
I niech się śmieje 
do Ciebie świat

blaskiem szczęścia 
i długich lat

Z okazji urodzin i imienin

Zbigniewowi Gerer
najserdeczniejsze życzenia 

składają
siostrzenica z dziećmi 

i rodzicami

życzenia życzenia

„Człowiek jest tyle wart, 
ile pomaga drugiemu”

Serdeczne  podziękowania  za pomoc  w organizacji II Zlotu Związ-
kowego harcerzy, który odbył się  w Szkole Podstawowej nr 4  w dniach 
24/25/26.02.2006 składamy:

- Pani Bożenie  Mieleńczuk „Pro-Fur”
- Pani Anecie Szlachetka –Hurtownia „Arno”
- Pani Alicji Kret –  „Leks”
- Pani Stanisławie Paradowskiej
- Panu Markowi Szymańskiemu „Piekarnia-Cukiernia”
- Panu Wiesławowi Żelek – piekarnia Golczewo
- Panu Waldemarowi Pędziszczakowi 
- Panu Adamowi Fedeńczakowi  „AFM”
- Panu Witalij Grebieniuk  „Drogerie-Natura”
- Panu Ignacemu Zaniewskiemu  „Farmer”
- PHU „Bissa” Stargard Szczeciński
- właścicielom Piekarni  „Karsk”
- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowogard
- i Jarkowi co lubi harcerzy
- a także dyrekcji SP 4 i Panu Burmistrzowi za  udostępnienie szkoły na 

organizację imprezy, wszystkim opiekunom patroli oraz  Kamilowi Zającowi,  
p. Kolasowej, p. Szcześniak, p. Korbus,  p. Mrówczyńskiej, p. Kucackiej i p.  
Paradowskiej. 

Życie na kredyt… 
odsłona druga

W dniu 7 marca 2006 r. DN nr 19 zamieściliśmy artykuł  pn. „Życie 
na kredyt”. Została tam przedstawiona tragiczna sytuacja mieszkańców 
jarchlińskich bloków zwanych „Pekinem”. Sytuacja została przedstawiona 
jako właściwa, niemniej jednak powody takiego stanu rzeczy wymagają 
dodatkowego przybliżenia. Chciałabym pokazać więc i  „drugą stronę 
medalu”, mniej roszczeniową rzekomo poszkodowanych osób. „Smutne, a 
wręcz tragiczne jest życie biednego człowieka”, to bez wątpienia prawda, 
którą niejednokrotnie widać gołym okiem. 

instytucji, nie wyrażają tylko chęci 
współpracy. Konkretnie mamy prob-
lem z mieszkańcami jednego z tych 
dwóch bloków. Wkroczył tam już 
nawet kurator zawodowy. Mówią, 
że nie mają pieniędzy, a na alkohol 
się znajduje, dodatkowo niektórzy 
zakupili sobie drzwi za 1600 zł – to 
nie jest niestety podstawowa potrzeba” 
– powiedziała Dorota Maślana pra-
cownik socjalny w Opiece Społecznej 
w Nowogardzie.

Częste alkoholizowanie się po-
woduje nieustanne pogłębianie się 
trudnej sytuacji materialnej. Nie-
które rodziny nie mają dostępu do 
bieżącej wody czy prądu, co przy 
posiadaniu małych dzieci zdaje się 
być niewyobrażalne „Najgorszym 
rozwiązaniem dla nas byłoby za-
branie dzieci. Kurator zawodowy 
nie wnioskuje jednak do sądu o to. 
Sąd nie podejmuje żadnej decyzji, a 
to on stanowi czy te dzieci mają być 
wychowywane przez matkę czy dom 
dziecka. My piszemy nieustannie, że 
dzieje się tam źle, na co mamy odpo-
wiednie notatki policyjne. Mieszkańcy 
tego bloku dostają środki pieniężne i 
nie powinno tam brakować pieniędzy 
na podstawowe artykuły żywnościowe 
czy opłaty. Próbowaliśmy kiedyś nie 
dawać bezpośrednio pieniędzy tylko 
np. podstawowe produkty chcieli-
śmy zakupywać w sklepie. Pomysł 
ten okazał się zły, ponieważ oni nie 
chcieli przyjmować tych produktów, 
krzyczeli na moich pracowników, 
zakupy wyrzucali na ziemię, itp. Do 
pracy nie pójdą, ponieważ mają albo 
renty socjalne albo wychowują dzieci. 
Nie ma tam jednak drastycznych za-
niedbań, żeby były jakieś podstawy do 
zabrania dzieci, jest tylko alkoholizm. 
Wydawało nam się, że jak pewna ro-
dzina z tego środowiska wyprowadzi 
się stamtąd to sytuacja się rozluźni. 
Zaproponowaliśmy jej mieszkanie, 
gmina zobowiązała się pomóc w 
remoncie, ale oni niestety wszystko, 
co mają to przepiją.” - mówi  Teresa 
Skibska kierownik Opieki Społecznej 
w Nowogardzie.

Podobne opinie na temat miesz-
kańców jarchlińskich bloków ma 
nowogardzka policja, która nie 
jednokrotnie była wzywana do 
interwencji. Analizując statystykę 
wezwań zdecydowana większość do-
tyczy zakłócenia ciszy (art.51 KW), 
zaczepiania sasiadów pod wpływem 
alkoholu. Do tego mandaty karne za 
nieuzasadnione wezwanie policji w 
wysokości 100 zł. Były również kie-
rowane wnioski do Sądu Grodzkiego 
za zakłócanie ciszy i spokoju oraz 
używanie wulgarnych słów, pismo do 
sądu Rodzinnego Wydział III Nielet-
ni dotyczący nieprawidłowej opieki 
nad dziećmi. W okresie od 01.06. 
2004 – do 30.05.2005 odnotowano 19 
interwencji dotyczących zakłócania 
spokoju, najczęściej po spożyciu 
alkoholu. „Gro tych interwencji jest 
zgłaszanych na zasadzie awantur. 
Po spożyciu alkoholu zaczynają się 
problemy i każdy dzwoni na policję. 
My jedziemy i okazuje się, że oni tam 
piją. W tym czasie w Nowogardzie 
nie ma radiowozu, a może stać się coś 
naprawdę poważnego” – powiedział 
Krzysztof Saniuk Kierownik Wydzia-
łu Prewencji w Nowogardzie.

„ Pieniądze, które oni dostają prze-
znaczają na alkohol, a to się mija z 
celem. My jestesmy za tym, aby po-
magać tym biednym ludziom, ale oni 
mają typowo roszczeniowe podejście. 
To jest demoralizujące, ponieważ inni 
ciężko pracują na swoje pieniądze, a 
tamci dostają je od państwa i kupują 
alkohol. Inni po prostu nie mogą na 
to patrzeć” – mówi Stanisław Saniuk 
Komendat Komisariatu Policji w 
Nowogardzie.

Jak widać problem ten jest trudny 
i złożony, dlatego też powrócimy 
do niego w następnych wydaniach 
Dziennika Nowogardzkiego. Przyj-
rzymy się dodatkowo innym in-
stytucjom, które powinny w takich 
sytuacjach reagować.

iSa

Często na wsiach - również i w 
miastach - tworzą się rejony szczegól-
nego ubóstwa, którego mieszkańcami 
są osoby, które zazwyczaj po likwida-
cji Kombinatów PGR nie potrafią 
poradzić sobie z rzeczywistością, 
nie znalazły zatrudnienia w innych 
zakładach pracy, itp. W rejonach 
tych zazwyczaj małymi kroczkami 
rozwijają się różne formy patologii, 
najbardziej znaną i najczęstszą jest 
alkoholizm.

Podobnie ma się sytuacja na wsiach 
na terenie naszej gminy Nowogard. 
Jedną z takich wsi jest Jarchlino. Duża 
część społeczności tej miejscowości 
większość życia przepracowała  w ist-
niejącym tam Zakładzie Rolnym. Po 
likwidacji Kombinatów PGR, część 
pracowników znalazła zatrudnienie 
w przekształconej spółce „Porta 
Agra”. Jednak i ona uległa likwida-
cji. Po tych wydarzeniach życie dla 
byłych pracowników diametralnie 
się zmieniło. Część znich poradziła 
sobie z tą trudna sytuację znajdując 

zatrudnienie w innym miejscu, druga 
część natomiast nie wykazała się taką 
elastycznością i utknęła na dobre w 
takim stanie rzeczy. Brak środków 
do życia oraz jeszcze większy brak 
nadziei na znalezienie zatrudnienia 
spowodował, że większość tych osób 
do dnia dzisiejszego korzysta z wielu 
form pomocy ze strony państwa typu 
zasiłki, zapomogi, itd.

Dzięki tym pieniądzom rodziny, 
często wielodzietne, są w stanie 
zakupić podstawowe produkty, 
opłacić rachunki, itp. Po prostu 
przeżyć.  Sprawa komplikuje się, gdy 
okazuje się, że otrzymane pieniądze 
są przeznaczane na alkohol i papie-
rosy. „Poczułam się bardzo urażona 
po opublikowaniu wcześniejszego 
artykułu. Ja tyle pracy włożyłam w 
pomoc dla tych ludzi. Korzystają oni 
z różnych form pomocy, tj. zasiłki 
okresowe, celowe, dożywiania dzieci 
w szkole, itp. Za pieniądze, które 
jakoś zarobią po prostu piją. Mają 
oni pełen nadzór różnego rodzaju 
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Konkursowo w „dwójce”
            

„Żyj z przyrodą w zgodzie”

Pasowanie na miłośnika przyrody 
w Przedszkolu nr 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie mają możliwość udzia-
łu w wielu konkursach organizowanych 
w szkole, powiecie i województwie. 
Bardzo chętnie w nich uczestniczą i 
osiągają bardzo dobre wyniki. 

W Ogólnopolskim konkursie z 
języka niemieckiego „Deutsufreund” 
uczniowie klasy Vc Sara kaliszewska 
i Michał Szarek znaleźli się na III 
miejscu w województwie. Uczennica 
klasy VI c karolina żurak zajęła V 
miejsce w województwie w Ogól-
nopolskim Konkursie „Alfik Huma-
nistyczny”. Ta sama uczennica brała 
udział w eliminacjach rejonowych w 
Goleniowie i zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego z Elementami Przyrody 
dla klas VI.

Zespół SP 2 zajął I miejsce w gmin-
nym konkursie „Matematyczne Asy z 
IV klasy”.  uczennica klasy IV a kami-
la Bielej w tym konkursie zwyciężyła , 
a jej koleżanka z klasy justyna korpa 
uplasowała się na II miejscu.

W konkursie „Matematyczne Asy z 
V klasy”  - I  miejsce zdobyli również 
nasi uczniowie: Michał Szarek z klasy 
V c  oraz krzysztof rybaczek z klasy V 
a. III miejsce należało także do naszej 
uczennicy karoliny Bąk z klasy V a.

Uczniowie biorący udział w gmin-
nym konkursie „Matematyczne Asy z 

VI klasy” zajęli zespołowo I miejsce. 
Indywidualnie  miejsce I zdobyła 
joanna Brodniak  z klasy VI c, a III 
miejsce jej kolega z klasy – Grzegorz 
centała.

Patrycja Heinrich, uczennica klasy 
VI a wzięła udział w gminnym konkur-
sie „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu” i 
zdobyła II miejsce.

Zwycięzcą w gminnym konkursie 
plastycznym został adrian Machocki 
z klasy II a.

Uczniowie naszej szkoły mają także 
osiągnięcia sportowe:

I miejsce w rejonie w Unihokeja 
Chłopców,

I miejsce w gminie w Unihokeja 
Chłopców,

I miejsce w gminie w Unihokeja 
Dziewcząt,

I miejsce w Gminnych Mistrzo-
stwach Sztafetowych Biegów Przeła-
jowych Chłopców

II miejsce w Gminnych Mistrzo-
stwach Koszykówki dziewcząt

III miejsce w Gminnych Mistrzo-
stwach Mini Piłki Koszykowej chłop-
ców

Mamy nadzieję, że czołowe miejsca 
osiągnięte przez naszych uczniów w 
konkursach i zawodach  będą   zachętą 
dla  innych i  w następnych konkursach 
nie zabraknie chętnych do udziału.

Zespół ds. Promocji

W miniony czwartek 09.03.2006 r. 
już po raz trzeci odbyła się uroczy-
stość pasowania przedszkolaków na 
miłośników przyrody.

Uroczystość została zorganizowana 
przez opiekuna P.K. LOP – Annę Pio-
trowską. Na uroczystość zaproszono 
prezesa Z.G. LOP w Nowogardzie, 
Marka Heisera i współpracujących 
z naszym przedszkolem przedstawi-
cieli instytucji, którzy wspierają nasze 
określone działania przyrodniczo 
– ekologiczne z Celowego Związku 
Gmin R – XXI Monikę Olechnowicz 
– Krakowską, z Agendy 21, Anetę 
Włochowicz i Agnieszkę Sobolew-
ską.

Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny dzieci, cztero-, pięcio- i 
sześcioletnich przygotowany przez 
nauczycielkę: J. Bielską, H. Zieleśkie-
wicz i R. Stasiak.

Przedszkolaki przedstawiły swoje 
prezentacje artystyczne o tematyce 
przyrodniczo – ekologicznej „Żyj z 
przyrodą w zgodzie”. Dzieci tańczyły, 

śpiewały piosenki „Ekologia”, „Woła-
nie o pomoc”, „Ekoludki” przedstawi-
ły inscenizację „Chrońmy przyrodę”, 
recytowały wiersze „Nasza planeta”, 
„Młody ekolog”, „Nasza przyroda” 
nawołując do ochrony przyrody i 
dbania o środowisko naturalne.

Po części artystycznej nastąpiła 
część oficjalna – pasowanie cztero-
latków i pięciolatków na członków 
przedszkolnego Koła Ligi Ochrony 
Przyrody, pasowania dokonał Marek 
Heiser.

Dla upamiętnienia całej uroczy-
stości dzieci otrzymały plakietki 
magnetyczne i zakładki o tematyce 
przyrodniczej. Złożyły przyrzeczenie 
w obecności zaproszonych gości i 
młodszych kolegów, ze będą chronić 
przyrodę, oszczędzać wodę, dokar-
miać ptaki, Ziemię ratować, nigdy nie 
śmiecić i uczyć tego inne dzieci.

Ważną rolę dla przyszłego miłoś-
nika przyrody odgrywa zapocząt-
kowana już w przedszkolu edukacja 
przyrodniczo – ekologiczna. Dzieci 

w tym okresie są bardzo wrażliwe i 
wpajanie im podstawowych treści 
o tematyce przyrodniczo – ekolo-
gicznej jest jak najbardziej owocne. 
Przedszkolaki bowiem  uwielbiają 
słuchać bajek, wierszy, opowiadać o 
zwierzętach i ich zwyczajach, świecie 
roślin i budzeniu się do życia przyro-
dy. Zjawiska zachodzące w przyrodzie 
próbują zrozumieć poprzez zabawy 
badawcze, wspólne eksperymentowa-
nie na wycieczkach, spacerach w róż-
ne środowiska przyrodnicze. Oczy-
wiście, działalność dziecka na rzecz 
przyrody nie jest wielka, ale poprzez 
różnorodną aktywność kształtuje się 

u niego poczucie odpowiedzialności 
za stan przyrody. My, nauczyciele w 
przedszkolu staramy się, aby edukacja 
przyrodniczo – ekologiczna dla dzieci 
była zrozumiała, ciekawa i twórcza. 

Serdecznie pragnę podziękować 
zaproszonym gościom za wsparcie 
w realizowaniu działań na rzecz 
podnoszenia świadomości dzieci w 
zakresie ochrony przyrody. Dziękuję 
rodzicom naszych przedszkolaków 
za wparcie swoich pociech uśmie-
chem i swoją obecnością.

Opiekun 
Przedszkolnego Koła LOP

Anna Piotrowska 

Dzień Przedsiębiorczości w Urzędzie
Dzień Przedsiębiorczości odbywa się raz w roku. W tym roku odbył się 

dnia 15 marca. 
Po raz kolejny dzień ten stał się szansą dla nas młodych uczniów II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie na zdobycie wiedzy na temat funkcjo-
nowania firm w gminie Nowogard.

Jesteśmy uczniami I klasy, klasy informatycznej z elementami zarządzania 
II LO i dzień ten spędziliśmy w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarcze-
go w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Pracownicy Wydziału przekazali 
nam informacje dotyczące promocji naszej gminy, przede wszystkim o public 
relations, czyli o tworzeniu wizerunku i wyróżniającej się tożsamości gminy, 
o podejmowanych działaniach w celu pozyskania inwestorów, pozyskiwaniu 
środków z funduszy pomocowych, o założeniu, rejestracji i prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej oraz o tworzeniu biuletynu informacyjnego 
gminy „Wiadomości Samorządowe”.

Oceniamy ten dzień jako bardzo udany, a uzyskana wiedza pomocna w 
podjęciu w przyszłości decyzji o dalszej karierze zawodowej.

autorzy artykułu:
Przemek Mucha, dawid Majka, Wojtek Zdunkiewicz

foto: a. Sawicki

K. Dwornik - pracownik Wydziału, P. Mucha, W. Zdunkiewicz, D. Majka 
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VECTRA S.A. - Telewizja Kablowa
Poszukuje  Pracownika Obsługi Klienta w Nowogardzie

WyMaGanIa:
- wykształcenie min. średnie
- zainteresowania w dziedzinie informatyki/sieci/internetu
- obsługa komputera/MS Office
- dyspozycyjność, moblilność
- łatwość nawiązywania kontaktu i umiejętność komunikacji
- odporność na stres i pracę pod presją czasu
ZadanIa:
- telefoniczna i osobista obsługa klientów: udzielania informacji 
  o usługach, przyjmowanie zgłoszeń i usterek, reklamacji itp.
- przekazywanie klientom informacji handlowych i technicznych: sprzedaż usług,   
  windykacja należności, informowanie o nowych usługach, pomoc techniczna, itp.
OFerujeMy:
- ciekawą pracę o ugruntowanej pozycji na rynku
- możliwość samorealizacji
- rozwój zawodowy                                          Wyślij swój cV na email: d.olczak@vectra.pl 

GOSPOdarSTWO rOLne W nOWOGardZIe 

ZATRUDNi:
• kIerOWnIka dS. OrGanIZacjI Pracy LudZI
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie, mężczyzna, wiek do 35 lat
- język angielski lub niemiecki w mowie i piśmie
- prawo jazdy kat. B  
- kultura osobista
- dyspozycyjność 
- nienormowany czas pracy, kreatywność
- umiejętność pracy w różnych środowiskach i różnych grupach społecznych i zawo-
dowych
- umiejętność kontaktowania się z klientami, rolnikami, naukowcami i
urzędnikami; wymagamy szczerego zaangażowania w pracy dla rozwoju gospodarstwa 

cV, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres pocztowy: 
urząd Pocztowy ul. Warszawska 14, 72-200 nowogard skr. pocz. 44

reklama

  W obiektywie Jana Korneluka -  Nowogard „wczoraj”
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

KURKi NiOSKi 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

Sklep „reMO” 
nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

Tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

SKLEP 
SPORTOWY 

ul. Wojska Polskiego �0 
Nowogard 

poleca: 
• ODŻYWKI DLA  
   SPORTOWCÓW 
   I OSÓB AKTYWNYCH
• STROJE FITNES 
  I STROJE KAPIELOWE 

Serdecznie zapraszamy

Nowo powstała firma 

poszukuje do stałej pracy 
inżyniera / technika ogrodnictwa 

siedziba firmy Osina / Nowogard 
Wymagane: 
- prawo jazdy na ciągnik, umiejetność 
  wykonywania oprysków, 
- mile widziana znajomość z zakresu  
   sadownictwa i j. niemiecki
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
- świadectwo kwalifikacji

Proszę przesłać na adres: 
Beerenobstspecjalkulturen Kraege 

Delsener Heide 36 
48-291 Telgte Niemcy

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

W „DN” nr 21 z 14.03.2006 r. 
w życzeniach 

dla Mariusza Lep 
zamiast wyrazu „życzenia” 
powinno być „marzenia”. 

Za błąd redakcja przeprasza.
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OPŁaTy 
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE

reklama

OPTYK 

ViTAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚciUSZKi 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 �11

reklama

NieRUcHOMOŚci
•  Sprzedam lub wydzierżawię kawalerkę 

tel. 0604 787 696. 
•  Sprzedam 4-pokojowe 54 m kw, parter, 

po remociez ulepszeniami, w centrum 
Nowogardu – blisko jeziora. Tel. 091-
39-21-522, 663 748 233. 

• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 
m kw., działka 1 ha. Cena 280.000 zł 
– Kol. Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia, w rozsądnej cenie. 0693 
4�2 460.

• Sprzedam ziemię 2 hektary – Warn-
kowo k/Nowogardu. Tel. 0607 
5�5 550.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 0667 
823 675.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia 2 lub 3-pokojowego miesz-
kania oraz kawalerkę w Nowogar-
dzie. 0604 775 563.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lute-
go. 0500 062 364.

• Domy na wsi k/Nowogardu sprzeda 
„ARDOM”. 091 488 54 26.

• Gospodarstwo blisko Nowogardu 
– hektary sprzedam. 0502 103 432.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spół-
dzielcze, własnościowe. 091 39 281 35.

• Sprzedam pawilon handlowy z płyty 
obornickiej – możliwość przeniesienia, 
30 m kw., 0693 850 197.

• Zamienię M-5 z indywidualnym 
ogrzewaniem (gazowym) na mniej-
sze o podobnym standardzie. Niski 
czynsz. 0��� 311 616.

• Ziemię rolną, kilka hektarów. 0502 
103 432.

• Komfortowy dom w Nowogardzie 
na działce 1000 m sprzedam. 0501 
307 666.

• KUPUJeMY, SPRZeDAJeMY DOMY, 
MieSZKANiA, ZieMiĘ. AGeNcJA Nie-
RUcHOMOŚci „ARDOM”. 091 4�� 54 
26, 0502 103 432. www.ardom.pl

MOTORYZAcJA
• Sprzedam Renault 19, 1992 r. 0503 

434 901.

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 1�5 60R14 lub 1�5 55R15. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam komplet felg z oponami do 
Suzuki Ignis 14 x 41/2J 45HT, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto 
naprawa samochodów osobowych 
i dostawczych wszelkich typów. Tel. 
0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. 
Warszawy 1b, Nowogard.

• Sprzedam opony Fulda 185/70/14 – na 
gwarancji, 4 sztuki. 0600 040 324, 091 
39 23 400.

• Sprzedam Transportera T2, 19�1 r. – 
po remoncie silnika i zawieszenia, fil-
tra oleju. cena do uzgodnienia. 091 
39 26 321, 060� 447 67�, po 19.00.

• Opel Kadett, rok 88/97, poj. 1.6, kolor 
fiolet, komplet kół zimowych, szyber-
dach, radio, cena 1.900 zł – do uzgod-
nienia. 0603 637 361.

ROLNicTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do 

uzgodnienia. Tel. 0600 653 124.
• Sprzedam ciągnik ogrodniczy diesel + 

przyczepka + pług; sprzedam siodło na 
konia nr 31,5. Tel. 091 39 25 132.

• Sprzedam facelię. Kupię byczki od 100 
do 200 kg. 0668 316 103.

• Sprzedam zboże. 0663 212 981.
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 

807 668, 091 39 26 619.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRO-
NY INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE 

– SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIA-
MY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. Dzwonić wieczorem 
091 39 22 7�3, 0660 392 �51.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Kompleksowe remonty mieszkań – so-

lidnie i tanio. 0888 281 624.
• Remonty mieszkań – 0��0 690 324.
• KOMiNKi – montaż wkładów, obudo-

wa kominków, rozprowadzanie ciepła, 
wykonywanie kominków tradycyjnych. 
Montaż szyb i kaset na wymiar do ist-
niejących kominków otwartych. Oferta 
specjalna: kompletny kominek z obu-
dową do 100 m kw. powierzchni – 4.000 
zł. Ponadto nadzór robót budowlanych. 
Usługi Ogólnobudowlane Michał Soło-
wiej. 091 39 23 652, 0507 967 205.

• GABINET MASAŻU – ul. Roosvelta 4/1. 
el. 0504 703 568.

PRAcA
• Zatrudnię niepalącą osobę do opieki 

nad 9-miesięcznym dzieckiem. 0509 
964 621.

• Zlecę wykonanie płyty obornikowej. 
091 39 18 703.

• Szukam kobiet i mężczyzn do pracy w 
Niemczech. 0693 162 250.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303. 

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy 
na Majorce ze znajomością j. niemie-
ckiego. 0605 276 271.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 091 39 
20 978.

• Kupię – sprzedam pilarki  spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 26� 57 – od 9.00 do 17.00, 060� 
32� 095.

• Tanio sprzedam suknię ślubną, kolor 
ecru, rozmiar 38/40. 0509 636 956, 091 
39 20 938.

• Sprzedam radio cD samochodowe, 
prawie nowe, panel, moc 4 x 50W, 
cena 350 zł. 0605 522 340.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero ko-
lorowe oraz ksero czarno-białe. 0693 
850 197.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne VOX z 
przewijakiem – możliwość rozebrania 
na tapczanik i szafkę + materac. 0600 
040 324, 091 39 23 400.

• Sprzedam pianino – 091 39 25 132.
• Kupie – sprzedam pilarki spalinowe 

firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 26� 57 – od 9.00 do 17.00, 060� 
32� 095.

• Sprzedam suknię ślubną – gorsetową, 
rozmiar 36. Tel. 0693 843 597.

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” infor-

muje, że dnia 26.03.2006 r. (niedziela) 
odbędą się zawody spławikowe 2 
turowe o Mistrzostwo Koła na Kanale 
Świniec w Kamieniu Pomorskim. Za-
pisy w sklepie wędkarskim na Placu 
Wolności do dnia 24.03.2006 r. Star-
towe – 5 zł. Juniorzy nie płacą. Wy-
jazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca.

Uwaga! Jeżeli do wyjazdu kanał 
będzie pokryty lodem, zawody będą 
odwołane. Informacje w sklepie węd-
karskim w przeddzień wyjazdu.
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Córka Honoraty Bojko ur. 
7.03.06 z Bodzęcina

Syn Joanny Kiliańskiej ur. 
7.03.06 z Bełczna

Córka Danuty Bąba ur. 
7.03.06 z Zapłocia

Syn Joanny i Janusza Synow-
iec ur. 10.03.06 z Błądkowa

Córka Agnieszki Jagielskiej 
ur. 11.03.06 z Bagna

Córka Renaty Bodo ur. 
12.03.06 z Wołowca

Syn Katarzyny Wdowczyk 
ur. 15.03.06 z Nowogardu

Ponadto w szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko. 
Zdjęcia oraz dane per-
sonalne nie zostały op-
ublikowane ze względu 
na brak zgody rodzica

Kino „Orzeł”

Księżniczka na ziarnku grochu
Baśń animowana z dubbingiem USA 2005 r., reż. Mark Swain, głosu uży-

czyli: Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Mariusz Benoit, czas trwania 90 
min., projekcja: piątek – niedziele godzina 15.00, 
poniedziałek – piątek godzina 17.00.

Klasyczna baśń trafiała na ekrany już wiele 
razy. Niemniej kolejne pokolenia z pewnością 
obejrzą tę historię opowiedzianą na nowo z 
przyjemnością.

Sebastian, stary i mądry kruk - wie, że wszyscy 
liczą na to, iż uda mu się rozwiązać tajemnicę 
ziarnka grochu i uratować starożytne królestwo 
Corazion. Tymczasem książę Otto bezsku-
tecznie poszukuje księżniczki swoich marzeń. 
Trzeba będzie niesamowitego splotu wydarzeń, 
zamiany miejsc, dwudziestu materacy, maleń-
kiego ziarnka grochu i największej odwagi, by 
pokrzyżować złowieszcze plany Alfreda - kró-
lewskiego brata.

Ja wam pokażę!
Komedia romantyczna Polska 2006 r., reż. Denis Delic, obsada: Grażyna 

Wolszczak, Paweł Deląg, Maria Niklińska, czas trwania: 113 min. projekcja: 
piątek – niedziela godzina 16.30 i 19.00.

„Nigdy w życiu” okazał się ogromnym sukcesem kasowym, więc kwestią 
czasu było nakręcenie dalszego ciągu przygód stworzonej przez Katarzynę 
Grocholę bohaterki – Judyty. Ten czas właśnie nastąpił i na ekrany wszedł 
film „Ja wam pokażę!”.

Judyta i Adam bardzo się kochają, jednak codzienność daje o sobie znać. 
Tosia lada dzień skończy osiemnaście lat i właśnie „odbezpieczyła zapalnik w 
bombie hormonalnej”, co wywołuje konflikty z Adamem. Mimo problemów 
Judyta i Adam planują się pobrać. Najgorsze jednak dopiero nadchodzi: 
Adam otrzymuje propozycję wyjazdu do USA na półroczne stypendium. 
Kiedy wyjeżdża, Judyta ogromnie tęskni, ale z zaskoczeniem spostrzega 
majaczącą na horyzoncie sylwetkę Eksia. To sprawka Tosi, która wymogła na 
matce obietnicę, że cała rodzina spędzi wspólnie 18. urodziny dziewczyny, 
wypadające akurat w Wigilię. Marzeniem Tosi jest, by rodzice połączyli się 
ponownie. Na domiar złego Judyta zaczyna podejrzewać, że Adam w dalekich 
Stanach znalazł sobie pocieszycielkę...

Ag
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

iNFORMAcJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł

NOWOGARD 16.03.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, FiLiA NOWOGARD
1. pracownik fizyczny (osoba ucząca się)
2. szklarz
3. szwaczka
4. przedstawiciel handlowy
5. murarz
6. betoniarz
7. administrator sieci internetowej
8. cukiernik
9. pracownik fizyczny 
10. mechanik maszyn szwalniczych
11. operator wprowadzania danych (I gr. niepełno-

sprawności) 
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. spawacz-ślusarz (Szczecin)
2. elektromechanik (Szczecin)
3. kierownik działu produkcji (Poznań)
4. administrator produkcji (Poznań)
5. specjalista d/s utrzymania produkcji (Poznań)
6. kierownik zmiany (Poznań)
7. operator linii produkcyjnej (Poznań)
8. kontroler magazynu (Poznań)
9. operator wózków widłowych (Poznań)
10. pakowacze na hali produkcyjnej (Poznań) 
11. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia na Żurawie 

samojezdne)
12. kompletator wsadu (Szczecin)
13. tancerz, animator, choreograf, instruktor aerobiku, 

artysta cyrkowy i estradowy (Wrocław)
14. kucharz (Pobierowo)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE FILIA W NOWOGAR-
DZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Usłyszane
W miniony poniedziałek w stacji Eurosport transmitowany był mecz ko-

biecych reprezentacji piłkarskich Francji i Stanów Zjednoczonych. Jedna z 
zawodniczek francuskich popisała się zdobyciem bardzo ładnej bramki. O 
wspaniale wyszkolonym techniczne zawodniku mówi się, że mógłby nogą 
krawaty wiązać, natomiast komentator o francuskiej piłkarce powiedział, że 
mogłaby lewą nogą ugotować obiad. Co na to feministki? 

Ag

Turniej koszykówki 
ulicznej na hali

Dnia 18.03.2006 r. o godzinie 10.00 na hali sportowej ZSO w Nowogardzie, 
przy ulicy Boh. Warszawy 78, odbędzie się turniej trójek koszykarskich. W 
trakcie turnieju przeprowadzone zostaną konkursy rzutów za 3 punkty oraz 
rzutów osobistych. Zapraszamy serdecznie uczestników i kibiców. Organiza-
torem turnieju jest Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard

Sparing z Masovią
Planowany na najbliższą niedzielę ligowy mecz Pomorzanina Nowogard z 

Kłosem Pełczyce nie dojdzie do skutku ze względu na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne. O punkty na lodzie grać trudno, można za to pobiegać 
za piłką treningowo. I taki właśnie charakter będzie miał mecz z Masovią 
Maszewo. Piłkarze obu drużyn spotkają się ze sobą w najbliższą sobotę o 
godzinie 13.30.

Ag

Mistrzostwa Europy Taxi

Szachy
Jest to kolejna konkurencja dopięta organizacyjnie. Sędzią głównym za-

wodów będzie Paweł Taberski, zawodnik grający w szachy w Nowogardzie a 
mieszkający w Szczecinie. Zawody będą odbywać się w hali Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 26 sierpnia 2006 r. 
od godziny 9.00. Z uwagi na to, że hala jest duża, możliwy jest udział od 100 
do 150 uczestników. Zawody odbędą się systemem szwajcarskim (9 partii) 
w kategorii kobiet i mężczyzn. 

Puchary dla mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty wręczy na bankiecie 
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Kazuba.

Zapisy przyjmowane są do 30 czerwca pod numerem telefonu 606 612 367. 
Wpisowe wynosi 20 zł od zawodnika. Więcej informacji na stronie www.taxi.
nowogard.pl.

Andrzej Szafran

Juniorzy u siebie
Znane są już terminy meczów drużyny Pomorzanina Nowogard występu-

jącej w I klasie juniorów, które zostaną rozegrane na naszym stadionie przy 
ulicy Wojska Polskiego.

Oto one:
22.04.2006 r. godzina 17.00 Pomorzanin – Stal Szczecin I
06.05.2006 r. godzina 17.00 Pomorzanin – Pogoń Nowa Szczecin,
20.05.2006 r. godzina 17.00 Pomorzanin – Sparta Gryfice.

Ag

Historia nowogardzkiego sportu
Jeżeli posiadają Państwo w swoich zbiorach jakieś materiały związane z 

nowogardzkim sportem prosimy o kontakt z redakcją lub Franciszkiem Karo-
lewskim.

karol Podemski
ur.1952r. – piłkarz LKS „Pomo-

rzanin”, grał na pozycji pomocnika. 
Trener piłkarskich drużyn juniorów 
i seniorów. Często był trenerem „ra-
tunkowym” – prowadził drużyny w 
przypadku nieobecności właściwego 
szkoleniowca. Żonaty, ma czworo 
dzieci.

Od 1975 roku uczy wychowania 
fizycznego w nowogardzkim Lice-
um Ogólnokształcącym. 

Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu - Filia w Go-
rzowie i studiów podyplomowych w 
Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu w 1987 roku. 

W drużynie juniorów LKS „Po-
morzanin” zaczął grać w 1968 roku, 
gdy pierwszym trenerem był …. 
Glubiak. Drużyna, w której grał 
awansowała do I-szej klasy juniorów 
w 1970 roku. Do końca studiów grał 
w drużynie piłkarskiej LKS „Pomo-
rzanin”. Czynnie uprawiał sport do 
1988 roku. Obecnie gra w drużynie 
nowogardzkich oldbojów. Często 
rozgrywają mecze pod „harcówką” z 
drużynami niemieckimi.

Uhonorowany Srebrną Odznaką 
OZPN i Złotą Odznaką LZS.

Anegdoty Karola Podemskiego: 
Jako junior Karol Podemski i jego 

koledzy grali w piłkę nożną nie w 
dwóch drużynach liczących 22 za-
wodników, a w 23. Ten 23 zawodnik, 
który zawsze stał na środku boiska, 
był bardzo twardy i wcale się nie ru-
szał to… słup telegraficzny. Ten 23 
piłkarz został definitywnie  usunięty 
z boiska dopiero kilka lat później.

Kiedyś o sprzęt do gry w piłkę noż-
ną, a szczególnie o stroje dla zawod-
ników, było bardzo trudno. Karol 

Podemski pamięta, jak razem z kole-
gami jeździli „maluchem” po koszulki 
do Berlina Wschodniego. Już sama 
jazda fiatem 126 p kilkaset kilome-
trów we czterech była katorgą. Ale 
nie to było najtrudniejsze. Taka wy-
prawa wymagała najpierw zakupie-
nia limitowanej kwoty marek NRD 
na podstawie książeczki walutowej. 
Niełatwym zadaniem było także 
przekroczenie granicy.

Jedna z niemieckich celniczek (pa-
nowie jeżdżący po sprzęt nazywali ją 
„Ruda”) upatrzyła sobie kolegę Karola 
Podemskiego i regularnie – przy każ-
dym przekraczaniu granicy - robiła 
mu rewizję osobistą. Koledzy siedzieli 
więc w samochodzie i czekali na za-
kończenie rewizji przeprowadzanej 
przez „Rudą”. Do dziś nie wiadomo: 
robiła to z miłości, czy też kolega Ka-
rol Podemski miał przemyt wypisany 
na twarzy.

W Berlinie sklepowe nie chciały 
sprzedać kilkunastu koszulek, podej-
rzewając zapewne, że mają do czy-
nienia ze spekulantami. 

A nikt z wyjeżdżających po sprzęt 
nie znał niemieckiego. Kiedy już z 
towarem wracali do Nowogardu, nie 
lada sztuką było wyjechanie z Berli-
na. Raz na tyle im się to nie udało, że 
przez 12 km jechali pod prąd i zapła-
cili mandat 50 marek NRD. 

    Dziś stroje sportowe można kupić 
w Polsce i są one dobrej jakości. Kiedyś 
było inaczej. Karol Podemski pamię-
ta, jak po grze w deszczu filcowały się 
getry na nogach zawodników. Zdej-
mowaniu ich towarzyszył ogromny 
ból. Niektórzy, obawiając się takich 
katuszy, jechali w getrach do domu i 
tam je rozcinali, co zmniejszało ból. 
Bardzo często zawodnicy nawet z wy-
jazdowych meczów wracali brudni 
od stóp do głów. Do wyjątków nale-
żały obiekty sportowe z umywalnia-
mi i bieżącą wodą, nie wspominając 
o prysznicach.

Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale 
w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych jazda na mecze busem 
czy autokarem była rzadkością  i 
oznaką luksusu. Często drużyna je-
chała na zawody żukiem. Rekordowo 
„na pace” mieściło się nawet 21 osób. 
Tak podróżowano np. z Nowogardu 
do Choszczna. Nierzadko drużyna 
jechała kilkadziesiąt kilometrów sta-
rem bez plandeki! Takie były czasy…

Janusz Wilczyński
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krzyżówka nr 11kupon nr 11 Humor 
Henia Szczupaka

POSADKA

Teraz wam zasunę gadkę,

W której jest satyry nić:

Gdy człek dobrą ma posadkę,

To mu nie pozwolą żyć.

BeZROBOTNY ANiOŁ

Ogromne mam kłopoty, że jestem aniołem,

Lecącym nad tym ziemskim i smutnym padołem:

Gdy ktoś umiera w kraju, 

I chcą go wziąć do raju, 

Nie mogę, bo się toczy życie błędnym kołem.

Raz chciałem wziąć do raju babcię co skonała,

Bo sądziłem, że grzechów babunia nie miała,

Lecz mówiąc bez obrazy,

Babunia ze dwa razy,

Cudzołożnęła sobie dla rozkoszy ciała.

Pragnąłem wziąć do raju pewną zacną duszę,

Lecz przekazać ją diabłu jak niepyszny muszę,

Bo dusza ta kochana,

Była skorumpowana,

I inne grzechy miała, grzechy dość psiajusze.

Sądziłem, kiep, że żadnych grzechów nie ma Danka,

Ale zdradzała męża, poza tym kochanka,

Więc jak ją – baju, baju –

Mogę zabrać do raju,

Kiedy straszliwa była z niej erotomanka.

Wciąż siedem grzechów głównych! Och te grzechy,

Grzechy

Nie tylko pałaców, trafiły pod strzechy!

Ten świat jest bardzo psotny,

Więc ze mnie bezrobotny,

Anioł, co na tej ziemi, nie znajdzie pociechy!

Rozwiązania krzyżówki nr 10 
– BRAK MI SŁÓW – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, Ag-
nieszka Skowrońska – Strzelewo, Bro-
nisław Rasowski – Jarchlino, Krysty-
na Tretiak – Maszkowo, Robert Zuber 
– Wierzbięcin, Andrzej Czarnowski 
- Osowo oraz z Nowogardu: Stani-
sława Pokorska, Franciszek Palenica, 
Katarzyna Saja, Bogdana Walewska, 

Halina Szwal (?), Grażyna Baran 
(?), Krystyna Młynarska (?), Beata 
Szcześniak (także 9), Maryla Piątek, 
Genowefa Tomczak, Włodzimierz 
Borowicz, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Michał Rosa, Władysława 
Kubisz, Regina Orłowska, Urszula 
Włoszczyńska, Andrzej Leszczyński 
i Halina Heinrich.

Bezpłatne prenumeraty „DN” na 
kwiecień wylosowali:

- Maryla Piątek – Nowogard,
- Michał Rosa – Nowogard,
- Robert Zuber – Wierzbięcin.

Gratulujemy!  

Rozwiązanie utworzą litery z oznaczonych pól, czytane rzędami
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reklamareklama

Spotkanie z Franciszkiem Karolewskim
Dnia 6 marca 2006 roku w związku z 

rocznicą Wyzwolenia Nowogardu w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbyło 
się spotkanie klas I b i II a z Franciszkiem 
Karolewskim.

Uczniowie z wielkim zaciekawieniem wy-
słuchali informacji o dziejach Ziemi Nowo-
gardzkiej. Mieli również możliwość obejrzenia 
fotografii i widokówek dawnego Nowogardu. 
Franciszek Karolewski bardzo chętnie spotyka 
się z młodzieżą szkolną, której „zaszczepia” 
miłość do naszego pięknego miasta.

Marzena Florczak
urszula Zajda
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Informujemy, że   

24 marca 2006 r.
piątek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Bobry w Miętnie?

reklamareklama

 www.dziennik.nowogard.net

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

Więcej informacji 
tel. 091 39 27 017 
       0510 704 292

Bóbr europejski (Castor fiber) jest 
największym gryzoniem w Europie. 
Długość jego ciała osiąga 75–100 cm, 
ogona 30–35 cm, a waga 18–30 kg. 
Ma masywną budowę ciała, bardzo 
gęste futro w kolorach od szaro- do 
czarnobrunatnego. Charakterystycz-
ny jest jego spłaszczony ogon pokryty 
łuskami. Ma małe uszy i oczy, palce 
tylnych nóg spięte błoną pławną. 

Zamieszkuje stojące i płynące wody 

w lasach liściastych o bogatym pod-
szyciu. Prowadzi aktywny tryb życia o 
zmierzchu i w nocy. Jest znakomitym 
pływakiem, świetnie nurkuje, pod 
powierzchnią wody może przeby-
wać nawet do 15 min. Kopie nory w 
przybrzeżnych skarpach lub buduje 
żeremia z gałęzi i mułu, do których 
wejścia zawsze znajdują się pod 
wodą. Na szczególną uwagę zasługują 
jego mocne, niezwykle silne zęby, 

którymi jest w stanie ścinać drzewa 
o nawet dużej średnicy. Żyje w sta-
dach rodzinnych, przez całe życie 
pozostaje monogamistą. Jego pokarm 
stanowią przybrzeżne krzewy, liście, 
kora, miękkie drewno.

Do niedawna był rzadkim gościem 
nad naszymi wodami, lecz obecnie 
bobry zwiększyły swoją liczebność. 
Mimo to są nadal rzadkie i objęte 
ochroną.

Mimo tego, że bobry są gatunkiem od lat zamieszkującym Polskę, dla  wielu kojarzą się jako zwierzęta niezwy-
kle rzadkie. Mało kto widział  na żywo przedstawiciela tego gatunku. Z tym większym zdziwieniem odebraliśmy 
informację, że mogą one żerować w Miętnie.

ODS – koniec 
milczenia - cz. II

Minął tydzień od mojego poprzed-
niego artykułu noszącego taki właś-
nie tytuł. Nasza redakcja otrzymała 
wiele telefonów z prośbą o konty-
nuowanie tematu. Zastanawiałem 
się co jeszcze można napisać. I tu z 
pomocą przyszliście Wy – Szanowni 
Czytelnicy – dostarczając nowych 
informacji.

1% dla organizacji pożytku 
publicznego

Zdecyduj komu 
przekażesz 
swoje pieniądze

W tym roku, rozliczając się z po-
datku za rok 2005, możemy osobiście 
zadecydować, na jakie konkretne 
cele przeznaczyć część naszego po-
datku. Nie musimy w całości oddać 
go skarbowi państwa - 1% możemy 
przekazać dla wybranej organizacji 
pożytku publicznego.

Tę możliwość daje nam art. 27 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zgodnie, z którym 
podatnicy mają prawo przekazać 1% 
swojego podatku (należnego w innej 
sytuacji fiskusowi) dla organizacji 
pożytku publicznego.
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Serdeczne podziękowania 
sąsiadom i przyjaciołom, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Jana 

Górskiego 

składa 
Rodzina

Lucjanowi rębacz 
oraz synowi 

Pawłowi z rodziną 
wyrazy szczerego 
żalu i współczucia 

z powodu 

śmierci żony 
i matki Danuty 

składają: 
Zarząd i pracownicy 

spółki „PBO – Grinbud”

podziękowaniakondolencje

 Nasza sonda
Szczyt polskiej sceny politycznej nie daje nam spokoju i co rusz prowo-

kuje nas do zadawania pytań na ten temat. Kilka tygodni temu pytaliśmy 
mieszkańców czy ten „polityczny cyrk” potrwa jeszcze długo. Niektórzy 
łudzili się nadzieją, że tak. Niestety, przeliczyli się. Konflikty co chwila 
wybuchają na nowo. Dlatego zapytaliśmy dzisiaj czy Państwa zdaniem 
parlament powinien się rozwiązać.

Mieszkaniec nowogardu: Wydaje mi się, że innego sposobu nie ma. Bez 
radykalnego posunięcia nie uda się naprawić sytuacji w naszym Sejmie. 
Sądzę, że nowe wybory dadzą nam nowy układ sił i może wtedy uda się 
stworzyć koalicję, która będzie mogła rządzić Polską.

Mieszkanka nowogardu: Powinni rozwiązać ten parlament i wybrać 
na nowo. Mam nadzieję, że ludzie pójdą po rozum do głowy i nie będą 
głosować na tych wszystkich awanturników. Bez nich Kaczyński będzie 
musiał szukać koalicji z Tuskiem, więc obaj jakoś się dogadają i koalicja 
PO z PiS-em w końcu powstanie.

Mieszkanka nowogardu: Uważam, że PiS jest najlepszą partią dla Pol-
ski. To prawda, że jest wiele tych niepotrzebnych kłótni, jednak rząd pana 
Marcinkiewicza powinien dalej rządzić bo robi wiele dobrego dla nas.

Mieszkaniec nowogardu: Myślę, że powinien się rozwiązać. Skoro nie 
daje rady rządzić to trzeba zrezygnować. Szkoda, że PiS nie dał rady sobie 
z tym wszystkim. Wydawało mi się, ze to jedyna partia w Polsce, która  
będzie w stanie udźwignąć te wszystkie problemy polskie. Nowe wybory 
to może szansa na nowe układy sił tzn. nowe koalicje.

Mieszkaniec nowogardu: To wszystko jest śmieszne. PiS chce zrezyg-
nować bo przeliczył swoje siły szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślał. 
Teraz to trzeba będzie im wszystkim zapłacić jeszcze ładne odprawy. A 
Polska miała być tańszym krajem według ich obietnic.

Kronika policyjna towego Inspektoratu Weterynarii. 
Zdechłego ptaka usunięto zgodnie z 
procedurami.

O godzinie 22.35 odebrano tele-
foniczną prośbę uciszenia sąsiadów 
przy ul. Armii Krajowej. Po przybyciu 
policji właściciel mieszkania przerwał 
dyskusję.

W dniu 18 marca (sobota)
O godzinie 11.45 zgłoszono, że przy 

ul. Bankowej 8 słychać było głośne 
krzyki dziecka. Po przybyciu patrolu 
zgłoszenie nie potwierdziło się.

O godzinie 11.45 powiadomiono o 
kradzieży z włamaniem do piwnicy 
przy ul. Poniatowskiego. Skradziono 
rower o wartości ok. 800 zł.  Trudne 
do ustalenia jest określenie czasu kra-
dzieży, ponieważ właściciel piwnicy 
był w niej ostatni raz w styczniu.

O godzinie 16.00 ochrona Lidla 
powiadomiła o kradzieży słodyczy na 
wartość 3 złotych. Kradzieży dokonał 
nieletni Sebastian Ł. Po rozliczeniu 
został oddany pod opiekę rodziców.

O godzinie 18.05 na trasie nr 6 do-
szło do kolizji drogowej. Mieszkanka 
Nowogardu kierująca  VW golfem 
uderzyła w mieszkańca Gryfina kie-
rującego fordem eskortem.

W nocy z 18 – 19 marca o godzi-
nie 24.05 zgłoszono, że z Restauracji 

„15 Południk” odjechał samochód 
osobowy marki mercedes w stronę 
Nowogardu i  kierujący pojazdem 
może być w stanie nietrzeźwości. 
Patrol policyjny nie spotkał nikogo 
po drodze.

W nocy z 18 – 19 marca o godzinie 
5.45 na trasie Nowogard – Sąpolnica 
doszło do kolizji drogowej. Jadący z 
Goleniowa samochód osobowy mar-
ki mercedes 190 zderzył się z dziką 
zwierzyną.

W dniu 19 marca (niedziela)
O godzinie 17.35 powiadomiono 

dyżurnego, że na drodze nr 6 koło 
Kikorzy z jadącego samochodu 
osobowego wypadł człowiek. Został 
on najechany tylnim kołem samo-
chodu, którym jechał. Na miejsce 
wysłano partol. W toku czynności 
informacje zostały potwierdzone. W 
samochodzie znajdowała się rodzina, 
jedna osoba z nich miała objawy 
choroby psychicznej. Nastąpił atak 
choroby, w wyniku czego osoba ta 
wyskoczyła z  samochodu. Poszkodo-
wanego przywieziono do szpitala w 
Nowogardzie, gdzie nie stwierdzono 
żadnego uszkodzenia ciała. Przewie-
ziono poszkodowanego do szpitala 
psychiatrycznego w Gryficach.

isa

W dniu 13 marca (poniedziałek)
W nocy z 12 – 13 marca ok. go-

dziny 2.00 na placu manewrowym 
PKS Gryfice nastąpiło zapalenie 
autobusu „Autosan”. Uszkodzeniu 
uległa tylnia część pojazdu. Pożar 
został zauważony przez jednego z 
taksówkarzy. Oszacowano straty na 
ok. 10 000 zł. Ekspertyza powołanego 
biegłego wskazała na niedopełnienie 
obowiązków przez kierowcę.

O godzinie 14.25 w rejonie nowo-
gardzkiej fontanny na powierzchni 
jeziora unosiła się martwa kaczka. 
Stosowne służby zajęły się jej usu-
nięciem. 

O godzinie 19.50 przy ul. Armii 
Krajowej  na chodniku  leżał nie-
przytomny mężczyzna z raną ciętą 
na głowie. Po przybyciu  policji usta-
lono tożsamość mężczyzny, po czym 
nowogardzkie pogotowie zabrało go 
do szpitala.

O godzinie 20.15  powiadomiono 
dyżurnego, że na ul. Wojska Polskie-
go w Nowogardzie trzech młodych 
mężczyzn wystawiło 2 metalowe kon-
tenery. Dwóch z mężczyzn chciało się 
ukryć przy wejściu do szkoły, byli to 
bracia Michał K. i Patryk K. z Nowo-
gardu. Trzeci mężczyzna uciekł.

O godzinie 3.45 w Żabowie na 
terenie jednej z posesji zapaliła się 
reklama umieszczona na pojeździe. 
Straty oszacowano na 200 zł.

W dniu 14 marca (wtorek)
O godzinie 12.20 mieszkanka ul. 

5 marca powiadomiła o padłym 
gołębiu. Martwego ptaka usunięto 
zgodnie z procedurami.

O godzinie 13.30 w Biedronce za-
trzymano mężczyznę podejrzewane-
go o kradzież. Przybyły patrol policji 
nie potwierdził oskarżeń.

O godzinie 14.30 Posterunek Ener-
getyczny w Dobrej powiadomił o 
kradzieży linii w rejonie Słajsina.

O godzinie 16.35 przy sklepie 
nocnym przy ul. 15 lutego znaleziono 

martwego gołębia. Stosowne służby 
sprzątnęły martwego ptaka.

W dniu 15 marca (środa)
O godzinie 11.30  zatrzymano 

w Nowogardzie przy ul. Zielonej 
samochód osobowy marki BMW, 
którym kierował Partyk K., który 
nie posiadał uprawnień do kiero-
wania pojazdem. Nie stosując się 
do zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych orzeczonego przez 
Wydział VI Grodzki Sądu Rejono-
wego w Goleniowie otrzymał mandat 
karny oraz rozpoczęto postępowanie 
przygotowawcze zgodne z art. 244 
Kodeksu Karnego.

O godzinie 16.05 w Lidlu dokonano 
kradzieży. Sprawcą okazał się Leszek 
Z. mieszkaniec Kościuszek. Otrzymał 
on mandat karny w wysokości 100 zł. 
Po ukaraniu i rozliczeniu został on 
wypuszczony do domu.

O godzinie 17.15 kobieta powiado-
miła telefonicznie, że na klatce scho-
dowej bloku przy ulicy 15 lutego 12b, 
trzech młodych ludzi zachowuje się 
niestosownie. Po przybyciu patrolu 
okazało się, że zachowują się spo-
kojnie i po rozmowie z policjantami 
rozeszli się.

O godzinie 18.55 na Osiedlu Gry-
fitów 4 zdarzyła się podobna sytuacja 
co na ulicy 15 lutego 12b. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku wszyst-
ko zakończyło się tylko  rozmową z 
policją. 

W dniu 17 marca (piątek)
O godzinie 8.00 w Nowogardzie 

przy ul. Bohaterów Warszawy doszło 
do kolizji drogowej samochodów 
marki mazda i nissan micra. Kie-
rowcy załatwili sprawę między sobą.

O godzinie 14.50 w Lidlu ochrona 
powiadomiła o kradzieży różnych 
artykułów. Po przybyciu policji 
przedmioty zostały odebrane.

O godzinie 19.15 przy ul. Ofiar 
Katynia znaleziono zdechłą wronę. 
Został powiadomiony lekarz Powia-
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Straż pożarna
W dniu 13 marca (poniedzia-

łek) 
O godzinie 02.35 przy ul. Rze-

szowskiego w Nowogardzie stra-
żacy zostali wezwani do pożaru 
autobusu.

O godzinie 03.43 w Żabowie 
strażacy zostali wezwani do pożaru 
karoserii samochodu osobowego.

W dniu 15 marca (środa)
O godzinie 12.52 ul. Wojska Pol-

skiego w Nowogardzie, usunięcie z 
drogi snopu słomy.

W dniu 17 marca (piątek)
O godzinie 23.13 ul. Szarych Sze-

regów w Nowogardzie, pożar kępy 
trzciny na jeziorze.

W dniu 18 marca (sobota)
O godzinie 16.18 przy ul. Ponia-

towskiego w Nowogardzie, pożar 
nieużytków.

O godzinie 18.06 na trasie  Nowo-
gard – Olchowo zderzenie dwóch 
samochodów osobowych.

W dniu 19 marca (niedziela)
O godzinie 18.25 na trasie Osina 

– Krzywice doszło do pożaru nie-
użytków. 

isa

Drożeje gaz
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce, aby od 1 kwietnia 

wprowadzona została podwyżka cen gazu – poinformował szef działu 
planowania PGNiG Cyryl Fedorowicz.

„Jesteśmy w trakcie postępowania taryfowego. Spodziewamy się, że nowe 
ceny gazu wejdą w życie od 1 kwietnia. Od tej podwyżki będzie zależała 
marża na sprzedaż gazu” – powiedział Fedorowicz.

Wiceprezes PGNiG Jan Anysz dodał, że wniosek o podwyżkę cen gazu 
będzie niższy, niż podwyżka przyjęta na początku stycznia, kiedy wyniosła 
ok. 12 %. Wówczas ta podwyżka przełożyła się na wzrost cen gazu dla od-
biorów domowych z 4,9 % do 7%, w zależności od jego zużycia. Natomiast 
rachunki dla odbiorców przemysłowych wzrosły od 9% do 11%.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzając w grudniu 2005 r. podniesie-
nie przez PGNiG ceny gazu o 12 % wydłużył jednocześnie obowiązywanie 
dotychczasowej taryfy gazowej do 31 marca br.

I.k.

TMZN
Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej pod egidą Dziennika 

Nowogardzkiego chce zorganizować wystawę fotograficzną pn. „Pedagodzy 
i uczniowie 1945 – 1960 – okres pionierski”

Wystawę planuje się zorganizować w Święto Nauczyciela. Dlatego też proszę 
byłych uczniów i nauczycieli o udostępnienie starych fotografii, dokumentów, 
pamiątek, które po zeskanowaniu zostaną zwracane ich właścicielom. Celem 
wystawy będzie przypomnienie najtrudniejszego okresu w dziejach Polski 
powojennej. Dostarczenie materiałów byłoby możliwe poprzez kontakt z 
Franciszkiem Karolewskim lub redakcją DN.

Franciszek karolewski

Zdecyduj komu przekażesz swoje 
pieniądze

jak odpisać i wpłacić jeden procent?
Przed przekazaniem pieniędzy wybranej instytucji trzeba sprawdzić, czy 

posiada status organizacji pożytku publicznego. To pozwoli w przyszłości 
uniknąć niepotrzebnych sporów z fiskusem. Lista organizacji pożytku pub-
licznego dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: 
http://www.ms.gov.pl pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy, albo bezpośrednio 
pod adresem: http://opp.ms.gov.pl. Pełne informacje o organizacjach pożytku 
publicznego, w tym także numery kont znaleźć można na stronie: http://www.
baza.pozytek.ngo.pl. 

Oblicz kwotę, którą można przekazać
Odliczając 1% podatku należy być ostrożnym, gdyż urzędy skarbo-

we skrupulatnie wychwytują wszelkie błędy i uchybienia. To nie jest 
trudne. Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 178, PIT-37 - pole 
110) trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole 
179 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37. To sygnał 
dla Urzędu Skarbowego, że zdecydowaliśmy się na obdarowanie pie-
niędzmi ze swojego podatku jakąś organizację pożytku publicznego. 
Wpłać pieniądze na konto organizacji Wyliczony w zeznaniu 1 proc. podat-
nik musi sam wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji. Wypełniamy 
dokument wpłaty. W polu „tytułem” wpisujemy na przykład „wpłata 1 proc. 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Oprócz tego wpisujemy 
swoje imię i nazwisko oraz adres, kwotę, nazwę organizacji i oczywiście numer 
konta. Niektóre organizacje posiadają gotowe blankiety. Koniecznie trzeba 
zachować dowód wpłaty pieniędzy. Pokwitowanie wpłaty wraz z wszystkimi 
innymi dokumentami służącymi do rozliczenia należy przechowywać przez 
5 lat, w razie, gdyby urząd chciał nas skontrolować.

Wyślij PIT
Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skar-

bowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dokumentów dotyczących 
wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania nie zwlekaj. Organizacje pożytku pub-
licznego działając lokalnie, często z braku pieniędzy nie mogą realizować 
swoich szczytnych celów. Są to instytucje w pracy na rzecz innych często 
niezastąpione, cały swój dochód przeznaczają m.in. na pomoc potrzebu-
jącym, osobom niepełnosprawnym, rozwój lokalny, sport, naukę edukację, 
kulturę czy sztukę.

(MaW)
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Z okazji 
80 rocznicy urodzin

drogiej sąsiadce

Wiesławie 
Buczkowskiej

dużo zdrowia, dalszej 
żywotności i 100 lat

życzą sąsiedzi 
z ulicy Pocztowej

życzenia

Do redakcji „Dziennika” zgłosił się 
jeden z naszych czytelników infor-
mując nas, że najprawdopodobniej 
w małym stawku w okolicy Miętna 
zamieszkały bobry. Zaintrygowani 
tym udaliśmy się z aparatem we 
wskazane miejsce i już po chwili 
zobaczyliśmy drzewo obgryzione w 
bardzo charakterystyczny sposób. 
Wokół zbiornika znaleźć można było 
wiele gałęzi wyglądających na obgry-
zione przez jakieś zwierzę. Dla nas, 
laików, ślady te wyglądały jak dowód 
obecności bobra w tym miejscu. Po-
stanowiliśmy jednak to skonsultować 
z fachowcem. Zdjęcia zrobione w 
Miętnie pokazaliśmy Sławomirowi 
Kucalowi, który po ich obejrzeniu 
stwierdził, że rzeczywiście wygląda 
to na ślady żerowania bobrów. Ob-

gryzanie drzewa „w ołówek” oraz 
ślady zębów są charakterystyczne 
tylko dla tego gatunku. Nie był jednak 
jakoś szczególnie zaskoczony, gdyż 
zupełnie niedaleko, w rzecze Gowe-
nica znajduje się żerowisko bobrów. 
Jest więc wysoce prawdopodobne, że 
zwierzęta te przewędrowały stamtąd 
lub z innego, nieznanego jeszcze 
miejsca ich zamieszkania. 

Nikt jednak nie widział do tej pory 
samego zwierzęcia, nie ma więc nie-
podważalnego dowodu. Mistyfikacja 
jest raczej mało prawdopodobna, 
gdyż byłaby niezwykle pracochłon-
na i bezcelowa. Czy znaczy to, że w 
naszej okolicy osiedliły się bobry? 
Czas pokaże.

Ag

Bobry w Miętnie?

Wokół stawku można znaleźć wiele poobgryzanych gałęzi

Bobry mieszkają w żeremiach i norach. Czy ta należy do przedstawiciela 
tego gatunku? 

Biwak harcerzy
Dzięki uprzejmości myśliwych w 

Domu Myśliwskim „Jaźwiec” odbył się 
trzydniowy biwak 28 Drużyny Har-
cerskiej “Parus”. Biwak miał na celu 
uczczenie drugich urodzin drużyny 
oraz przekazanie 28 Drużyny Har-
cerskiej “Parus” nowej drużynowej  
dh.Aleksandrze Mieleńczuk, przez 
jej założyciela dh. Piotra Sikorskie-
go. W ramach prowadzonej przez 
„Parusa” kampanii    harcerze pozna-

wali historię swego patrona Zawiszy 
Czarnego.

Młodzież uczestniczyła w grach,  
turnieju rycerskim a  przy wydatnej 
pomocy opiekującego się leśniczów-
ką p.Bolesława zwiedzili najbliższą 
okolicę. Poznali także  historię Bie-
brówka. Przy dźwiękach harcer-
skiej piosenki, uczestnicy biwaku 
w radosnych humorach wrócili do 
Nowogardu.

Powitanie wiosny
W piątek 24 marca o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Nowogardzie odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzyki 
Edwarda Steca. Koncert odbędzie się pod nazwą „Powitanie wiosny”. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Znaleziono 
klucze

W sobotę (18.03.) rano znale-
ziono klucze w okolicach „Nep-
tuna”. Do odbioru w redakcji 
DN. 

Red.
życzenia

Serdeczne gratulacje
Magdzie i Michałowi

Pertkiewiczom 
z okazji narodzin synów
Marcela i Miłosza

składają 
Ewelina i Marcin 

Simińscy
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Najserdeczniejsze 
podziękowania 

za fachową 
opiekę lekarzowi 

– ginekologowi 
józefowi januszowi 

dylewskiemu 

składają 
rodzice Olgi

Personelowi oddziału 
położniczo-ginekologicznemu 

a w szczególności 
Zbigniewowi 

Szychowskiemu 
i elżbiecie 

Mogielskiej 
najserdeczniejsze 

podziękowania za troskliwą 
opiekę i ogromną pomoc 

składają 
rodzice Olgi

podziękowania podziękowania

ODS – koniec milczenia - cz. II

wyższą wydajność, a oni z kolei wy-
magają jej od nas.”

Inne rozmówczynie zwróciły uwa-
gę: „W zakładzie w Nowogardzie, choć 
raz w tygodniu mogłoby być urucho-
mione biuro, w którym można by zała-
twić formalności, typu uaktualnienie 
książeczki ubezpieczeniowej, albo 
uzyskanie jakiegokolwiek zaświadcze-
nia. Obecnie w tych sprawach musimy 
jechać do Goleniowa. Mało, że tracimy 
czas i pieniądze, to zdarza się, że po 
„głupi papierek” musimy jechać kilka 
razy, bo „od ręki” sprawy załatwić nie 
można. Często jeździmy do Goleniowa 
po nocnej zmianie, bo pani kierownik 
przyjmuje tylko w poniedziałki, środy 
i piątki od 8.00 do 10.00. A wie pan 
jak człowiek wygląda po pracy w nocy, 
a zwłaszcza w takich warunkach jak 

w naszej firmie? Wracamy do domów 
późno i zamiast iść spać przed kolejną 
nocką w domach czekają na nas ko-
lejne obowiązki. Większość z nas ma 
rodziny i dzieci. Wracamy do pracy – a 
tu słyszymy, że nie jesteśmy wydajne 
i nasze miejsce pracy jest zagrożone. 
Zwolnieniem oczywiście. Nie będę 
ukrywała, że cieszyłam się z tej pracy. 
Obecnie przed przystąpieniem do pra-

cy biorę leki uspokajające. Praca nie 
daje mi żadnego zadowolenia, ciągle 
czuję obawy czy dziś za pięć czternasta 
(magiczna godzina) nie usłyszę: „pani 
od jutra już nie pracuje”. I to mówią 
bez podania przyczyny zwolnienia.”

Jeszcze inna pani dodaje: „Ja jestem 
osobą zamiejscową, płacę ok. 200 zł 
miesięcznie za dojazdy. Zostaje mnie 
parę złotych, i to za moją ciężką pracę. 
Panie redaktorze! Może pan nam coś 
pomoże w naszej sprawie? W naszej 
firmie na nasze pytania jest wulgarna 
albo krótka odpowiedź: bo tak musi 
być. Proszę nam pomóc.”

Otrzymałem plik dokumentów: 
umowy o prace, aneksy do umów, 
aneksy do aneksów, wycinki płac. Po 
przeanalizowaniu – zgodnie z umową 
– odeślę.

Wiem tylko jedno – dokumenty te 
nic nie mówią. Są niejasne, tak aby 
zwykły „robol” nic się w nich nie 
doczytał. Bo i po co? Pracownik ma 
pracować, a nie być mądrzejszy od 
kierownictwa firmy. Jedna z moich 
rozmówczyń zapytała  dlaczego 
tego co się dziś dowiedziałem nie 
było w poprzednim moim artykule? 
Szanowna Pani odpowiadam: nie na-
pisałem, bo nie wiedziałem, że ODS 
to taka skarbnica złego postępowania 
kierownictwa wobec pracowników fi-
zycznych. Gdy zbierałem materiały na 
temat Waszej firmy do poprzedniego 
artykułu Pani koleżanki powiedziały 
mi tylko to o czym napisałem.

Zdaję sobie sprawę, że i dziś nie 
wszystko zostało powiedziane. W 
razie potrzeby do tematu powrócimy. 
Ze swej strony bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim swoim rozmów-
czyniom, które zaufały redakcji i 
mnie. Dziękuję za to, że odważyły 
się mówić. Postaramy się paniom 
pomóc. Żałuję, że nikt z brygadzistów 
i kierownictwa nie zabrał głosu, aby 
przedstawić drugą stronę medalu.

Pozdrawiam wszystkich pracowni-
ków firmy ODS Optical Disc Service 
Sp. z o.o. – trzymajcie się dzielnie!

Ireneusz karczyński

Przeprowadziłem w tym celu sporo 
rozmów telefonicznych i spotkań. W 
czasie mojej nieobecności w redakcji 
dzielnie zastępował mnie kolega re-
dakcyjny, Andrzej, który rejestrował 
dla mnie rozmowy z Państwem i na 
bieżąco przekazywał je dla mnie.

Zanim przedstawię nowe fakty 
odpowiadam na pytanie jednej z 
czytelniczek, która prosiła o podanie 
pełnej nazwy zakładu. Jest to: ODS 
– Optical Disc Service Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie.

A oto nowe informacje przekazane 
przez byłych, jak i obecnych pracow-
ników.

Moi rozmówcy potwierdzili fakt, 
iż są zastraszani przez brygadzistów 
i kierowników zmianowych. Pracow-
nicy mają niewypłaconą najniższą 
krajową, muszą wyrobić normę 
ośmiu tzw. szpingli, na które nakła-
dane jest 160 płyt. Następnie szpingle 
te co godzinę muszą foliować, opisać 
swoim imieniem i nazwiskiem, przy 
którym muszą napisać ile szpingli 
zostało zrobionych. Jeżeli kobiety nie 
zrobią normy – zwłaszcza na nocnych 
zmianach – są zastraszane, że będą 
zwalniane z pracy. A przecież praca 
nie odbywa się w systemie akor-
dowym. Tego chciałoby większość 
pracownic, bo wówczas wiedziałyby 
ile zarobiły. Tymczasem po opubliko-
waniu mojego poprzedniego artykułu 
pracownicy otrzymali wycinki z płacą 
i każda z pań ma inaczej naliczoną 
pensję zasadniczą – 700, 600 zł.

Ta sama sytuacja pojawia się przy 
urlopach. Dla przykładu: dwie z mo-
ich rozmówczyń były w tym samym 
czasie na urlopie. Każdej z nich urlop 

został naliczony inaczej. Różnie nali-
czane są wszystkie składki i podatki.

„Z tego co wiemy dziewczyny z ODS 
w Goleniowie mają o wiele lepiej, gdyż 
tam mają płacone premie. U nas ich 
nie ma. Ciągle słyszymy, że jak będzie-
my wydajniejsze – premie dostaniemy, 
ale to nieprawda. Na nasze pytania 
o zasady naliczania wypłat, składek 
i premii, odwracają kota ogonem, 

twierdząc, że tak ma być. Albo, że 
system zawinił. Czy zatem nie można 
zmienić systemu?

Są wywierane na nas ciągłe naciski, 
np. – tamta zmiana zrobiła tyle i tyle, 
to i wy musicie zrobić tyle samo, albo 
i więcej.

Z tego jak brygadziści się do nas 
odnoszą należy się domyślać, że i na 
nich wywierane są naciski „z góry” o 

Minął tydzień od mojego poprzedniego artykułu noszącego taki właśnie 
tytuł. Nasza redakcja otrzymała wiele telefonów z prośbą o kontynuow-
anie tematu. Zastanawiałem się co jeszcze można napisać. I tu z pomocą 
przyszliście Wy – Szanowni Czytelnicy – dostarczając nowych informacji.
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Dzień Otwarty w „Dwójce”
Dzień Otwarty w nowogardzkiej Szkole Podstawowej nr 2 stał się już 

tradycją. Od kilku lat przyszli uczniowie tej szkoły, zerówkowiczze oraz 
pierwszaki, którzy dopiero rozpoczęli naukę mogą zobaczyć, co „Dwójka” 
ma do zaoferowania.

Dzień Otwarty rozpoczął się w 
miniony czwartek o godzinie 14.00. 
Do budynku Szkoły przy ulicy Że-
romskiego przybyło wielu gości 
zainteresowanych działalnością szko-
ły. Mogli oni obejrzeć prezentacje 
przygotowane przez uczniów i na-
uczycieli przedstawiające zajęcia 
lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone 
w tej placówce. Sporym zaintereso-
waniem uczniów cieszyły się zajęcia 
komputerowe w świeżo oddanej 
do użytku sali informatycznej oraz 
sprawnościowy tor przeszkód. Ro-
dzice z zaciekawieniem zatrzymywali 
się przy stoliku prezentującym naukę 
czytania metodą glottodydaktyki. Z 
zajęć pozalekcyjnych prezentowało 

się Koło Młodych Historyków i 
Koło Ekologiczne „Błękitny kciuk”. 
Obejrzeć można było przedstawienie 
„Kopciuszek”, „Legenda o Rusałce z 
Nowogardu” oraz „Jaś i Małgosia” 
po... niemiecku. Każdy chętny mógł 
podejść do mikrofonu i zaprezento-
wać swe zdolności wokalne w kon-
kursie „Śpiewać każdy może”. Jedną 
z sal zajął Dom Pomocy Społecznej 
prezentując wykonane przez siebie 
obrazy i hafty.

Celem takich imprez jak Dzień 
Otwarty jest zachęcenie rodziców 
do tego, by ich pociechy rozpoczęły 
naukę właśnie w tej szkole. Czy to się 
udało, przekonamy się we wrześniu.

Ag

Geometria również może zainteresować. 

Najmłodsi chętnie pokonywali sprawnościowy tor przeszkód.

Międzyszkolny konkurs 
języka polskiego

We wtorek 14.03. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się IV 
edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim pod tytułem „Tajniki interpunk-
cji”. W tym roku chęć udziału zadeklarowało pięć drużyn z: Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Maszewie, ZSP w Nowogardzie, Technikum Ekono-
micznego w Goleniowie oraz dwa zespoły z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. Patronat nad imprezą objął starosta powiatu goleniowskiego 
Jerzy Jabłoński. Nad prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: 
Alicja Jaklińska, Wiesława Małgorzata Kozak, Barbara Bartoszyńska, 
Marcin Karpiel, Katarzyna Mańkowska. 

Celem konkursu jest propagowanie 
wiedzy na temat język polskiego i 
podkreślenie potrzeby dbania o jego 
kulturę, oraz uświadomienie jak 
ważna jest umiejętność poprawnego 
stosowania znaków interpunk-
cyjnych. – powiedziała podczas 
rozpoczęcia organizatorka Anna 
Durniewicz.

Zmagania zostały podzielone na 
kilka etapów. Drużyny wybierały 

pytania podzielone na kategorie 
wynikające z rodzajów znaków 
interpunkcyjnych m.in. kropka, 
przecinek, znak zapytania, wy-
krzyknik… Za podanie prawidłowej 
odpowiedzi w ciągu 1 min uczest-
nicy otrzymywali 1 punkt. Niektóre 
pytania zawierały niespodzianki 
oznaczone prezentem, za które 
można było uzyskać dodatkowe 
punkty czy nagrodę (w tym uścisk 
dłoni przewodniczącego jury). 
Wśród zadań, jakie postawiono 
przed uczniami było zaśpiewanie 
piosenki o zasadzie, kiedy używamy 
przecinka oraz pokazanie publicz-
ności za pomocą gestów emocji 
towarzyszącym danym zwrotom. 
Grupy rywalizowały o każde pyta-
nie, na które nie udzielił odpowiedzi 
poprzedni zespół. 

V etapem konkursu było dyktan-
do. Niestety nie należało do mocnej 
strony uczestników. Wszyscy popeł-

nili błędy a drużyny sklasyfikowano 
według ich liczby. W tym momencie 
1 punkt otrzymały jedynie uczenni-
ce I LO w Nowogardzie. 

Po ośmiu etapach i zdobyciu 
decydującej liczby punktów I miej-
sce tym razem zajęły uczennice 
I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie: Paulina Osajda, Jo-
anna Poreda oraz Agata Wożniak 
zdobywając tym samym puchar 

ufundowany przez starostę oraz 
leksykon i słowniki. Miejsce drugie 
zajęli reprezentanci Technikum 
Ekonomicznego w Goleniowie. 
Trzecią pozycję zdobył męski zespół 
z I LO w Nowogardzie. Wszyscy 
zostali uhonorowani dyplomami i 
upominkami. Udział w konkursie 
pozwolił uczniom na zaprezento-
wanie posiadanej przez nich wiedzy 
oraz doskonałą zabawę.

Tekst i foto: 
Mateusz Wasielewski

Zwycięska drużyna I LO w Nowogardzie
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KURKi NiOSKi 
ODCHOWANE, pow. 7 tyg.

Sprzedaż od 21 marca 
              Gospodarstwo drobiarskie 
                      żaBOWO 13 
                   tel. 091 39 106 66

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

reklama

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

reklamareklama

W obiektywie Jana Korneluka  

Nowogard „wczoraj”

GOSPOdarSTWO rOLne W nOWOGardZIe 

ZATRUDNi:
• kIerOWnIka dS. OrGanIZacjI Pracy LudZI
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie, mężczyzna, wiek do 35 lat
- język angielski lub niemiecki w mowie i piśmie
- prawo jazdy kat. B  
- kultura osobista
- dyspozycyjność 
- nienormowany czas pracy, kreatywność
- umiejętność pracy w różnych środowiskach i różnych grupach społecznych i zawo-
dowych
- umiejętność kontaktowania się z klientami, rolnikami, naukowcami i
urzędnikami; wymagamy szczerego zaangażowania w pracy dla rozwoju gospodarstwa 

cV, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres pocztowy: 
urząd Pocztowy ul. Warszawska 14, 72-200 nowogard skr. pocz. 44
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

MY CHCEMY WIOSNY!!
Tyle jest łagodności w wiośnie... 
A jednak ta wiosna
Przepędza zimę bezlitośnie.
   (Czesław Kuriata)

 

braniu z szat i wzniesieniu do nieba. 
Potem Marzannę oddawano wodzie, 
a właściwie jej władcom, od których 
zależało powodzenie pracy włożonej 
w uprawę ziemi. Do Marzanny pod-
chodzono z szacunkiem. Jej resztki 
rozrzucano po polach, bo wierzono, 
że dzięki temu ziemia będzie obficiej 
owocować.

Marzanna najczęściej wyobraża-
ła postać kobiety, ale np. na Śląsku 
chłopcy topili również kukłę męż-
czyzny, czyli wspomnianego już 
Marzanioka. Śmiercichę robiono 
zazwyczaj z wiechcia słomy, który 
okręcano białym płótnem, ozda-
biano wstążkami i koralami. Śląską 
maszkarę ubierano bardziej boga-
to, w strój druhny weselnej: białą 
bluzkę, kwiecistą spódnicę, fartuch, 
gorset, chustę na ramiona, korale, 
wianek z kwiatów i wstążki w sło-
mianych warkoczach. Marzanną-
Śmiercichą mogła być również lalka 
z gałganków lub kupiona w sklepie, 
ale musiała mieć białą sukienkę.

Po utopieniu Marzanny przycho-
dziła kolej na wywoływanie wiosny. 
Zwyczaj ten zachował się głównie 
u wschodnich Słowian jako „zakli-
nanie” lub „hukanie” wiosny. Wiel-
korusini zaklinanie wiosny zaczy-
nali już 1 marca. Tego dnia dzieci 
i dziewczęta wychodziły na dachy, 
wzgórza i śpiewając prosiły wiosnę 
o łaskawe przybycie i przyniesienie 
darów. Rytuał ten powtarzano przez 

cały marzec, a czasami jeszcze dłu-
żej. Czekano na znak świadczący o 
tym, że prośby i zabiegi ludu zosta-
ły dostrzeżone. Tym znakiem był 
pierwszy wiosenny grzmot. Wierzo-
no, że otwierał on ziemię. Nadejście 
wiosny zwiastowało też pojawienie 
się pewnych gatunków ptaków, zwy-
kle skowronka, jaskółki, bociana lub 
kukułki. Miały one przynosić klucze, 
którymi wiosna otwierała ziemię, 
aby ta mogła wypuścić roślinność.

Ledwo Marzanna popłynęła z 
zimą do morza, a już wnoszono do 
wsi kolorowy, zielony gaik - maik. 
Była to gałąź sosny lub świerku, 
pięknie przystrojona wstążkami i 
ozdobami z papieru, czasami z lalką 
umieszczoną u szczytu. Gaik - sym-
bol wiosny - wędrował od chaty do 
chaty z radosnym śpiewem.

Począwszy od XIX wieku zwyczaj 
ten stopniowo zmieniał się w zabawę, 
w której brały udział przede wszyst-
kim dzieci i młodzież. Współcześnie 
łączymy go z 21 marca - początkiem 
kalendarzowej wiosny, który ucznio-
wie ogłosili „Dniem Wagarowicza”. 
W tym dniu uczniowie, w radosnych 
nastrojach i wymyślnych, wręcz kar-
nawałowych strojach, świętują dzień 
bez szkoły. Wrzucając do wody  ku-
kłę Marzanny, topią przy okazji nie-
dole i smutki uczniowskie.

 

W nocy z 20 na 21 marca słońce 
wchodzi w znak Barana. Zaczyna się 
astronomiczna wiosna, pora roku 
od zarania dziejów oczekiwana z 
niecierpliwością i witana z radością. 
Dzieci zaczną wypatrywać pierwsze-
go bociana - zwiastuna wiosny i pój-
dą topić Marzannę. Śniegi stopnieją, 
trawa się zazieleni, a ptaki zaczną ra-
dośnie ćwierkać. Dziś wiemy, że taka 
jest kolej rzeczy, ale nasi pradziado-
wie myśleli trochę inaczej. Sądzili, 
że wiosna nadejdzie szybciej, jeśli jej 
w tym pomogą. Dlatego przygoto-
wywali się do niej bardzo starannie 
i przygotowywali kukłę będącą per-
sonifikacją zimy i śmierci. W zależ-
ności od regionu, zwano ją Marzan-
na - Morena, Marzanik (od słów: 

„mor”, „mara”, „zmora”), Śmierć, 
Śmierztecka, Śmiertka, Śmiercicha. 
Wyprowadzenie jej poza granice 
wsi i utopienie lub spalenie było 
konieczne, aby przywołać wiosnę. 
Obrzędu dopełniano w czwartą nie-
dzielę Wielkiego Postu, zwaną Białą, 
Czarną albo Śmiertną. Wierzono 
powszechnie, że unicestwienie Ma-
rzanny spowoduje szybkie nadejście 
wiosny. Topiono ją pod koniec zimy 
lub tuż po pierwszych symptomach 
wiosny. Marzannę wynoszono ze 
wsi całą gromadą, po lub w trakcie 
zabawy. Niesiono ją ponad głowami 
albo wieziono na taczce. Kukłę wy-
obrażającą postać ludzką palono lub 
wrzucano w nurt rzeki, stawu, jezio-
ra. Topiono ją po uprzednim roze-

„Kiedy bocian przyleci, 
mogą wyjść na dwór dzieci”

Przyleciały z daleka i krążyły nad łąką. 
Zobaczyły je dzieci, gdy rankiem zeszło słonko.
Zobaczyły je dzieci, powitały radośnie,
Ach, witajcie bociany, powiedzcie nam o wiośnie!

Z tą wiosną, proszę państwa,
To jednak mała draka:
Niby trawka tu-ówdzie wyprysła,
Przysłała na zwiady ptaka,
No tak, niby to przyszła,
Ale na razie
Byle jaka.
(Hanna Łochocka) 

 

Wiosna będzie radosna, a potem 
już raz, dwa do lata!
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Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 11

Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego z zadań drukowanych w marcu. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Najbliższe losowanie w dniu 3 kwietnia 2006 roku.

Zima zła…

Po rozwiązaniu krzyżóweczki litery przenieść do 
kratek poza diagram tak jak pokazują to strzałki i 
odczytać rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
1 – zespół, który towarzyszył Markowi Grechucie,
4 – zaloty, kochanie,
Pionowo:
1 – pan na rajskich włościach,
2 -  najmniejszy z bawołów,
3 – bezpieczne miejsce, schronienie dla politycz-

nego uchodźcy.

Już wiosna!

Litery z przyciemnionych kratek, czytane rzędami 
utworzą rozwiązanie.

1 – gdy płaska to platfus,
2 – coś co straszyło w operze, inaczej zjawa, mara, 

duch,
3 – łączy pana z psem,
4 – duży budynek,
5 – krzewinka, która zakwitnie dopiero we wrześ-

niu,
6 – atrakcja na saniach, kulig,
7 – nisza w ścianie.

NieRUcHOMOŚci
•  Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościo-

we w Płotach na kawalerkę w Nowogardzie tel. 
513 164 201. 

•  Pokój do wynajęcia 091 39 21 157,  693 319 310. 
•  Do wynajęcia mieszkanie w domku jednorodzin-

nym.  0692 202 938.   
•  Kupię działkę budowlaną na terenie Nowogar-

du. 0605 075 779. 
•  Sprzedam lub wydzierżawię kawalerkę tel. 0604 

787 696. 
•  Szukam garażu do wynajęcia 0509 41 18 19, (091) 

39 22 874.  
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., dział-

ka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 0695 
644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, w roz-
sądnej cenie. 0693 482 460.

• Sprzedam ziemię 2 hektary – Warnkowo k/No-
wogardu. Tel. 0607 585 550.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 lub 
3-pokojowego mieszkania oraz kawalerkę w 
Nowogardzie. 0604 775 563.

• Domy na wsi k/Nowogardu sprzeda „ARDOM”. 
091 488 54 26.

• Gospodarstwo blisko Nowogardu – hektary sprze-
dam. 0502 103 432.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, włas-
nościowe. 091 39 281 35.

• Zamienię M-5 z indywidualnym ogrzewaniem 
(gazowym) na mniejsze o podobnym standar-
dzie. Niski czynsz. 0888 311 616.

• Ziemię rolną, kilka hektarów. 0502 103 432.
• Komfortowy dom w Nowogardzie na działce 1000 

m sprzedam. 0501 307 666.
• Zamienię M4, 66 m kw., 2 piętro na M3. Tel. 091 

39221407 po 16.00.

MOTORYZAcJA

 • Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, mało 
używane w stanie bdb o wymiarze 185 60R14 
lub 185 55R15. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam komplet felg z oponami do Suzuki Ig-
nis 14 x 41/2J 45HT, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto naprawa 
samochodów osobowych i dostawczych wszelkich 
typów. Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. 
Warszawy 1b, Nowogard.

• Sprzedam Transportera T2, 1981 r. – po remon-
cie silnika i zawieszenia, filtra oleju. cena do 
uzgodnienia. 091 39 26 321, 0608 447 678, po 
19.00.

• Opel Kadett, rok 88/97, poj. 1.6, kolor fiolet, kom-
plet kół zimowych, szyberdach, radio, cena 1.900 zł 
– do uzgodnienia. 0603 637 361.

•  Używane katalizatory kupię. Cena 80 zł/szt. Tel. 
0606 118 102. 

ROLNicTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnienia. Tel. 

0600 653 124.

•  Sprzedam 2 tony pszenżyta. 091 39 28 005. 
• Sprzedam facelię. Kupię byczki od 100 do 200 kg. 

0668 316 103.
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 807 668, 

091 39 26 619.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•  KReDYTY GOTÓWKOWe, oferta najlepszych 

banków w jednym miejscu ul. 700 Lecia 6A 
Nowogard tel. 091 39 272 68. (Via a vis Netto – i 
piętro) 

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY IN-
TERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS 
REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 574 542.
• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 

drobne naprawy wykona „złota rączka”. Dzwo-
nić wieczorem 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 

72 575, 0695 085 470.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.

PRAcA
•  Remonty – 0508 920 135. 
• Praca jako doradca klienta w OFe. Tel. 

513 164 203, 091 39 27 268. 
• Szukam kobiet i mężczyzn do pracy w Niemczech. 

0693 162 250.
• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakiernika 

i blacharza – wymagane doświadczenie. Tel. 091 39 
20 303. 

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na Majorce 
ze znajomością j. niemieckiego. 0605 276 271.

•  Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 091 39 21 195. 

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie ter-

miny i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELEMENTÓW Z 
PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Kupię – sprzedam pilarki  spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam radio cD samochodowe, prawie 
nowe, panel, moc 4 x 50W, cena 350 zł. 0605 
522 340.

• Sprzedam ksero kolorowe oraz ksero czarno-białe. 
0693 850 197.

• Sprzedam pianino – 091 39 25 132.
• Kupie – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam suknię ślubną – gorsetową, rozmiar 36. 
Tel. 0693 843 597.

•  Owczarki niemieckie 3 miesięczne, ojciec wnuk 
zwycięzcy świata, rodzice na miejscu tel. 091 39 
21 828. 

•  Sprzedam telewizory 29 cali od 250zł. 888 069 953. 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Zygmunt Zajkowski
ur.1952r. - kierownik drużyny 

piłki nożnej LKS „Pomorzanin”, kie-
rownik Sekcji Piłki Nożnej od 1981 

roku, członek zarządu klubu, przez 
trzy kadencje członek komisji rewi-
zyjnej.

Wdowiec, ma dwoje dzieci. Pra-
cował w KPGR Nowogard. Obecnie 
pracuje w piekarni.

Grał w drużynie trampkarzy 
„Pomorzanina”. Do pracy w klubie 
wciągnął go Stanisław Mosiniak, 
ówczesny kierownik sekcji piłki 
nożnej.

Uhonorowany: Brązowym Krzy-
żem Zasługi za działalność sporto-
wą w Nowogardzie, Złotą Odznaką 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
Złotą Odznaką LZS. 

Janusz Wilczyński
 

Masovia była lepsza
Zamiast meczu o punkty kibice mogli obejrzeć kolejny sparing. W minioną 

sobotę Pomorzanin po raz kolejny spotkał się z Masovią Maszewo.

Mistrzostwa województwa 
młodzieżowców - tenis stołowy

Turniej koszykówki ulicznej

Szach i mat

Pogoda w tym roku nie rozpieszc-
za ani piłkarzy ani kibiców, choć 
widoczna jest już znaczne poprawa. 
Warunki do gry podczas meczu 
z Masovią były lepsze niż tydzień 
wcześniej stąd w grze było mniej 
przypadkowości a więcej składnych 
akcji. Pierwsi bramkę strzelili przyjez-
dni a stało się to w 30 minucie. 
Dziesięć minut później wyrównał  
Skórniewski strzałem z 12 metrów. 
Bramkę zwycięską Masovia strzeliła 
w 65 minucie meczu. Wojciech Ku-
bicki stwierdził po meczu, że w grze 
jego podopiecznych widoczna była 
wyraźna poprawa lecz Masovia mimo 
wszystko była lepsza od Pomorzanina 
o tę jedną bramkę.

Nasza drużyna zagrała w składzie: 
Kłosowski – Nieradka, Dworak, 
Marszałek, Wasyluk, Pastusiak, 
Skórniewski, Piotrowski, Galus, K. 
Miklas, Goszczurny.

 Na zmiany wchodzili: Szobel, D. 
Gruszczyński, M. Gruszczyński.

Nie wiadomo jeszcze czy w 
najbliższy weekend ruszą już roz-
grywki ligowe. Wszystko zależy od 
ZZPN, który jak na razie nie wydał 
jeszcze komunikatu. Jeśli mecze 
nie zostaną odwołane Pomorzanin 
pojedzie do Hołbacza zmierzyć się z 
miejscowym Fagusem.

Andrzej Garguliński

Dnia 18.03.2006 r. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie przy ulicy Boh. 
Warszawy 78 odbył się turniej koszy-
kówki ulicznej (rozegrany ze względu 
na warunki na hali). Do rywalizacji 
zgłosiło się 26 zespołów z Goleniowa 
i Nowogardu, z których utworzono 
trzy kategorie wiekowe. W kategorii 
dziewcząt zwyciężył zespół SUCHE 
GACIE NA DNIE MORZA, drugie 
miejsce zajął zespół B. L. COOL C, 
trzeci zespół to TRÓJKA. W  kategorii 
gimnazja pierwsze miejsce PROSTO 
NIE SKRĘCISZ, drugie CHLEB BEZ 

MĄKI, trzecie THE DARK PLAY-
ERS. W kategorii OPEN zwyciężył 
zespół Z PÓŁOBROTU, drugi był 3 P 
, a trzeci SKĄD ONI TU SIĘ WZIĘ-
LI. Impreza ta mogła się odbyć dzięki 
życzliwości SKATE SHOPU i Pizzerii 
NEPTUN, którzy ufundowali nagro-
dy dla najlepszych. Organizatorami 
imprezy było ognisko TKKF „WOD-
NIAK” oraz UKS „TRÓJKA” NIE-
BIESKA TEAM NOWOGARD. Duże 
zainteresowanie koszykówką oraz 
świetna atmosfera podczas imprezy, 
świadczą o potrzebie organizowania 
podobnych imprez w przyszłości.

W niedzielę, tj. 12.03.2006r. od godziny 
10.00 w szkole Podstawowej nr 2 przy 
ulicy Stefana Żeromskiego rozgrywano 
III turniej szachowy z cyklu zimowego 
„Grand Prix” zorganizowany przez Miej-
sko-Gminne Zrzeszenie LZS w kategorii 
„Open i Junior”. Na planszach walczyło 35 
zawodników przybyłych min. z Trzebia-
towa, Gryfic, Stargardu Szczecińskiego, 
Gryfina i Wolina oraz reprezentacja 
Nowogardu. 

W kategorii Open pierwsze miejsce 
zdobył bezkonkurencyjny Krzysztof 
Jędruszek 8 pkt z Gryfic przed Lubomir 
Marczynkaniec 7,5 pkt z Gryfina, trzecie 
miejsce zajął Tomasz Kopiński 7 pkt ze 
Stargardu Szczecińskiego.

W kategorii Junior zwyciężył Błażej 
Łaszewski z Gryfic przed Wojciechem 
Kwoczem i Wojciechem Krestą też z 
Gryfic.   

Najlepszym zawodnikiem z Nowogar-
du był Paweł Taberski zdobywca piątego 
miejsca i 6 pkt. Zawodników, którzy zajęli 
trzy pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach wyróżniono medalami i 
dyplomami ufundowanymi przez Miej-

sko-Gminne Zrzeszenie LZS. Walka 
była prowadzona fair play, a cały turniej 
przebiegł bardzo szybko i sprawnie pro-
wadzony przez grającego sędziego Pawła 
Taberskiego. Grano 9 rund po 15 min. dla 
zawodnika, których kojarzono systemem 
szwajcarskim przy pomocy komputera.

Po III rundzie zimowego Grand Prix 
na czoło tabeli wysunął się Tadeusz 
Twarogiel 122 pkt z Wolina, II Paweł Ta-
berski 109 pkt z Nowogardu, III Krzysztof 
Jędruszek 100 pkt z Gryfic. Najstarszym 
zawodnikiem turnieju był Adam Ste-
fański, a najmłodszym Jessica Solarek z 
Nowogardu.

Organizator dziękuje wszystkim za-
wodnikom przybyłym na turniej.

Szczególne słowa podziękowania 
organizator przesyła Dyrektorce Szkoły 
Podstawowej nr 2 za pomoc w organizacji 
turnieju i udzieleniu gościny w  progach 
Szkoły Podstawowej nr 2. Następny 
turniej odbędzie się 9 kwietnia w tym 
samym miejscu.

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH!

Janusz Kawecki

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, że dnia 26.03.2006 r. (niedziela) od-

będą się zawody spławikowe 2 turowe o Mistrzostwo Koła na Kanale Świniec 
w Kamieniu Pomorskim. Zapisy w sklepie wędkarskim na Placu Wolności 
do dnia 24.03.2006 r. Startowe – 5 zł. Juniorzy nie płacą. Wyjazd o godz. 6.00 
z ulicy 5 Marca.

Uwaga! Jeżeli do wyjazdu kanał będzie pokryty lodem, zawody będą odwo-
łane. Informacje w sklepie wędkarskim w przeddzień wyjazdu.

Historia nowogardzkiego sportu

11 marca 2006 r. w sali Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie odbyły 
się MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA w tenisie 
stołowym.

Złoty medal zdobyła MAGDALENA GARGULIŃSKA
III miejsce i brązowy medal ANNA PRZYBYLSKA
Obie - LUKS TOP WIERZBIĘCIN POMORZANIN NOWOGARD
Dwie pierwsze zawodniczki awansują na Mistrzostwa Polski. Jako, że 

Magdalena Gargulińska zdobyła już wcześniej prawo do udziału w Mistrzost-
wach na mistrzostwa pojedzie wraz z koleżanką klubową Anną Przybylską.

Mistrzostwa rozpoczynają się 16.03.2006 r. i potrwają do 19.03.2006 r.
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

iNFORMAcJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

NOWOGARD 20.03.2006r.

OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD

1. pracownik fizyczny (osoba ucząca się)

2. szklarz

3. szwaczka

4. przedstawiciel handlowy

5. murarz

6. betoniarz

7. administrator sieci internetowej

8. cukiernik

9. pracownik fizyczny 

10. mechanik maszyn szwalniczych

11. operator wprowadzania danych (I gr. 

niepełnosprawności) 

12. kierowca C+E

13. specjalista ds. bezpieczeństwa sani-

tarnego

14. rozbieracz-wykrawacz

15. księgowa, specjalista ds.kadr, specja-

lista ds. płac

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU

1. spawacz-ślusarz (Szczecin)

2. elektromechanik (Szczecin)

3. kierownik działu produkcji (Poznań)

4. administrator produkcji (Poznań)

5. specjalista d/s utrzymania produkcji 

(Poznań)

6. kierownik zmiany (Poznań)

7. operator linii produkcyjnej (Poznań)

8. kontroler magazynu (Poznań)

9. operator wózków widłowych (Poznań)

10. pakowacze na hali produkcyjnej (Po-

znań) 

11. kierowca-mechanik (Płoty-upraw-

nienia na żurawie samojezdne)

12. kompletator wsadu (Szczecin)

13. tancerz, animator, choreograf, in-

struktor aerobiku, artysta cyrkowy i 

estradowy (Wrocław)

14. kucharz (Pobierowo)      

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W P WIA-

TOWYM URZęDZIE PRACY W GOLENIO-

WIE FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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reklama

księgarnia „Bajka” poleca:
“Szkarłatny płatek i biały” - Michel Faber
Skomplikowane jak 

labirynt miasto Londyn. 
Jednak scenerią powieści 
nie jest metropolia, jaką 

znamy z turystycznych folderów, lecz pajęcza sieć 
brudnych wiktoriańskich uliczek.

To tu pracuje główna bohaterka - Sugar - prosty-
tutka o przeciętnej urodzie, która dzięki doskonałej 
znajomości mężczyzn, inteligencji i niezwykłemu w 
jej zawodzie oczytaniu oczarowuje bogatego właści-
ciela firmy perfumeryjnej. Sugar staje się utrzyman-
ką Williama Rackhama, pomaga mu w prowadzeniu 
firmy, by w końcu wprowadzić się do rezydencji jako niańka jego niekocha-
nej córki.

“Miłości wystarczy, że jest” - ks. Jan Twardowski
Jest to doskonały tomik wierszy Jana Twardowskiego, w którym znajdują 

się 242 wiersze o miłości i 23 utwory prozą.

“ujarzmić bestię” - Emily Maguire 
Życie Sary Clark zmienia się nieodwracalnie, kie-

dy w wieku 14 lat zostaje uwiedziona przez swojego 
nauczyciela Daniela Carra. Początkowo zmieszana i 
zdezorientowana, z czasem zaczyna mieć obsesję na 
punkcie łączącego ich namiętnego i niebezpiecznego 
związku. Jest zdruzgotana, kiedy wszystko wychodzi 
na jaw i Daniel przenosi się z rodziną do innego mia-
sta. Siedem lat później, kiedy Daniel ponownie poja-
wia się w jej życiu, dziewczyna daje się namówić na 
kontynuację ich namiętnego związku i tym samym 
wikła się w niszczącą sieć miłości i zemsty.

księgarnia „atlas” poleca:

 Promocję  Wyd. Langenscheidt –20% która 
trwa do dnia 31.03.2006 r.

już niedługo w sprzedaży-„chemia śmierci”- Simon Beckett
Najlepszy literacki thriller od czasu Milczenia owiec. Premiera w 12 krajach jed-

nocześnie
Manham. Małe spokojne miasteczko. To tu doktor David Hunter szuka schronienia 

przed okrutną przeszłością. Sądzi, że przeżył już wszystko to, co najgorszego może 
przeżyć człowiek, sądzi, że wie o śmierci wszystko. Jeszcze nie wiemy, dlaczego Hunter 
– wybitny antropolog sądowy – zaszył się tu jako zwykły lekarz. Dlaczego odmawia 
pomocy policji, skoro potrafi określić czas i sposób dokonania każdej zbrodni.  
Wiemy tylko, że się boimy. Razem z mieszkańcami Manham czujemy odór wszech-
obecnej śmierci. Giną młode kobiety, dzieci znajdują makabrycznie okaleczone 
zwłoki, ktoś podrzuca pod drzwi martwe zwierzęta, ktoś zastawia sidła na ludzi. 
Spokojne miasteczko rozsadza strach i nienawiść. Każdy może być ofiarą... I każdy 
może być zwyrodniałym mordercą...

książka będzie sprzedawana z 15% rabatem.

jak wytrzymać z nastolatką
To poradnik dla ojców, którym przyszło zmierzyć się z kataklizmem, jakim bez 

wątpienia jest przemiana „córeczki tatusia” w „nastoletnią pannicę”. Napisany został z 
humorem, satyrycznym zacięciem i bez wątpienia dogłębną znajomością tematu przez 
długoletniego praktyka: zaprawionego w bojach ojca dwóch nastoletnich córek.

Portier nosi garnitur od Gabbany –Lauren Weisberge
Bette Robinson pracuje w dziale bankowości inwestycyjnych z pełnym poświę-

ceniem, bo tego oczekuje się od pracowników wielkich korporacji, ale nienawidzi 
swojego zajęcia, które nie zostawia jej ani chwili na życie towarzyskie. Lubi czytać 
romanse i z przyjemnością uczestniczy w zebraniach klubu książki, gdzie dziewczyny 
marzą o wielkiej miłości. W końcu znużona „wyścigiem szczurów“ rezygnuje z posady 
i zaczyna rozkoszować się pełną wolności. Kurczące się zasoby finansowe zmuszają ją 
do znalezienia następnej pracy - udaje jej się zatrudnić w modnej agencji public rela-
tions. Uczestnictwo w życiu towarzyskim należy tu do obowiązków służbowych.
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Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Informujemy, że   

24 marca 2006 r.
piątek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

A u nas już wiosna…
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 www.dziennik.nowogard.net

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

Więcej informacji 
tel. 091 39 27 017 
       0510 704 292

Wybory 
powiatowych 
władz PO
nieoczekiwanie w ubiegły piątek 
17 marca 2006 r. poseł Magdalena 
kochan przegrała wybory na 
szefa powiatowych władz PO w 
Goleniowie.

Alkoholowy  
dramat

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza nowogardu w okresie 
miedzy sesjami do 1 lutego do 22 
marca 2006 roku:

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

Działalność Burmistrza 
Nowogardu

Sprawozdanie 

czytaj na str. 7
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KALENDARIUM
24 marca
imieniny: Dziesława, Dzirżysława, Dzierżysław, Gabriel, 
Katarzyna, Marek, Sewer i Szymon
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca
imieniny: Anuncjata, Dyzma, Ireneusz, Lutogniew, Łucja, 
Maria, Mariola, Prokop, Sławobora, Wieńczysław i Wolimir.
26 marca
imieniny: Emanuel, Emanuela, Feliks, Larysa, Manuela, 
Nikifor i Teodor
27 marca
imieniny: Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia i 
Rzędzimir
Międzynarodowy Dzień Teatru

Szanowny Panie korneluk, odpo-
wiadając na Pańskie zarzuty stwier-
dzam, iż nazywanie „kłamliwą propa-
gandą” (bo tak Pan nazywa w swoim 
artykule budowę Regionalnego Za-
kładu Gospodarowania Odpadów) 
– jest co najmniej niepoważne z 
Pańskiej strony. Śmieci wytwarzamy 
wszyscy i to niezależnie od wieku czy 
statusu społecznego. Poprzez budowę 
zakładu zamierzamy wyeliminować 
dotychczasowe nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu składowiska, a jego 
dalsze prowadzenie nie może przyno-
sić żadnych szkód dla mieszkańców 
żyjących w jego pobliżu. Jako ekolog 
powinien Pan to wiedzieć najlepiej 
– a jeśli Pan nie doczytał – to proszę, 
aby Pan sięgnął po fachową literaturę 
w tej dziedzinie. Całe nasze działanie 
skierowane jest na to, by poprzez bu-
dowę nowoczesnego zakładu, znor-
malizować występującą sytuację na 
teraźniejszym składowisku, by zakład 
w przyszłości nie stanowił jakiego-
kolwiek zagrożenia dla mieszkańców 
Słajsina i okolic.

A jeżeli chodzi o treść zawartą na 
stronie 101, Planu Gospodarki Od-
padami, do której się Pan odwołuje 
to cyt:

Zgodnie z zapisami II Polityki 
Ekologicznej Państwa, udział odzy-
skiwanych i ponownie wykorzysty-
wanych w procesach produkcyjnych 
odpadów z sektora gospodarczego w 
2010 roku, powinien wzrosnąć dwu-
krotnie w odniesieniu do 1990 roku. 
Stąd konieczne jest zintensyfikowanie 
działań podmiotów gospodarczych 
wytwarzających odpady, zmierzają-
cych do maksymalizacji gospodarczego 
wykorzystania tych odpadów. Polityka 
państwa w zakresie ochrony środo-
wiska promuje wdrażanie nowych 
technologii, mało- i bezodpadowych 
metod czystej produkcji oraz budowę 
własnych instalacji służących odzysko-
wi i unieszkodliwianiu odpadów przez 
ich wytwórców. 

W perspektywie kilkunastu lat spo-
woduje to spadek ilości wytwarzanych 
odpadów w istniejących zakładach 
oraz zwiększenie stopnia odzysku 
odpadów u ich wytwórców. Tendencji 
tej towarzyszyć będzie trend odwrot-

W odpowiedzi…
ny, polegający na ujawnianiu przez 
kontrolerów, odpadów wytwarzanych 
przez przedsiębiorstwa, które jak 
dotąd nie wystąpiły o odpowiednie 
zezwolenia (głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa).

Zarówno w przypadku odpadów 
komunalnych, jak i przemysłowych 
działania powinny koncentrować się 
przede wszystkim na minimalizacji 
strumienia odpadów, następnie na 
zwiększeniu poziomu odzysku i recy-
klingu. W procesie zagospodarowania 
odpadów należy uwzględnić metody 
takie jak: kompostowanie, spalanie, 
paliwo alternatywne, a w nieco dal-
szej przyszłości także nowsze metody 
termicznego przekształcania odpadów 
(np. piroliza czy odgazowanie).

{Plan Gospodarki Odpadami dla 
Celowego Związku GMIN R-XXI 
z siedzibą w Nowogardzie na lata 
2004-2015}

 Wyżej wymieniona treść dotyczy 
II Polityki Ekologicznej Państwa, a nie 
bezpośrednio polityki samorządowej 
gminy. Istniejący zapis dotyczący 
spalania zapisany jest w kontekście 
cyt: - w procesie zagospodarowania 
odpadów należy uwzględnić (co nie 
oznacza, iż wszystkie metody należy 
wcielić w życie w zakładzie), metody 
takie jak: kompostowanie, spalanie, 
paliwo alternatywne, a w nieco dal-
szej przyszłości także nowsze metody 
termicznego przekształcania odpa-
dów (np. piroliza czy odgazowanie). 
Uwzględnić nie znaczy stosować. A 
jeśli Szanowny Pan Korneluk zna lep-
sze, sprawniejsze a przede wszystkim 
bardziej ekologiczne sposoby radze-
nia sobie z odpadami to chętnie wy-
słuchamy propozycji i zaczerpniemy 
„fachowej” wiedzy na ten temat.

Pytam więc:
- w jaki sposób Pan radzi sobie 

ze swoimi odpadami, czy Pan ma 
pojemnik na odpady? I podpisaną 
umowę na wywóz nieczystości? Hm? 
Być może Pańskie sąsiedztwo jest 
bardziej uciążliwe dla mieszkańców 
Glicka aniżeli Zakład byłby dla miesz-
kańców Słajsina.

Antoni Bielida
Przewodniczący Zarządu 

CZG R-XXI

Zarząd rejonowy Polskiego czerwonego krzyża w nowogardzie 
w dniu 25.03.2006 roku w godzinach 9.00 – 14.00 przeprowadzi kwestę 

publiczną, z której dochód przeznaczy na fundusz pomocy najuboższym 
rodzinom. 

Zbiórkę przeprowadzi na podstawie Decyzji Nr 1/06 wydanej przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 
2006 roku.  

Kwestować będą honorowi dawcy krwi oraz uczniowie Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie.

Wszyscy chcemy, aby nasze dzie-
ci wyrosły na mądrych, dobrych i 
szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób 
– czytajmy dzieciom każdego dnia. 
Badania naukowe potwierdzają, że 
głośne czytanie dziecku rozwija pa-
mięć i wyobraźnię, uczy myślenia, 
poszerza wiedzę, poprawia koncen-
trację i jest najlepszą inwestycją w 
pomyślną przyszłość dziecka. Akcja 
„Cała Polska czyta dzieciom” orga-
nizowana przez Fundację ABCXXI 

propaguje głośne czytanie naszym 
pociechom niezależnie od ich wie-
ku, a szeroko zakrojona kampania 
reklamowa zachęca do podjęcia tej 
szlachetnej inicjatywy.

W listopadzie ubiegłego roku do 
„głośnego czytania” przystąpiło 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Za-
wiązała się tam grupa wolontariuszy, 
której trzon stanowią uczennice klasy 
III A gimnazjum. Objęły one swoją 
opieką kilka placówek publicznych w 
naszym mieście i odwiedzają je sy-
stematycznie, czytając maluchom ich 
ulubione książki. Na liście znalazło 
się Przedszkole nr 1 w Nowogardzie, 

Cała szkoła czyta dzieciom
oddział dziecięcy nowogardzkiego 
szpitala oraz Szkoła Podstawowa 
nr 3. Dziewczęta nie tylko czytają, 
ale organizują również konkursy 
literackie i zabawy dla dzieci, a także 
redagują szpitalną gazetkę.

Do akcji włączyła się biblioteka 
ZSO pod kierownictwem Anny 
Sikorskiej oraz czytelnia szkolna 
(Martyna Rogala-Bator). Można tam 
zasięgnąć wszelkich informacji zwią-

zanych z głośnym czytaniem, a także 
otrzymać materiały promocyjne.

Pamiętajmy, że czytanie dziecku 
od najmłodszych lat rozbudza w 
nim ciekawość świata i pomaga 
zrozumieć siebie i innych, a wspólne 
czytanie z nastolatkiem pomaga mu 
pokonać wiele problemów wieku do-
rastania i bierzmy przykład z uczen-
nic naszego gimnazjum, bo dobre 
wzorce należy nie tylko pochwalać, 
ale przede wszystkim szerzyć.

opracowała: A. Kokoszka
foto J. Roguski
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Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy 
naszym zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to 
osoby wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zde-
cydują się ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj 
kolejna sylwetka.

kazimierz Lembas
Dzisiaj prezentuję Państwu z 

wielką przyjemnością osobę, która 
posiada wyjątkowe przygotowanie 
i doświadczenie do sprawowania 
funkcji burmistrza. Tą osobą jest 
Kazimierz Lembas, urodzony w 
1948 roku w Wieliczce. Od 1967 
roku aż do 2004 roku pracował 
w Urzędzie Skarbowym, ostatnio 
po niedopuszczeniu Nowogardu 
do roli powiatu, był to Urząd 
Skarbowy w Goleniowie. Pełnił 
tam funkcję zastępcy Naczelnika 
Urzędu. Od stycznia 2005 roku 
jest dyrektorem nowogardzkiego 

szpitala, gdzie z powodzeniem próbuje realizować program utrzy-
mania tej placówki w naszym mieście. Przypomnijmy, że jest to 
jeden z zaledwie kilku szpitali w kraju, który musi prowadzić gmi-
na, ustawowo jest to zadanie powiatu. Kazimierz Lembas oprócz 
ogromnej wiedzy z zakresu finansów publicznych posiada również 
duże doświadczenie samorządowe. Był radnym w gminie w latach 
1994 – 1998 i już po raz drugi pełni funkcję radnego powiatowego. 
W wyborach uzyskiwał zawsze bardzo duże poparcie. Nie wzięło 
się ono znikąd, albowiem pan K. Lembas jest powszechnie lubiany 
i szanowany. Jest znany w środowisku jako osoba bardzo uczynna 
i chętnie pomagająca innym.

Warte podkreślenia jest również jego zaangażowanie w działal-
ność społeczną, zwłaszcza w obszarze sportowym. Jest Prezesem 
„Pomorzanina”, członkiem Rady Gminnej i Powiatowej LZS oraz 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Piłki Ręcznej w 
Szczecinie.

Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i Gryfem Pomorskim oraz wieloma odznaczeniami i nagrodami 
sportowymi.

Jest człowiekiem, który z Nowogardem związał całe swoje życie 
zawodowe i społeczne i bez wątpienia, tak jak w wielu innych miej-
scach, poradziłby sobie z funkcją burmistrza miasta.

Marek Słomski
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Rozweselone buzie przedszkola-
ków, wykonywane piosenki i recyto-
wane wiersze przez wszystkie grupy 
wiekowe sprawiły, że tego dnia, nie 
tylko w przedszkolu, ale także za ok-
nem zaświeciło wiosenne słońce. 

Na uroczystość do przedszkola 
przybyli zaproszeni goście: Joanna 
Krempa i Aneta Włochowicz z Agen-
dy 21 oraz leśniczy Marek Heiser 
prezes Z.O. LOP w Nowogardzie. 
Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści było pasowanie starszych przed-

A u nas już wiosna…

szkolaków na strażników przyrody, 
którego dokonał prezes Heiser. Każdy 
nowo pasowany straznik otrzymał 
legitymację LOP, przedszkolnego 
koła, które rozpoczęło właśnie swą 
działalność.

O sens powołania Koła LOP w 
przedszkolu pytam dyrektora Ewę 
Wróbel.

- Edukacja przyrodniczo – ekolo-
giczna jest obszarem priorytetowym 
w realizacji naszego przedszkola. Wiek 
przedszkolny jest najlepszym okresem 

Tak mogą powiedzieć dzieciaki z Przedszkola nr 3 po wspaniałej uro-
czystości „Powitania Wiosny”, jaka odbyła się w miniony wtorek w tym 
przedszkolu. 

do wprowadzenia elementów edukacji, 
i to już w najmłodszych grupach. Już 
w grupie maluszków wprowadzamy 
treści o ochronie przyrody – wiersze, 
piosenki, inscenizacje – to formy, 
które nawiązują do zasad dbania o 
nasze najbliższe środowisko. Przyroda 
towarzyszy naszym przedszkolnym 
przedsięwzięciom – w ogrodzie mamy 
posadzone iglaki, założyliśmy dwa 
skalniaki, które są dla nas bazą do-
świadczeń, eksperymentów i obserwa-
cji. Wycieczki poza teren, na pola i na 
działki, szlakiem ścieżki ekologicznej, 
do lasu dostarczają nam wielu wra-
żeń. Chcemy by te wrażenia były jak 
najlepsze. Postanowiliśmy zatem ofi-
cjalnie zostać miłośnikami przyrody. 
Chronić ją i o nią dbać. W związku z 

tym powołaliśmy do życia przedszkol-
ne koło LOP, którego opiekunem jest K. 
Borczyk. Dziś po raz pierwszy odbyło 
się w naszym przedszkolu pasowanie 
starszaków na miłośników przyrody.

Po zakończeniu uroczystości w 
przedszkolu barwny korowód ruszył 
uliczkami osiedla na czele z Marzan-
ną. Przedszkolaki okrzykami, śpie-
wem i gwizdkami wyganiały długą, 
mroźną zimę.

Chyba im się to udało, bo podczas 
pochodu wyjrzało słońce, które towa-
rzyszyło do końca wiosennego prze-
marszu. Pannę Marzannę spaliliśmy 
w przedszkolnym ogrodzie, a dzieci z 
pięknym wiosennym gaikiem wróciły 
do przedszkola na smaczny obiad.

I. Karczyński

W Kamieniu Pomorskim 19.03.2006 
r. odbył się II Ogólnopolski Wiosenny 
Turniej Tańca Towarzyskiego. W 
rywalizacji na tym turnieju wzięło 
udział 200 par z całej Polski, w tym 

Turniej Tańca Towarzyskiego
35 z Nowogardzkiego Domu Kultury, 
aż 9 z nich zajęło I miejsce w swoich 
kategoriach wiekowych, a byli to: 
Hubert Fasuła z Łucją Jurczyk, Ra-
dosław Gawroński z Hanną Teodor-

Marta Sulima, Maciej kaczocha, Mateusz kępniak.

czyk, Marcel Marchewka z Wiktorią 
Łotocką, Bartłomiej Wierzchoń z 
Oliwią Łatką, Szymon Gałecki z Aga-
tą Makuch, Łukasz Zięciak z Oleną 
Hołubowską, Patryk Czapczyk z Ka-
tarzyną Tracz oraz Maciej Kaczocha z 

Martą Sulimą. Trenerem tych par jest 
Mikołaj Kubiak. W swojej kategorii 
wygrali również Vadim Mysiak z 
Katarzyną Ucińską, których trenerem 
jest Krzysztof Krzemianowski.

red.
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

UWAGA RODZICE!
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 

informuje, że rozpoczęły się zapisy uczniów 
do klas I. 

Podania do naszej szkoły dostępne są 
w sekretariacie ZSO Gimnazjum nr 2, 

gdzie można zapisać dziecko od 7.30 do 15.00.

Zapraszamy również na Dzień Otwarty Szkoły 
dn. 30 marca 2006 r. godz. 9.00.
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Z okazji 18 urodzin 
Arielowi 

Ostaszewskiemu 
samych sukcesów w 

życiu osobistym, 
spełnienia 
wszystkich 

najskrytszych 
marzeń 

życzą Dziadkowie 
i Chrzestna 

        Państwu 
Józefie i Leonowi
      Puchalskim
z okazji 50 lat 
pożycia małżeńskiego 
moc najserdeczniejszych 
życzeń 
składają 
przyjaciele z Redakcji

życzenia

nieoczekiwanie w ubiegły piątek 
17 marca 2006 r. poseł M. kochan 
przegrała wybory na szefa powia-
towych władz PO w Goleniowie. 
Uzyskała 41 głosów, jej rywal młody 
prawnik Olgierd Geblewicz uzyskał 
44 głosy. O zmianie na tym stanowi-
sku mówiło się już od jakiegoś czasu 
aczkolwiek nikt nie brał tego poważ-
nie. Z nieoficjalnych wypowiedzi 
członków PO w powiecie dowiedzie-
liśmy się, że o przegranej M. Kochan 
zadecydowały głosy członków PO z 
Koła Nowogard. Być może, była już 
przewodnicząca, zbyt mało intere-
sowała się sprawami powiatowymi? 
Nikt jednak z członków PO nie chce 
wypowiedzieć się jednoznacznie w 
tej sprawie. Na zjeździe powiato-
wym wybrano również delegatów 
na zjazd regionalnych struktur PO, 
wśród nich znaleźli się, min. Artur 
Danilewski, Artur Gałęski, Marcin 
Syfert z Nowogardu. W dniu wczoraj-
szym Rada Powiatu PO zdominowa-
na przez rywali M. Kochan dokonała 
wyboru Zarządu Powiatowego PO. 
Obok Przewodniczącego Olgierda 
Geblewicza wice zostali: M. Kochan 
i A. Danilewski. W skład Zarządu 
Powiatowego PO z Nowogardu we-
szli też A. Gałęski i M. Syfert. Zarząd 
Powiatowy liczy 9 osób. 

Poniżej przedstawiamy sylwetkę 
nowego Przewodniczącego Powiatu 
PO Olgierda Geblewicza. 

Urodził się i mieszka w 
Goleniowie.

Jest szczęśliwym mężem i ojcem 
dwóch córeczek. Żona – Agnieszka 
jest z wykształcenia ekonomistą. 

Wybory powiatowych 
władz PO

Wykształcenie:
- 2002-2005 – 

Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu w Szczecinie – Studia 
Ekonomiczne na Wydziale  
Zarządzania i Informatyki, kierunek 
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

- 1997-1998 Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
- Wydział Prawa.

- 1991-1997 – Uniwersytet 
Szczeciński - Studia Prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji.

- 1987-1991 Liceum 
Ogólnokształcące w Goleniowie.

doświadczenie zawodowe: 
- od 1998r. – „Wodociągi 

Zachodniopomorskie” sp. z 
o.o. w Goleniowie (poprzednio 
ZKUWiM Goleniów); stanowiska: 
prawnik, jednocześnie kierownik 
Działu Obsługi Odbiorców (Działu 
Sprzedaży).

- 1997-1998r. - bank PKO BP, 
Oddział Regionalny w Szczecinie; 
stanowisko: inspektor ds. planowa-
nia i realizacji szkoleń.

Samorządowo:
- rok 2002 – współzałoży-

ciel  i Przewodniczący Komitetu 
Wyborczego „Gmina dla 
Obywatela” w Goleniowie,

- X. 2002 r. – wybór na radnego 
Rady Miejskiej w Goleniowie,

- XI 2002 r.:
- zaprzysiężenie na radnego Rady 

Miejskiej,
- wybór na Przewodniczącego 

Komisji Budżetu,
- wybór na Przewodniczącego 

Klubu Radnych „GdO”.
- od 2002 r. – praca w Radzie 

Miejskiej, w tym m.in.:
- przewodniczenie 

Komisjom Doraźnym 
ds. opracowania Statutu 
Goleniów oraz ds. opraco-
wania procedury budżeto-
wej,

- reprezentowanie Gminy 
Goleniów w Stowarzyszeniu 
Gmin Euroregionu 
„Pomerania”,

- praca w szeregu zespo-
łów roboczych Rady.

Politycznie:
- rok 1991 – praca w wo-

jewódzkim sztabie wybor-
czym Kongresu Liberalno 
– Demokratycznego.

- 24.01.2001 r. – hala 
Oliwii w Gdańsku – przystąpienie 
do Platformy Obywatelskiej.

- 2001 r. – pełnomocnik PO na 
teren Gminy Goleniów oraz szef 
sztabu wyborczego PO powiatu 
goleniowskiego w wyborach parla-
mentarnych,

- od 2002r. do dnia dzisiejszego:

- Przewodniczący - Koła 
Goleniowskiego PO,

- Z-ca Przewodniczącego Zarządu 
PO Powiatu Goleniowskiego,

- Z-ca - Przewodniczącego 
Sądu Koleżeńskiego PO Regionu 
Zachodniopomorskiego.

red. 

Alkoholowy  dramat
Prokuratura Rejonowa w Gole-

niowie postawiła zarzut znęcania 
się nad żoną 44 letniemu mieszkań-
cowi Maszkowa, Bronisławowi O.

 
Wyrwane z zawiasów drzwi, po-

wybijane szyby w oknach, w środku 
domu Elżbieta O. z raną na głowie 
– oto obraz jaki zobaczyli policjanci w 
listopadzie ub.r. w Maszkowie.

Kobieta powiedziała, że mąż będą-
cy pod wpływem alkoholu uderzył ją 
siekierą. Bronisław O. został zatrzy-
many. Ofiara, jak i jej dzieci przyznały, 
że tego dnia remontowano mieszkanie 
i przy tej okazji spożywano alkohol. 
Elżbieta O. nie była w stanie odpowie-
dzieć co zdenerwowało jej małżonka. 
Zaczęło się od wyzwisk, po czym 
dostała w głowę i plecy taboretem, 
była bita także wtedy, gdy leżała już na 
podłodze. Następnie została uderzona 
w tył głowy drewnianą częścią sie-
kiery. Kobieta straciła przytomność, 
a po jej odzyskaniu pamięta słowa 
wypowiedziane podczas bicia przez 
jej męża „ja cię zabiję!”.

Jak twierdzi rodzina, Bronisław bił 
żonę już wcześniej, ciągnął ją za wło-
sy i uderzał taboretem, popychał na 
sprzęty domowe, a nawet groził no-
żem. Elżbieta na zaczepki męża od-
powiadała słownie. Nie była jednak 
w stanie odeprzeć jego fizycznego 
ataku. „Gdy mężowi toczy się piana 
z ust, boję się go” – twierdziła.

Awantury te zaczęły się 4 lata 
wcześniej, po powrocie kobiety z 
pracy za granicą. Mąż zaczął się 
denerwować, gdy opuszczała dom 
nawet na kilka chwil, zarzucał jej 
zdradę.

Bronisław O. nie przyznaje się do 
znęcania nad małżonką, twierdząc, 
że to żona jest agresywna będąc pod 
wpływem alkoholu.

I. Karczyński

Podziękowanie
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 dziękują pracow-
nikom Domu Pomocy Społecznej nr 
1 w Nowogardzie za zorganizowanie 
wystawy wyjątkowych prac wykona-
nych przez mieszkańców domu.

Powitanie 
wiosny

W piątek 24 marca o godzinie 17.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Nowogardzie odbędzie się koncert w 
wykonaniu uczniów Szkoły Muzyki 
Edwarda Steca. Koncert odbędzie 
się pod nazwą „Powitanie wiosny”. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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Wyrazy współczucia
i żalu 

z powodu śmierci

syna i brata Piotra,
rodzinie Iwaszko 

i najbliższym

składają 
przyjaciele 

z Targowiska Miejskiego 
w Nowogardzie

Lucjanowi Rębacz 
oraz 

synowi Pawłowi 
z rodziną 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 
śmierci żony i matki 

składają 
Pracownicy i Emeryci 

ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie 

kondolencje

W okresie miedzy sesjami od 1 
lutego do 22 marca 2006 roku:

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

- Z powodu wykluczenia wszyst-
kich wykonawców, którzy złożyli 
oferty unieważniono przetarg na 
„Zarządzanie i utrzymanie cmenta-
rza komunalnego w Nowogardzie”. 
Trwają przygotowania do nowego 
postępowania.

- W dniu 10 lutego br. z Zakładem 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w 
Nowogardzie zawarto umowę na 
utrzymanie czystości i porządku na 
terenie miasta Nowogard. Umowę 
zawarto na 3 lata z wynagrodzeniem 
wynoszącym 820 065, 76 zł.

- W dniu 13 lutego br. z Zakładem 
Inżynierii Środowiska Eko - Pro-
jekt z Pszczyny zawarto umowę na 
monitoring składowiska odpadów 
komunalnych w Słajsinie. Umowa 
zawarta jest do dnia 31 stycznia 2007 
r., za cenę 13 298, 00 zł. 

- Przyznano lokal zamienny przy 
ul. Kowalskiej 1a/8 dla osoby prze-
kwaterowanej z budynku przezna-
czonego do rozbiórki w Dąbrowie 
Nowogardzkiej.

- Przydzielono 3 lokale socjalne po 
byłej szkole w Jarchlinie.

 - W dniach od 15 do 26 lutego na 
podstawie umowy zawartej z Gminą 
Zakład Usługowy „Domel” Włady-
sława Błażewicza dokonał wycinki, 
pocięcia i przewozu we wskazane 
miejsca 37 topól. Wycięto topole przy 
stadionie miejskim w Nowogardzie. 
Cena usługi wynosiła 8 350,00 zł.

 - Obecnie trwa wycinka topoli 
przy jeziorze w okolicach ul. Zielonej 
i Waryńskiego.

 - W dniu 27 lutego br. zarządze-
niem określono wymagania, jakie 
musi spełnić przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia 
na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bezopado-
wych i transportu nieczystości cie-
kłych. Jest to obowiązek wynikający 
z ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

W zakresie spraw inwestycji i 
remontów:

- Modernizacja nawierzchni boi-
ska szkolnego przy Placu Szarych 
Szeregów w Nowogardzie. W dniu 
22 lutego odbył się przetarg nieogra-
niczony na wykonanie modernizacji 
nawierzchni boiska szkolnego przy 
Pl. Szarych Szeregów w Nowogar-
dzie. Wpłynęła jedna oferta o warto-

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Nowogardu

ści 39 924,62 zł. Dnia 09.03.2006 r. 
podpisano umowę z wykonawcą ro-
bót firmą PRD S.A. z Nowogardu.

- Budowa kanalizacji deszczowej 
pod teren inwestycyjny przy drodze 
nr 6. W wyniku przetargu nieograni-
czonego wyłoniono wykonawcę na 
realizację zadania polegającego na 
wybudowaniu sieci deszczowej wraz 
z przyłączem do działki nr 411/11 

dziedzictwa narodowego”.
6. Akademia Europejska Kulice 

„Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego”.

7. Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża Nowogard 
„Działalność humanitarna, charyta-
tywna, propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa oraz promocja 
zdrowia i walka z uzależnieniami”.

8. Polki Komitet Pomocy Społecz-
nej Nowogard „Łagodzenie skutków 
ubóstwa”.

9. Miejsko – Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe Nowo-
gard „Organizacja imprez z zakresu 

nr 3 w Nowogardzie, godzina 12.00 
ZSO w Nowogardzie.

W zakresie promocji:
 - Gmina Nowogard, jako członek 

Zachodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, przekazała 
materiały informacyjno – reklamo-
we, które trafiły na stoisko regio-
nalne międzynarodowych targów 
turystycznych ITB w Berlinie oraz 
Goeteborgu (Szwecja).

 - W ramach promocji terenów 
inwestycyjnych gminy i działań na 
rzecz pozyskania nowych inwesto-
rów zlecono umieszczenie materia-
łów informacyjno – reklamowych 
w Ogólnopolskim Katalogu Ofert 
Inwestycyjnych oraz w specjalnym 
dodatku do „Rzeczpospolitej” i „Gło-
su Szczecińskiego”, a także w katalo-
gu „Produkt of Poland”, który będzie 
rozprowadzany na terenie USA.

- Na podstawie porozumienia z 
bydgoską firmą reklamową „Juli-
ta” oraz reklamodawcami z gmi-
ny Nowogard została wykonana i 
umieszczona przy pl. Wolności nowa 
tablica informacyjno – reklamowa z 
aktualnym planem miasta.

- Zlecono wykonanie druku folde-
rów promocyjnych miasta (turystycz-
nego i gospodarczego), co wiąże się 
m.in. z zaplanowanymi na ten rok 
bieżący międzynarodowymi impre-
zami (dwa festiwale, motokross, 
spotkanie z okazji 10-lecia współ-
pracy Nowogardu z Heide.

 - W dniu 9 marca br. spotkanie 
z firmą Rieter Automotive Poland, 
podczas którego zaprezentowano 
stan zaawansowania inwestycji, a 
także będąca w trakcie instalowania 
pierwszą linię produkcyjną. Mimo 
ciężkiej zimy inwestycja jest organi-
zowana zgodnie z harmonogramem. 
Do końca roku powinno zostać uru-
chomione pięć linii produkcyjnych 
i zatrudnienie zostanie zwiększone 
o ok. 100 osób. W przyszłym roku 
planowane jest większe zatrudnienie 
i kolejne inwestycje.

iSa

obręb Miętno. W dniu 09.03.2006 
podpisano umowę z wykonawcą 
robót firmą MET-INSTAL  z Go-
leniowa na kwotę 157 064, 62 zł. 
Termin realizacji 1 miesiąc od daty 
podpisania umowy.

W zakresie oświaty i wychowa-
nia:

- W dni 05 lutego br. odbyło się 
posiedzenie komisji konkursowej, 
której zadaniem było dokonanie 
oceny ofert złożonych do otwartego 
konkursu, ogłoszonego 02 stycznia 
2006 r. na realizację zadań publicz-
nych gminy Nowogard. Do konkursu 
zgłoszono 10 ofert na następujące 
zadania publiczne:

1. Ludowy Klub Sportowy „Pomo-
rzanin” Nowogard, „ realizacja zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie piłki ręcznej 
i nożnej”.

2. Klub Motorowy „Cisy Nowo-
gard”, „Mistrzostwa Polski w moto-
krosie w klasie 80 i 125 cm3 ”.

3. Fundacja „Zdrowie” Nowogard, 
„Prowadzenie działalności w zakre-
sie ochrony zdrowia ludzkiego”.

4. Związek drużyn ZHP Nowogard 
„Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
w szkołach”.

5. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej „Kultura i ochrona 

sportu i rekreacji na terenie wiej-
skim”.

10. Ognisko TKKF  „Wodniak” 
Nowogard, „Organizacja imprez z 
zakresu sportu i rekreacji”.

- Zostały ogłoszone konkursy na 
stanowiska dyrektorów następują-
cych placówek: Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowogardzie, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie. 
Konkursy odbędą się w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie  
dniu 24 kwietnia br. godzina 9.00 SP 

Foto Jan Korneluk
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rieter automotive Poland
Technik  Mechanik

Zatrudnienie: jedna osoba
(miejsce pracy nowogard)

Do zadań zatrudnionego kandydata należeć będzie nadzór i obsługa 
techniczna systemów, maszyn i urządzeń; organizacja zasad prawidłowej 
eksploatacji urządzeń produkcyjnych; dostosowanie parametrów technic-
znych; zapobieganie przestojom procesu produkcji, a także przeprowad-
zanie przeglądów prewencyjnych oraz napraw.

Wymagania: 
• wykształcenie średnie techniczne, 
• 2 - letnie doświadczenia w pracy na takim stanowisku w dziale utrzy-

mania ruchu w zakładzie, o profilu produkcyjnym, 
• znajomość zagadnień hydrauliki siłowej, pneumatyki - będzie do-

datkowym atutem, 
• umiejętność czytania dokumentacji, rysunku technicznego,
• dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym, 
• posiadanie uprawnień spawalniczych np.: spawanie gazowe, cięcie 

palnikiem gazowym, spawanie w metodzie TIG lub MIG-MAG - będzie 
dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju zawodowego (zagraniczne szkolenia zawodowe) 
• interesującą pracę w środowisku międzynarodowym 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w 
postaci CV i LM opatrzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie 
danych osobowych na adres:

RIETER Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 28d, 72-200 Nowogard

EMAEMA
Doradztwo

Rolnicze

Pozyskiwanie funduszy
z Unii Europejskiej

Wnioski obszarowe
+ pomiary pól GPS

Adam Cebo • Goleniów • ul. Szkolna 40 • tel. 0691 827 310

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak

Zapraszamy na kurs kat. A,B,C,C+E,D

Otwarcie kursu 27 marca, godz. 16.30

w Restauracji "KAMENA" ul. 3 Maja 51 Te
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RATY
Możliwość zdawania egzaminu w KOSZALINIE lub Szczecinie, jeździmy po trasach egzaminacyjnych.

PZHGP Oddział Płoty 
Poszukuje przewoźnika 

do transportu 
gołębi w miesiącach 

od 30.04. do 03.09.2006 r. 
Ilość kilometrów do przejechania  

- 25.000 
Bliższe informacje na w/w temat 
można uzyskać pod nr telefonu 

– 695628830. 
Oferty proszę składać na adres: 

Jan Mularczyk ul. Leśna 5/10, 
72-20 Nowogard 

– do dnia 07.04.2006 r. 

F.H.U.  oferuje 

TanIe rĘkaWIce 
„WaMPIrkI” 

Od 0,61 zł – netto 
Tel. 091 39 133 48

Tel. kom. 0506 484 576. 

… także solidność i rzetelność! 
Przyjemnie brać pieniądze – gorzej 
je zwracać. 

Jak wiadomo Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zobowiązana jest do wyrywkowej 
kontroli składanych wniosków, 
czyli porównanie deklaracji ze sta-
nem faktycznym w terenie. Zgodnie 
z decyzjami UE jest to około 5% 
ogólnej liczby wniosków.

Po pierwszych kontrolach zapa-
nowała prawie euforia – rolnicy są 
rzetelni i podają tylko prawdziwe 
dane, a błędy jakie się zdarzają 
wynikają jedynie z przeoczenia 
lub pomyłek. 

Po pewnym czasie okazało się, 
że jest niestety źle. Zadziałalo 
polskie piekiełko – kontroler może 
i nie wie, ale sąsiad wie, wie także 
zazdrosny brat, zdradzona żona, 
zawistny znajomy.

Do różnych biur Agencji zaczęły 
napływać donosy.

Wszystkie nieprawidłowości 
można podzielić zasadniczo na 
trzy grupy.

1 – rolnicy papierowi
Jak powszechnie wiadomo wielu 

ludzi zaczęło inwestować w grunty. 
Kupowali ziemię bo była tania. 

Wniosek o dopłatę ale…
Traktowali ją jako lokatę kapitału 
nie myśląc o uprawianiu. Korzystali 
z dobrodziejstw KRUS-u, a grunty 
dzierżawili. Teraz o dopłatę składają 
wnioski zarówno właściciele, jak i 
dzierżawcy. 

2 – dopłata na lotnisko
Lotnisko to przykład umowny, 

jakkolwiek prawdziwy. Jako grunty 
rolne wykazano pas startowy lot-
niska, pole golfowe, stawy rybne, 
działki rekreacyjne. Bywa też, że 
rolnik podaje na tej samej działce 
różne uprawy i inkasuje podwójną 
dopłatę.

3 -  wziąć dopłatę i sprzedać
Chodzi o rolników, którzy starają 

się o fundusze na rozwój i moderni-
zację gospodarstwa. Biorą pieniądze 
i … sprzedają gospodarstwo, a sami 
wyjeżdżają, często za granicę. 

Szacunkowe wyłudzenia to mi-
liony złotych!

W wyniku kontroli oraz dono-
sów od „życzliwych” w 2004 roku 
skierowano do organów ścigania 
13 wniosków, a w roku 2005 już 
113 wniosków o odzyskanie ponad 
4 milionów złotych niesłusznie po-
branych dopłat. Ocenia się, że skala 
problemu jest większa i liczona jest 
w dziesiątkach milionów złotych. 

Wprawdzie procentowo nie wyglą-
damy źle – to zaledwie 0,6% ogólnej 
sumy dopłat – ale w skali UE jest 
to dużo. We wszystkich krajach 
„starej Unii” wyłudzenia nie osią-
gają bowiem łącznie nawet 7%. Do 
oszustów dopłaca także państwo, 
czyli wszyscy podatnicy – gdy nie 
uda się odzyskać nienależnie pobra-
nych dopłat, budżet musi zwrócić te 
sumy do Brukseli.

kary za wyłudzenia są surowe 
– rolnik musi zwrócić pobrane bez-
prawnie dopłaty wraz z odsetkami 
i dodatkowo pozbawiony będzie 
dopłat przez kolejne trzy lata. Nie 
warto więc ryzykować!

Trafiają się także uczciwi – pe-
wien rolnik z Mazowsza zgłosił 
się do Agencji i zwrócił 80 tysięcy 
złotych, bo obliczył, że pobrał je 
niesłusznie. Dyrektor pojechał do 
niego z kwiatami. 

(przeczytane w „Rzeczpospoli-
tej”).

kłopoty największego polskiego 
„obszarnika”.

Tak można nazwać Agencję Nie-
ruchomości Rolnych. Na koniec 
roku 2005 szacowano, że ANR była 
właścicielem 2 milionów 227 tysię-
cy hektarów gruntów uprawianych 
przez dzierżawców, we władaniu 
Agencji było 462 tysiące hektarów 
ziemi nieuprawianej (tylko poło-

wa nadaje się do uprawy). W tym 
samym roku sprzedano 39 tysięcy 
hektarów, a 3 tysiące oddano bez-
płatnie osobom kościelnym i Lasom 
Państwowym.

Jakie problemy? Otóż kłopotów 
przysparzają dzierżawcy – najczęś-
ciej nie płacą czynszu dzierżawne-
go, ale też nie zwracają ziemi.

Cały proceder jest prosty – rol-
nik staje do przetargu, wygrywa 
go i uprawia ziemię. Jednak przez 
rok nie płaci czynszu. Wtedy ANR 
występuje do rolnika z żądaniem 
zapłaty lub zwrotu gruntów. Bez-
skutecznie. Kieruje więc sprawę do 
Sądu i po 2 lub 3 latach uzyskuje 
korzystny dla siebie wyrok. Wtedy 
przy pomocy komornika odzysku-
je swoją własność. Przez te 3 lata 
rolnik ziemię uprawia i pobiera 
dopłaty unijne.

Tylko w naszym województwie 
bez umów uprawianych jest 49 
tysięcy hektarów i rolnicy pobrali 
około 30 milionów złotych dopłat. 
(podobno jest 55 rolników, którzy 
„dzierżawią” po 230 ha).

W skali kraju takie bezprawne 
uprawy zajmują około 2% ziemi 
ANR i skarb państwa traci ponad 6 
milionów złotych z tytułu niepłaco-
nych dzierżaw.

Straty są też i z tego powodu, że 
obecnie ziemia jest w cenie, zapo-
trzebowanie rośnie, a Agencja nie 
może sprzedawać, bo nie odzyskuje 
jej od niesolidnych dzierżawców.

Pobieżnie naświetlone problemy 
pokazują jednak ich skalę. Sejm ma 
jednak ważniejsze sprawy – martwi 
się czy nastąpi rozwiązanie czy też 
trzeba będzie donosić tę niechcianą 
ciążę do końca kadencji…

LMM
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  W obiektywie Jana Korneluka -  Nowogard „wczoraj”

W 1970 roku odbył się Teleturniej miast Nowogard - Myślibórz. Dałem wtedy fotografię pięknego 
drzewa, które rosło koło restauracji “Przystań”. Za jeziorem widać jak “rósł” Powiatowy Dom 
Kultury i 5-cio piętrowy biurowiec. W czasie emisji tego teleturnieju w telewizji, sfotografowałem 
to drzewo jeszcze raz z ekranu telewizora. Szkoda, że dziś już go nie ma. To drugie drzewo rosło 
koło baru mlecznego, którego też już dziś nie ma.
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

Sklep „reMO” 
nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

Tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

� PRZEJAZY ZAGRANICZNE CODZIENNIE Z NOWOGARDU �

OFERTA na 2006 r.
Wczasy Tunezja, Turcja samolotem z Goleniowa

, samolotem z Warszawy i PoznaniaBrazylia, Kreta Egipt

Informacje i katalogi w Biurze Turystyki i Podróży TRAVEL
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 78a/2, , kom. 0605856556tel. 091 3921739

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73
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OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE

reklama

OPTYK 

ViTAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚciUSZKi 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

reklama

NIERUCHOMOŚCI
•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 100	 m	 kw	 w	 całości	 lub	 w	
częściach	w	centrum	Nowogardu	Dom	Handlowy	
„VELES”	tel.	051	333	075.	

•		 Do	 wynajęcia	 dwupokojowe	 mieszkanie	 na	 os.	
Kaliny	w	Szczecinie,	tel.	663	24	36	45.

•	 Do	wynajęcia	mieszkanie	1-2	pokojowe	przy	ul.	
Kazimierza	Wielkiego	tel.	091	39	20	373.	

•		 Kupię	dom	lub	pół	domu	do	remontu.	Tel.	0695	
455	420,	0691	840	951.	

•	 Sprzedam	działkę	(altanka,	wc,	wyposażenie)	ok.	
200	metrow	od	parkingu	przy	ul.	Armii	Krajowej.	
2500,00	zł.	Tel.	0663	824	018.	

•		 Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe w Płotach na kawalerkę w 
Nowogardzie tel. 513 164 201.	

•		 Sprzedam	mieszkanie	własnościowe	bezczynszowe,	
60	m	kw,	pomieszczenie	gospodarcze,	ogródek,	w	
domu	wielorodzinnym.	Tel.	0661	336	59.	

•		 Sprzedamy	 budynki	 plus	 5,	 ha	 Brzozowo	 k/	
Żabowa	.	39	106	34.	

•		 Sprzedam	dom	na	wsi	091	39	21738.	
•		 Zamienię	mieszkanie	M-4,	66	m	kw	,	2	piętro	na	
M-3.	Tel.	091	39	21	407.	

•		 Sprzedam	 dom	 na	 wsi	 w	 stanie	 surowym	 na	
działce	o	pow.	0,30	ha.	888	066	106.	

•		 	Sprzedam	ziemię	–	SIECIECHOWO	k.	Nowogardu	
tel.	0693	716	002.	

•		 Sprzedam	 4-pokojowe	 54	 m	 kw,	 parter	 –	 po	
remocie	 z	 ulepszeniami.	W	 centrum	Nowogardu	
–	 blisko	 jeziora.	 Tel.	 091	 39	 21	522,	
663	748	233.	

•		 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 w	 domku	
jednorodzinnym.	0692	202	938.		

•		Kupię działkę budowlaną na terenie 
Nowogardu. 0605 075 779. 

•		 Sprzedam	lub	wydzierżawię	kawalerkę	tel.	0604	
787	696.	

•		 Szukam	 garażu	 do	 wynajęcia	 0509	 41	 18	 19,	
(091)	39	22	874.	

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, 
w rozsądnej cenie. 0693 482 460.

• Sprzedam ziemię 2 hektary – Warnkowo 

k/Nowogardu. Tel. 0607 585 550.
• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 

2 lub 3-pokojowego mieszkania oraz 
kawalerkę w Nowogardzie. 0604 
775 563.

•	 Domy	 na	 wsi	 k/Nowogardu	 sprzeda	 „ARDOM”.	
091	488	54	26.

•	 Gospodarstwo	 blisko	 Nowogardu	 –	 hektary	
sprzedam.	0502	103	432.

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 4	 pokoje,	 spółdzielcze,	
własnościowe.	091	39	281	35.

•	 Ziemię	rolną,	kilka	hektarów.	0502	103	432.
•	 Komfortowy	dom	w	Nowogardzie	na	działce	1000	
m	sprzedam.	0501	307	666.

•		 Kupię	mieszkanie	2-pokojowe.	0667	823	675.	
•   Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 68 m 

kw, II piętro ul. 15 Lutego. Cena 85 tys. zł 
. Tel. 0502 103 432. 

•		Zamienię mieszkanie lokatorskie 
spółdzielcze 3 pokoje, 70 m kw, na dwa 
pokoje 601 493 880.	

•		KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY DOMY, 
MIESZKANIA, ZIEMIĘ AGENCJA 
NIERUCHOMOŚCI „ARDOM” (091) 
4885426, 0502 103 432 www.ardom.pl

MOTORYZACJA
	• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, 

mało używane w stanie bdb o wymiarze 
185 60R14 lub 185 55R15. Tel. 0605 
522 340.

•	 Sprzedam	 komplet	 felg	 z	 oponami	 do	 Suzuki	
Ignis	 14	 x	 41/2J	 45HT,	 cena	 do	 uzgodnienia.	
0605	522	340.

•	 A-Z	MOTO	Zbigniew	Olechnowicz,	 auto	naprawa	
samochodów	osobowych	i	dostawczych	wszelkich	
typów.	 Tel.	 0668	527	047,	 091	39	25	341.	Ul.	
Boh.	Warszawy	1b,	Nowogard.

•	 Opel	 Kadett,	 rok	 88/97,	 poj.	 1.6,	 kolor	 fiolet,	
komplet	 kół	 zimowych,	 szyberdach,	 radio,	 cena	
1.900	zł	–	do	uzgodnienia.	0603	637	361.

•		 Używane	katalizatory	kupię.	Cena	80	zł/szt.	Tel.	
0606	118	102.	

•		 Kupię	przyczepę	campingową	do	12	m	długości.	
Tel.	0693	850	197.	

•		 Sprzedam	radio,	cd	Sony,	panel	CDX	2050,	mało	
używane,	stan	idealny.	Cena	do	uzgodnienia.	Tel.	
0605	-522-340.	

•		 Sprzedam	 FORD	 ESKORT	 prod.	 1992	 r.	
(przejściówka)	 poj	 1,6,	 czarny,	 sprawny	
technicznie,	ważny	przegląd	i	ubezpieczony.	Cena	
2600	 zł	 do	uzgodnienia.	 Tel.	 0606	419	427	po	
godz.	15.00.	

ROLNICTWO
• Sprzedam 3 tony żyta, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0600 653 124.
•		 Sprzedam	2	tony	pszenżyta.	091	39	28	005.	
•	 Sprzedam	 facelię.	 Kupię	 byczki	 od	 100	 do	 200	
kg.	0668	316	103.

•	 Sprzedam	króliki	nowozelandzkie.	0511	807	668,	
091	39	26	619.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi	kominiarskie.	091	
39	20	383,	091	39	25	969,	0695	518	581.

•		KREDYTY GOTÓWKOWE, oferta 
najlepszych banków w jednym miejscu ul. 
700 Lecia 6A Nowogard tel. 091 39 272 
68. (Via a vis Netto – I piętro)	

•  Pomoc! Dochodzenie roszczeń od 
poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych 0601 493 880. 

•	 WYKONUJEMY	PROFESJONALNE	STRONY	INTERNETOWE	
NA	 ZAMÓWIENIE	 –	 SZYBKI	 CZAS	 REALIZACJI,	
WYSTAWIAMY	FAKTURY	VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. Dzwonić wieczorem 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

•	 Montaż	 ogrodzeń	 betonowych	 i	 innych.	 091	 39	
72	575,	0695	085	470.

• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• KOMINKI – montaż	 wkładów,	 obudowa	
kominków,	rozprowadzanie	ciepła,	wykonywanie	
kominków	tradycyjnych.	Montaż	szyb	i	kaset	na	
wymiar	 do	 istniejących	 kominków	 otwartych.	
Oferta	 specjalna:	 kompletny	 kominek	 z	
obudową	 do	 100	 m	 kw.	 powierzchni	 –	 4.000	
zł.	 Ponadto	 nadzór	 robót	 budowlanych.	 Usługi	
Ogólnobudowlane	 Michał	 Sołowiej.	 091	 39	
23	652,	0507	967	205.

•  Mało kto wie! Możesz decydować o swojej 
emeryturze. Spotkania informacyjne 
601 493 880. 

•	OGRODNIK	.	Wykonam	obcięcie	gałęzi	i	formowanie	
drzew	 i	krzewów	owocowych.	Fachowo,	solidnie,	
tanio.	Tel.	0500	545	671.	

PRACA
•		 Remonty	–	0508	920	135.	
•	 Praca jako doradca klienta w OFE. Tel. 

513 164 203, 091 39 27 268.	
•	 Szukam	kobiet	i	mężczyzn	do	pracy	w	Niemczech.	
0693	162	250.

•	 Zatrudnię	mechanika	samochodowego,	lakiernika	
i	blacharza	–	wymagane	doświadczenie.	Tel.	091	
39	20	303.	

•	 Zatrudnię	 kucharza	 i	 kelnerkę	 do	 pracy	 na	
Majorce	 ze	 znajomością	 j.	 niemieckiego.	 0605	
276	271.

•	 Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 091 
39 21 195. 

•		 Zaopiekuję	się	dzieckiem.	Tel.	0505	008	527.	

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

•	 SPRZEDAM	 WIEŻę	 DIORA	 502,	 5	 ELEMENTÓW	
Z	 PILOTEM,	 BEZ	 KOLUMN,	 CENA	 590	 Zł	–	 TEL.	
0605	522	340,	091	39	22	783.

•	 Oddam	szczeniaki	w	dobre	ręce.	091	39	20	978.
• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 
57 – od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam radio CD samochodowe, prawie 
nowe, panel, moc 4 x 50W, cena 350 zł. 
0605 522 340.

•	 Sprzedam	 ksero	 kolorowe	 oraz	 ksero	 czarno-
białe.	0693	850	197.

•	 Sprzedam	pianino	–	091	39	25	132.
• Kupie – sprzedam pilarki spalinowe firmy 

Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 
57 – od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

•	 Sprzedam	 suknię	 ślubną	 –	 gorsetową,	 rozmiar	
36.	Tel.	0693	843	597.

•		Owczarki niemieckie 3 miesięczne, ojciec 
wnuk zwycięzcy świata, rodzice na 
miejscu tel. 091 39 21 828. 

•		 Sprzedam	 telewizory	 29	 cali	 od	 250zł.	
888	069	953.	

•		 Kupię	 używane	 gumoleum,	 wykładzinę.	 0888	
957	313.	

•		KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
GIMNAZJUM, LICEUM UCZELNIE WYŻSZE. 
0600 924 128 e-mail: iwonand1@wp.pl

•		 Kupię	szlakę	tel.	0601	151	689.	
•		 Korepetycje	matematyka	0693	344	804.	
•		 Pogotowie	komputerowe.	Masz	problem	zadzwoń.	
Tel.	0697	133	167.	

•		 Rozliczanie	PIT-ów	za	10	zł.	tel.	600	897	758
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 Witamy wśród nas...

reklama reklama

Syn Iwony Jurczak ur. 
16.03.06 z Konarzewa

Córka Eweliny Awgul ur. 
14.03.06 z Dobropola

K a r o l i n a  c ó r k a  E w y 
Raczkowskiej ur. 15.03.06 z 
Nowogardu

Syn Anny Gołowiejko ur. 
17.03.06 z Nowogardu

Bliźniacy Magdaleny Pertkie-
wicz ur. 17.03.06 z Nowogardu

Syn Barbary Brzychcy ur. 
17.03.06 z Dąbrowy

Syn Edyty Kozieł ur. 17.03.06 
z Nowogardu

Córka Justyny Skrzypa ur. 
18.03.06 z Łosośnicy

Córka Agnieszki Głowackiej 
ur. 19.03.06 z Nowogardu

Syn Marty Mularczyk ur. 
19.03.06 z Dobrej

Córka Mileny Wielgat ur. 
19.03.06 z Węgorzy

Syn Beaty Wolskiej  ur. 
20.03.06 z Wyszomierza

Syn Marii  Strzępka ur. 
20.03.06 z Dobrej

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital	-	Centrala		 -	091	392	13	56
Praxis	-	Specjalistyczny	ZOZ	 -	091	392	07	87	
Praxis	-	Centrum	Stomatologii		 -	091	392	69	99
Medyk		 -	091	392	29	21	
NZOZ	„Sanus”	 -	091	392	69	60
NZOZ	„Promed”	 -	091	392	67	40
NZOZ	„Leks”	 -	091	392	25	25
NZOZ	„Baby-Med”	 -	091	392	60	13
NZOZ	„Chirurg”	 -	091	392	69	80/69	60
NZOZ	„STOMED”	H.	Sporzyńska	-	091	392	50	03
NZOZ	MEDEX	 -	091	392	16	32
NZOZ	„Nowo-Dental”	B.Szulejko	-	091	392	14	67	
Pracownia	Protetyki	Stomatolog.	-	091	392	68	70
Protetyka	Stomatologiczna	-	El¿bieta	
Wysocka	i	Kazimierz	Trojanowski	-	091	392	61	07
lek.	stom.	Andrzej	Rynkiewicz		
Pogotowie	Stomatologiczne	 -	60	777	1	777
lek.	stom.	Dorota	Wa³êga-B¹k		 -	604	44	16	09
lek.	stom.	D.	Czernikiewicz	 -	091	392	66	39
lek.	stom.	Krystyna	Szeronos	 -	091	39	20	246
Pielêgniarki	Œrodow.-Rodzinne		 -	091	392	60	20
Specjalistyczna	Poradnia	Terapeutyczna	
dla	Dzieci,	M³odzie¿y	i	ich	Rodzin	-	091	392	07	43
Warsztaty	Terapii	Zajêciowej	 -	091	392	52	82
Zakład	Domowej	Opieki	Długoterminowej
	 -	091	392	65	31
Urzêdy 
Powiatowy	Urz¹d	Pracy	f/Nowogard	
	 -	091	392	13		76	
Urz¹d	Gminy	i	Miasta		 -	091	392	62	00	
Urz¹d	Stanu	Cywilnego		 -	091	392	62	30	
Wydzia³	Gosp.	Komunalnej,	Mieszkaniowej	
i	Ochrony	Œrodowiska		 -	091	392	62	39	
Wydzia³	Gosp.	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	
	 -	091	392	62	38	
Wydzia³	Promocji	i	Rozwoju	Gosp.	 				

-	091	392	55	54
(ewi.	dzia³alnoœci	gospodarczej)	-		091	392	62	33
Wydzia³	Eduk.	Zdrow.	Kultury	i	Sportu		
	 -	091	392	54	64
Urz¹d		ds.	komunikacji		 -	091	392	18	52	
Powiatowy	Inspektorat	Weterynarii	

-	091	392	67	18
Us³ugi pogrzebowe
J.	Furmañczyk,	Us³ugi	Pogrzebowe	

-	091	392	17	67
Gdaniec	-	Us³ugi	Pogrzebowe		 -	091	419	04	94
Kredo	-	Us³ugi	Pogrzebowe		 -	091	392	60	57
Apteki
Jantar	 -	091	392	13	30
Niebieska	 -	091	432	61	77
W	Przychodni	 -	091	579	08	30
CEFARM																																		-		091	392	02	03
ASA	 -	091	392	04	94

Szko³y 
I	Liceum	Ogólnokszta³c¹ce		 			-	091	392	02	13	
Prywatne	LO	
i	Prywatne	Studium	Zawodowe.	-	091	392	21	81	
Specjalny	Oœrodek	Szkolno-Wychow.	
	 -091		392	01	08	
Szko³a	Podstawowa	nr	1	 	-	091	392	62	70
Szko³a	Podstawowa	nr	2		 -	091	392	62	74	
Szko³a	Podstawowa	nr	3		 -	091	392	62	91	
Szko³a	Podstawowa	nr	4		 -	091	392	30	28	
Zespó³	Szkó³	Zawodowych		 -	091	392	08	84	
Zespó³	Szkó³	Ogólnokszta³c¹cych		-	091	392	51	08	
ZSP	im.	Stanis³awa	Staszica		 -	091	392	11	62
Bezpłatne	LO	dla	Dorosłych	 -	091	392	62	74	
Przedszkola 
ul.	¯eromskiego		 -	091	392	62	86	

ul.	15	Lutego		 -	091	392	62	88	
ul.	Koœciuszki		 -	091	392	62	87	
Kultura 
Biblioteka	Pedagogiczna		 -	091	392	06	48	
Biblioteka	Wojewódz.	i	Miejska	-	091	392	62	60	
Nowogardzki	Dom	Kultury		 -	091	392	62	83	
Poczta 
ul.	3	Maja		 -	091	392	69	41
ul.	Warszawska		 -	091	392	08	34	
Taksówki 	 -	091	392	02	60
Pomoc drogowa 	 601	93	82	93
	 -	091	392	56	44
	 601	89	39	44
	 -	091	392	24	02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWÓZ	OSÓB	-	ROMAN	BIñCZYK		
LINIA	REGULARNA

TEL.	0607	310	591	
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin	5.45,	8.55,	14.35,	
16.00,	19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard	7.05,	11.35,	16.20,	
17.30	(odjazd ul. św. Ducha),	20.50	
Sobota	
Nowogard-Goleniów-Szczecin	 8.55,	 11.55,	
16.00,	19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard	 11.35,	 13.45,	
17.30	(odjazd ul. św. Ducha),	20.50	
Niedziela	
Nowogard-Goleniów-Szczecin	 12.00,	 15.05,	
15.30,	19.00	
Szczecin-Goleniów-Nowogard	 13.45,	 16.20,	
17.00,	20.50
Goleniów-Szczecin	 6.05,	 9.20,	 15.05,	 16.25,	
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra	Now.-£obez											
7.35
£obez-Dobra	Now.-Nowogard						
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM		s.c.	Przewozy	szkolne,	
pracownicze	i	wycieczki	

tel.	502	026	999,	601	784	200
091	392	69	25

kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05,	5.50,	6.10,	6.25,	6.40,	7.05,	7.30,	7.50,	

8.10,	 8.20,	 9.05,	 9.50,	 10.10,	 10.30,	 11.00,	
11.15,	11.40,	12.10,	12.40,	13.05,	13.25,	13.50,	
14.20,	14.50,	15.10,	15.30,	16.10,	16.35,	16.45,	
17.30,	17.50,	18.20,	18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30,	7.35,	8.00,	8.20,	8.40,	9.00,	9.20,	9.50,	

10.20,	10.35,	11.20,	11.50,	12.20,	12.45,	13.00,	
13.40,	14.10,	14.20,	14.55,	15.15,	15.35,	16.00,	
16.15,	16.35,	16.55,	17.25,	18.05,	18.30,	19.00,	
19.25,	19.40,	20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40,	7.30,	9.05,	9.50,	10.30,	11.15,	11.40,	

12.40,	13.25,	13.50,	14.20,	15.10,	16.10,	16.35,	
17.30,	17.50,	18.20,	18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20,	9.00,	10.35,	11.20,	12.20,	13.00,	13.40,	

14.20,	15.15,	15.35,	16.00,	16.35,	17.25,	18.05,	
19.00,	19.25,	19.40,	20.15.

AF	Przewozy	szkolne,	
pracownicze	i	wycieczki	

tel.	0502	026	999,	0601	784	200
091	392	69	25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
15.15
Niedziela	
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy	od	poniedzia³ku	do	soboty
7.10
Niedziela	
11.20

REGULARNA	LINIA	
MIKROBUSOWA	SEROCKI

Tel.	091	392	16	64,	0601	89	35	14
Nowogard	-	Szczecin:	odjazd	-	codziennie
6.20				9.40			13.40		17.15		20.40
Szczecin	-	Nowogard:	odjazd-	codziennie
8.25				11.05			15.40		18.45		22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

iNFORMAcJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00	L	06:35	F	07:15	BL	07:45	U	08:15	A	
09:15	U	10:15	F	11:00	L	12:25	L	14:45	S	
16:10	U	16:50	7L	16:55	zL	17:45	7L	17:55	
7L	18:40	L	19:30	w	20:10	U	21:40	U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45	y	06:25	U	07:45	F	10:10	U	11:20	A	
13:00	U		14:00	L	14:45	F	15:15	BL	16:00	U	
16:35	S	18:15	L	18:35	7L	19:10	zL	19:15	U	
19:35	7L	20:40	L	21:10	7L	23:15	U	

Oznaczenia
7		-	Kursuje	w	niedziele
A		-	Nie	kursuje	w	niedziele	i	święta
B		-	Kursuje	codziennie	oprócz	sobót
F		-	Kursuje	w	dni	robocze	
					od	poniedziałku	do	piątku
L		-	Nie	kursuje	w	Święta	Wielkiej	Nocy
S		-	Kursuje	w	dni	nauki	szkolnej
U		-	Nie	kursuje	w	pierwszy	dzień	
						Świąt	Wielkiej	Nocy
y		-	Kursuje	w	poniedziałki	
						(odjazd	spod	dworca	PKP)
w		-	Kursuje	w	piątki	i	soboty
z		-	Kursuje	w	piątki	i	niedziele

Informacja turystyczna		 -	091	392	15	38
	 -	091	392	17	39
Telefony alarmowe 
Policja																										 -	997								
Stra¿	Po¿arna		 -	998
Pogotowie	Ratunkowe		 -	999	
Pogotowie	Gazowe		 -	992
Posterunek	Energetyczny		 -	091	392	12	74
Pogotowie	wodno-kanal.	(PUWiS)	-	091	392	08	79
Dyżury lekarskie
Od	dnia	1	maja	2005	œwi¹teczne	i	nocne	dla	pacjen-
tów	przychodni	NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy	w	
budynku	szpitala	w	Nowogardzie	obok	Izby	Przyjęć		
-	091	392	18	00,	091	392	13	56
	 -	091	392	18	06	w.	106
Świ¹teczne	 i	 nocne	 dla	 pacjentów	 przychodni:	
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹	 	 pe³nione	 w	 budynku	 starej	
przychodni	 (g³ówne	 wejœcie)	 ul.	 Koœciuszki	 36	 	
w	Nowogardzie		 -	0603	671242
NZOZ „Baby-Med” -	0668	434	719

cennik prenumeraty 
“dziennika nowogardzkiego” 

na rok 2006  
miesiąc     kwota 
styczeń 11,60 zł
luty 10,40 zł
marzec 11,80 zł
kwiecień 10,40 zł
maj  11,60 zł
czerwiec 11,80 zł
lipiec 10,40 zł
sierpień 11,60 zł
wrzesień  11,80 zł
październik 11,60 zł
listopad 10,40 zł
grudzień 10,60 zł
raZeM 134,00 zł

NOWOGARD 23.03.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

  tel. 091 3921376

1. szklarz
2. szwaczka
3. przedstawiciel handlowy
4. murarz
5. betoniarz
6. administrator sieci internetowej
7. cukiernik
8. rejestratorka medyczna
9. technik analityki medycznej
10. kierowca C+E
11. specjalista ds. bezpieczeństwa sanitar-

nego
12. rozbieracz-wykrawacz
13. księgowa, specjalista ds.kadr, specjali-

sta ds. płac
14. sprzedawca
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. spawacz-ślusarz (Szczecin)
2. elektromechanik (Szczecin)
3. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia 

na Żurawie samojezdne)
4. kompletator wsadu (Szczecin)
5. kucharz (Pobierowo,zakwaterowanie) 
6. monter-spawacz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIA-
TOWYM URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

W związku z dużym zainteresowa-
niem grą w „Darta” w najbliższą nie-
dzielę, tj. 26 marca o godzinie 16.300 
wznawiamy drugą edycję ligi „Darta”. 

W dniu 20 marca br. w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 4 odbyły 
się Mistrzostwa Regionu „B” szkół 
podstawowych w mini koszykówce 
dziewcząt.

Dwa pierwsze zespoły, tj. SP nr 56 
ze Szczecina i SP nr 4 z Kołobrzegu 
awansowały do półfinału mistrzostw 
województwa zachodniopomorskie-
go. Po zaciętej walce dziewczęta z SP 
4 przegrały jednym punktem z SP 4 

W dniach 18 i 19 marca w pu-
bie „Pasadena” odbył się turniej 
bilardowy. W sobotę odbywały się 
eliminacje, w których wzięło udział 
9 zawodników grających w dwóch 
grupach.

Do grupy finałowej awansowało po 
2 najlepszych zawodników z każdej 
grupy. Czwórka najlepszych spotkała 
się w niedzielę. W pierwszym półfi-
nale Marcin Ptaszyński pokonał Anię 
Protas, w drugim Jacek Chlebowski 
pokonał Darka z Berlina. Trzecie 

Zgodnie z kalendarzem imprez 
na 2006 r. dnia 26.03.2006 r. o godz. 
10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie odbędzie się XII Me-
moriał R. Tomczyka w piłce siatkowej 
mężczyzn.

W turnieju wezmą udział:
LZS Żabowo

XII Memoriał R. Tomczyka
LZS Wyszomierz
LZS Osina
LZS Nowogard
Anpol Krzywice
Oldboje Nowogard
Zapraszamy miłośników  
siatkówki.

Zarząd M-G LZS N-d

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do pubu „Pasadena”, dla najlepszych 
będą puchary i nagrody.

Andrzej Szafran

Druga Edycja Ligi Darta

Mistrzostwa Regionu 
w Mini Piłce Koszykowej

z Kołobrzegu, co spowodowało że 
nie awansowały do półfinału woje-
wódzkiego.

SP nr 4 wystąpiła w składzie: Mi-
chalina Waszak, Jagoda Jendrysiak, 
Sandra Niedbał,  Monika Zawadzka, 
Malwina Król, Karolina Nizińska, 
Sylwia Koladyńska, Sylwia Korneluk, 
Joanna Witkowska, Ines Pęczak, Jola 
Paszczyk, Natalia Pawlak.

iSa

Turniej bilarda
miejsce w turnieju zajęła Ania Protas 
pokonując Darka z Berlina, pierwsze 
miejsce zajął Marcin Ptaszyński po-
konując w finale Jacka Chlebowskie-
go, który zajął drugie miejsce.

Wszyscy zawodnicy turnieju otrzy-
mali nagrody z browaru „Boman” 
Szczecin, a trzech pierwszych za-
wodników otrzymało puchary firmy 
„Kretman”, które wręczył dyrektor 
Robert Augustynek.

Andrzej Szafran

Historia nowogardzkiego sportu
Krawczyk, Zieliński, Sawicki i Ziół-
kowski zajęli podczas Mistrzostw 
Europy Juniorów w jeździe na 
czas czwarte miejsce jako juniorzy. 
Wspólnie z kolarzami zjeździł 
Polskę wzdłuż i wszerz. Zwiedził 
także wiele krajów europejskich: 
m.in.: ZSRR, NRD, Czechosłowację  
i Rumunię.

Od 1971 roku mieszka w Nowo-
gardzie. Ukończył miejscowe Lice-
um Ogólnokształcące. Po powrocie 
z wojska w 1967 roku podjął pracę 
w Zakładach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Stargardzie. W 1969 
wstąpił do Milicji Obywatelskiej. 
W 1978 roku został kierownikiem 
sekcji ruchu drogowego w nowo-
gardzkiej komendzie MO. Od 1989 
roku jest na emeryturze. Pracuje w 
firmie ochroniarskiej. 

Uhonorowany: Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Złotą Odznaką „ 
Zasłużony Działacz Sportu”.

Jako jeden z pierwszych miesz-
kańców Nowogardu otrzymał 
„Laur cisowy”.

Anegdota Jana Tandeckiego
Największą bolączką sekcji 

kolarskiej LKS „Pomorzanin” 
– Nowogard był brak sprzętu, 
którego w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych było jak na 
lekarstwo. 

Chociaż nie brakowało pienię-
dzy. Wobec tego Jan Tandecki z 
Czesławem Polewiakiem i Ry-
szardem Litwińczukiem (obecnym 
sekretarzem Zachodniopomorskie-
go Zrzeszenia LZS w Szczecinie) 
wybrali się do bydgoskiej fabryki 
rowerów „Romet”. Początkowo 
zostali przyjęci dość chłodno. 
Dopiero, gdy postawili na stole 
torbę wypełnioną wędzonymi wę-
gorzami jeden z szefów „Rometu” 
podniósł słuchawkę telefonu, 
wykręcił numer i zapytał:, „Kto 
dziś dostaje rowery?”. „Legia 
Warszawa”- padła odpowiedź. 
„To dostaną jutro”- powiedział 
decydent „Rometu”. ”Dziś dostaje 
LKS „Pomorzanin”-  i z lubością 
wąchał zapach wędzonych ryb. 
Tak kiedyś załatwiało się sprzęt 
dla klubu.  

Janusz Wilczyński

 jan Tandecki
ur.1947r. - przewodniczący Rady 

Miejsko-Gminnej Zrzeszenia Po-
wiatowego LZS. Od 1973 do 1988 
roku kierownik sekcji kolarskiej 
LKS „Pomorzanin-Nowogard”. 
Wcześniej czynny sportowiec- 
uprawiał boks i siatkówkę. 

Żonaty, ma dwóch synów i troje 
wnuków. 

Przygodę ze sportem rozpoczął w 
Okunicy koło Pyrzyc, gdzie miesz-
kał w latach 1954-1965. Najpierw 
w miejscowej drużynie grał w piłkę 
nożną. Potem na przełomie 1965 i 
1966 roku trenował boks w sekcji 
bokserskiej LKS „Sokół-Pyrzyce”. 

W latach 1971-1973 był zawod-
nikiem trzecioligowej drużyny 
siatkarskiej LKS „Błotno”. 

Od 1971 roku był członkiem 
Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia 
Powiatowego LZS w Nowogar-
dzie. Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejsko-Gminnej LZS był przez 15 
lat. Przewodniczący od 1994. Był 
współzałożycielem podsekcji kolar-
skiej w SKR „Osowo” w 1976 roku. 
Liczyła ona 8 zawodników. Sekcją 
opiekowali się Czesław Polewiak 
i Krzysztof Kula. Jeden z zawod-
ników Krzysztof Wardziński był 
Mistrzem Okręgu w Przełajach. 

Gdy był kierownikiem sekcji 
kolarskiej LKS „Pomorzanin-No-
wogard” do największych talentów 
należeli: Henryk Sawicki (tytuły 
mistrza Polski), Marek Ziółkowski, 
Grzegorz Zieliński(mistrz Polski 
LZS), Ryszard Bonda (wicemistrz 
Polski) i Sławomir Krawczyk (dwa 
razy start w Wyścigu Pokoju). 
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krzyżówka nr 12kupon nr 12 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązania krzyżówki nr 11 
– IDZIE WIOSNA – nadesłali:

Krystyna Wielowska – Stare Wy-
szomierki, Krystyna Panek - Stare 
Wyszomierki, Łukasz Majda – Strze-
lewo, Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Bronisław Rasowski – Jarchlino, 
Krystyna Tretiak – Maszkowo, Iwo-
na Kochelska – Błotno, Jan Nikicin 
– Włodzisław, Cecylia Furmańczyk 
– Strzelewo, Janina Kubiak – Błotno 
oraz z Nowogardu: Bogdan Baran, 
Stanisława Pokorska, Lidia Wa-
laszczyk, Katarzyna Saja, Urszula 
Skowron, Krystyna Młynarska, Gra-

żyna Jurczyk (także 10), Władysława 
Kubisz, Jerzy Siedlecki, Józef Gó-
rzyński, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Franciszek Palenica, Krystyna 
Zawidzka, Rafał Włodek, Tamara 
Borowska, Szczepan Falaciński, Beata 
Szcześniak, Halina Heinrich, Marze-
na Ustyjańczuk, Katarzyna Kotala,

Bezpłatne prenumeraty 
na kwiecień wylosowali:
- Janina Kubiak z Błotna,
- Cecylia Furmańczyk ze Strze-

lewa,
- Rafał Włodek z Nowogardu.
Gratulujemy!  

Niejedna baba
Niejedna	baba	mocno	mi	obrzydła,
Gdyż	 używała	 perfum,	 zamiast	
mydła.

Bal na „Titanicu”…
Bulgoce	bałwan	za	bałwanem,
Ktoś	leje	wodę,	inny	spuszcza.
I	cała	sala	rusza	w	tany,
I	wyje	rozkrzyczana	tłuszcza.
Orkiestra	skrzypi	dysonansem,
I	każda	nuta	dźwięczy	fałszem.
„Tancerze”	marzą	o	awansie,	
Zgrzani,	spoceni	i	pod	rauszem.
Kolejny	bałwan	bije	pianę,
„Dyrygent”	do	cna	już	oszalał.
Ktoś	łbem	próbuje	rozbić	ścianę,
Sunie	w	chocholim	tańcu	sala.
Przy	barze	kłócą	się	o	fanty,
Kanty,	udziały	i	mandat.
Kto	dzisiaj	pro	jest,	a	kto	anty,
Kto	zyski	ma,	kto	poniósł	straty.
Kto	trzyma	się	moherowej	kiecki,	
Komu	się	etos	lepiej	przyjął.
Kto	katolicki,	kto	zdradziecki,
Wodzą	się	za	łby,	lżą	i	ryją.
Pośród	oskarżeń	i	okrzyków,
W	zgiełku,	hałasie	i	bezwstydzie,
Trwa	„wielki	bal	na	Titanicu”,
„Statek”	powoli	na	dno	idzie.

Dążymy…
Ku	demokracji	zupełnej
Dążymy	uparcie	i	śmiało.
Wszyscy	powinni	być	równi!
Niektórym	już	się	udało.

liter słowa PERSAK),
5 – piłkarski obrońca lub sportowy 

zegar,
6 – inaczej dominacja (mamy ją 

wtedy gdy jest nas więcej, jesteśmy 
silniejsi lub sprawniejsi, bardziej 
doświadczeni,

8 -  wegetatywne ciało grzybów, 
plecha (gdy chcesz by grzyby rosły 
to nie niszcz jej!),

11 – często marszczymy …zarost 
na okiem,

12 – wnętrze brzucha,
13 – mównica w żydowskiej bożni-

cy (wpisz BIMA),
14 – miasto w Niemczech (zakłady 

Carl Zeiss),
15 – wiosna – uważajcie na tego 

bożka z łukiem!
Podpowiedź:
W pozycji 14 należy wpisać nazwę 

BERDA – jest to odmiana mando-
liny.

Rozwiązanie utworzą litery z pól 
ponumerowanych uporządkowane 
od 1 do 9.

Poziomo:
- wszystkie wyrazy to nazwy chor-

dofonów, czyli strunowych instru-
mentów muzycznych

Pionowo:
1 – pokrowiec na miecz,
2 – wytrawna wódka , która leża-

kuje dziesiątki lat (im STARSZA tym 
lepsza),

3 – gdy stała to taksa,
4 – jednostka odległości używana 

w astronomii (3,26 lat świetlnych – z 

Koło Numizmatyczno – Filate-
listyczne oraz nowogardzki Klub 
Kolekcjonera zapraszają na powitanie 
wiosny – giełdą rozmaitości i osob-
liwości dnia 26.03.2006 (niedziela) 
o godzinie 11.00 w Nowogardzkim 
Domu Kultury pl. Wolności 1.

W programie:
- skup, wymiana, sprzedaż, wycena 
i wystawa.

- medale, znaczki filatelistyczne, 
widokówki, banknoty, monety, karty 
telefoniczne, żetony, plakietki, książ-
ki, klasery oraz inne eksponaty.

Zbiory będą eksponować kolekcjone-
rzy ze Szczecina, Łobza, Gryfic, Golenio-
wa i Nowogardu. Ponadto zapraszamy 
na kiermasz każdego, kto ma różne swo-
je rzeczy: książki, aparaty fotograficzne, 
telefony, sprzęt RTV, sprzęt  wędkarski,  
płyty, kasety oraz różną literaturę.

„Idąc na spacer z rodziną, szukając 
wiosny - wpadnij na giełdę a będziesz 
miał dzień pogodny i radosny” 

Tadeusz Łukaszewicz

Wiosenna giełda
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Informujemy o kolejnej konku-
rencji, która zotała dopięta orga-
nizacyjnie, a odbywać się będzie 
podczas Mistrzostw Europy Taxi.

Golf rozgrywany będzie na polu 
golfowym w Łukęcinie, a popro-
wadzą zawody miejscowi działacze 
z Łukęcina. Trzech pierwszych 
zawodników otrzyma puchary i 
nagrody ufundowane przez Janusza 
Łyjaka.

Zapisy przyjmowane będą do 30 
czerwca. Wpisowe od osoby 120,00 
zł. Więcej szczegółów na WWW.
taxi.nowogard.pl

Andrzej Szafran

Dnia 5 marca 2006 r. w Płotach od-
było się zebranie sprawozdawcze za 
sezon lotowy 2005 r. Z funkcji Prezesa 
Oddziału ustąpił (złożył dymisję) kol. 
M. Pietrzak, co zmusiło delegatów 
do uzupełnienia składu Zarządu. Do 
ośmioosobowego Zarządu nasze sek-

Władze Związku PZHGP Oddział 
Płoty w Nowogardzie

cje wprowadziły pięć osób. Prezesem 
Zarządu wybrano kol. Jana Mular-
czyka z sekcji Nowogard II. Oddział 
Płoty liczy 110 hodowców. W skład 
Oddziału wchodzą sekcje: Golczewo, 
Płoty, Resko, Mosty, Wierzbięcin, 
Nowogard I i Nowogard II.

Mistrzostwa Europy Taxi
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Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Muzyczne powitanie wiosny

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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czytaj na str. 4

 www.dziennik.nowogard.net

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

Więcej informacji 
tel. 091 39 27 017 
       0510 704 292

kochanym rodzicom 

Teresie i Janowi 
Jemilianowicz 

w tak pięknym dniu, jakim 
jest 50 rocznica 

Waszego ślubu życzymy 
wszelkiej pomyślności, 

pociechy z dzieci i wnuków, 
spokoju i zdrowia 

na dalsze lata 
synowie Henryk i Wiesław 

z Rodzinami

Każdy sposób na przyspieszenie 
(niestety w tym roku bardzo „ociąga-
jącej” się) wiosny jest dobry i warty 
zastosowania.

Dla uczniów „Małej Szkółki Mu-
zycznej” pana Edwarda Steca było to 
przygotowanie i zaprezentowanie w 
naszej Miejskiej Bibliotece, kolejnego 
już koncertu zatytułowanego właśnie 

„Muzyczne powitanie Wiosny”. Ucz-
niowie grali na pianinie, akordeonie i 
organach elektronicznych. Wykonali 
utwory kompozytorów klasycznych i 
współczesnych, np. utwór z repertua-
ru zespołu „Brathanki”, mieli okazję 
wykazać się efektami wielomiesięcz-
nej pracy ich nauczyciela i oczywiście 
swojej osobistej. Niektórzy z nich 

dopiero rozpoczynają swoją mu-
zyczną edukację, inni są już „starymi 
weteranami” nie pierwszego, zresztą, 
koncertu w bibliotece. Żywimy na-
dzieję, że będziemy mogli jeszcze nie 
raz słuchać i oklaskiwać skoczne lub 
poważne utwory muzyczne dzieci i 
młodzieży z Nowogardu.

Niefrasobliwość 
radnych 
powiatowych
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KALENDARIUM
28 marca
Imieniny: Aniela, Antoni, Gedeon, Ingbert, Jan, Joanna, Krzysław, Mal-
kolm i Sykstus

29 marca
Imieniny: Bertold, Cyryl, Eustachiusz, Eustachy, Helmut, Wiktor i Wik-
toryn

30 marca
Imieniny: Amelia, Aniela, Częstobor, Dobromier, Jan, Kwiryn, Kwiryna 
i Litobor

podziękowania

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

ś.p. 
Danuty Rębacz 

składa 
pogrążona 

w smutku rodzina

Kronika policyjna
W dniu 20 marca (poniedziałek)
O godzinie 8.30 ul. Bohaterów 

Warszawy przy stacji paliw kierowca 
autobusu podczas podjazdu do dys-
trybutora paliwa uderzył w stojący 
ciągnik Ursus.

O godzinie 9.55 w Żabowie przy 
przejeździe kolejowym doszło do 
stłuczki. Mieszkanka Koszalina jadą-
ca fordem mondeo nie dostosowała 
prędkości do panujących warunków 
drogowych i uderzyła w  jadący sa-
mochód marki toyota.

O godzinie 15.40 w Nowogardzie 
na ul. Warszawskiej kierowca jadą-
cy wv golf nie zachował należytej 
odległości od jadącego przed nim 
deawoo lanos. Podczas hamowania 
kierujący wv golf nie zdążył wyha-
mować i uderzył w tył lanosa.

O godzinie 15.00 w Nowogardzie. 
Włamanie na działkę przy ul. 15 
Lutego. Skradzione zostały narzędzia 
ogrodnicze.

O godzinie 19.40 w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warszawy prze-
jeżdżający patrol policyjny zwrócił 
uwagę na dwóch mężczyzn, którzy 
przewozili na wózku worki juto-
we. Po rozmowie z mężczyznami 
okazało się, że worki pochodzą z 
byłej mleczarni. Mężczyźni zapytani 
dlaczego wzięli te worki, odpowie-
dzieli, ze wszyscy  je biorą, więc i my 
wzięliśmy sobie.

W dniu 21 marca (wtorek)
O godzinie 15.15 w Kościuszkach 

doszło do kolizji drogowej. Kierowca 
samochodu osobowego marki opel 
omega przy skręcie w lewo zajechał 
drogę jadącemu poprawnie wv pas-
sat. Kierowca opla otrzymał mandat 
w wysokości 100 zł.

O godzinie 16.30 w Nowogardzie w 
jednym z komisów samochodowych 
mieszkaniec Nowogardu rozpoznał 
swój wzmacniacz samochodowy, 
który wcześniej mu skradziono. 

O godzinie 16.45 w Nowogardzie, 
ul. 700 Lecia. Dwóch mężczyzn za-
proponowało mieszkance jednego 
z bloków, że dokonają przeglądu 
instalacji wentylacyjnej. Poproszo-
no właścicielkę mieszkania, aby 
potrzymała miskę przy otworze 

wentylacyjnym, podczas gdy jeden 
z „kominiarzy” będzie czyścił kanał 
wentylacyjny od góry. Po rzekomym 
oczyszczeniu wentylacji, mężczyźni 
opuścili mieszkanie. Właścicielka 
mieszkania zauważyła, że ma ot-
warty barek w pokoju i zginęły jej 
pieniądze w kwocie 500 zł.

O godzinie 18.55 w Nowogar-
dzie, ul. Kościuszki, zatrzymano 
rowerzystę Andrzeja K. mieszkańca 
Nowogardu, który był w stanie 
nietrzeźwości i miał 2,16 promila w 
wydychanym powietrzu.

W dniu 22 marca (środa)
O godzinie 16.10 dyżurny ko-

misariatu otrzymał telefoniczną 
informację, że przy ul. Nadtorowej 
w Nowogardzie dwóch mężczyzn 
demontuje torowisko PKP. Po 
przybyciu patroli policyjnego 
mężczyźni tłumaczyli się, że są 
pracownikami firmy zajmującej się 
skupem złomu. Po sprawdzeniu tej 
informacji, okazało się, że jest to 
kłamstwo. Mężczyźni zaprzestali  
demontażu.

O godzinie 17.10 w Nowogardzie 
mieszkaniec ul. Gen. Bema, poinfor-
mował telefonicznie, że w sąsiednim 
mieszkaniu hodowany jest drób. 
Hodowli tej towarzyszy fetor, który 
utrudnia egzystencję innym miesz-
kańcom. Zakończyło się pouczeniem 
właściciela.

O godzinie 22.30 w Ostrzycy 
doszło do kolizji samochodów oso-
bowych marki audi i bmw. Sprawcą 
wypadku był trzeźwy kierowca sa-
mochodu marki audi. Samochody 
przetransportowano na lawecie na 
parking policyjny.

W dniu 23 marca (czwartek)
O godzinie  9.20 w Nowogardzie 

przy ul. Wiejskiej właścicielka samo-
chodu osobowego audi a4 stwier-
dziła brak dwóch kołpaków. Szkodę 
wyceniła na kwotę 200 zł.

O godzinie 15.45 w Nowogardzie 
w sklepie Lidl mieszkaniec gminy 
Maszewo, próbował ukraść 0,5 l. 
wódki. Został zatrzymany i ukarany 
mandatem w kwocie 100 zł.

O godzinie 18.15 w Nowogardzie 
w sklepie Netto jednej z klientek 

skradziono portfel z pieniędzmi w 
kwocie 150 zł.

O godzinie 18.45 w rejonie nowo-
gardzkiej fontanny leżały dwie sztuki 
martwego ptactwa. Stosowne służby 
zajęły się ich usunięciem.

O godzinie 0.40 mieszkaniec No-
wogardu powiadomił, ze jego sied-
miomiesięczne dziecko ma wysoką 
temperaturę. Policja powiadomiła 
pogotowie.

W dniu 24 marca (piątek)
O godzinie 13.45 w Kulicach wy-

palano nieczystości na działce. Po 
przybyciu patrolu ognisko zostało 
wygaszone.

O godzinie 15.00 w Nowogardzie 
przy ul. Poniatowskiego 24 leżała 
nieżyjąca wrona. Stosowne służby 
usunęły martwe ptactwo.

W dniu 25 marca (sobota)
O godzinie 8.35 na trasie Ogorzele 

- Błotno, patrol policyjny zatrzymał 
do kontroli dwóch rowerzystów. 
Obaj byli nietrzeźwi Piotr K. 1,85 
promila w wydychanym powietrzu, 
Mariusz L. 1,80 promila w wydycha-
nym powietrzu.

O godzinie 10.50 w Nowogardzie, 
mieszkanka ul. Żeromskiego powia-
domiła telefonicznie, że na ławce 
przed budynkiem kilku mężczyzn 
spożywa alkohol. Wysłany na miej-
sce patrol potwierdził tę informację. 
Mężczyźni zostali ukarani mandata-
mi w kwocie 100 zł.

O godzinie 17.30 powiadomiono, 
że w Łęgnie biegają dwa duże psy 
bez nadzoru, oraz wskazano teore-
tycznego właściciela. Po przybyciu 
patrolu, okazało się, że psy przeby-
wają na terenie, którego powinny 
pilnować.

O godzinie 18.45 w Nowogardzie, 
mieszkanka ul. Zamkowej powia-
domiła, ze nietrzeźwy mężczyzna 
próbuje wejść do jej mieszkania.  
Doprowadzono mężczyznę na ko-
misariat policji w celu potwierdzenia 
tożsamości. Mężczyzna zaczął się 
zachowywać kłopotliwie m.in. dążył 
do samookaleczenia, udawał omdle-
nia, itp. Wezwano pogotowie, które 
stwierdziło, że mężczyzna jest „oka-

zem” zdrowia. Mieszkaniec Nowo-
gardu Zbigniew R. w stanie upojenia 
alkoholowego pomylił mieszkania. 
Policja telefonicznie poinformowała 
małżonkę Zbigniewa R.

W dniu 26 marca (niedziela)
 O godzinie 10.40 mieszkaniec ul. 

Bohaterów Warszawy poinformował 
telefonicznie, ze dwóch młodych 
mężczyzn z terenu składnicy złomu 
przerzuca złom. Po przybyciu patro-
lu policyjnego mężczyźni próbowali 
uciec, co nie udało im się i zostali 
złapani. Obaj to nieletni mieszkańcy 
gminy Nowogard. Właściciel wyce-
nił straty na 200 zł.

O godzinie 14.40 w Żabowie do-
szło do kolizji drogowej. Kierujący 
oplem vectra jadący od strony Ko-
szalina nie dostosował prędkości do 
panujących warunków drogowych i 
przepisów i zatrzymał się na słupie 
linii telekomunikacyjnych PKP.

O godzinie 16.20 mieszkanka ul. 
Luboszan powiadomiła, że przed 
klatką schodową bloku, w którym 
mieszka leży martwy gołąb. Powia-
domiono odpowiednie służby do 
sprzątnięcia ptaka.

O godzinie 23.50 w Nowogardzie 
przy ul. 3 Maja zatrzymano do kon-
troli rowerzystę Mariusza T. miesz-
kańca Nowogardu. Miał on 2,43 
promila w wydychanym powietrzu.

iSa

Dyżury NSZZ Solidarność
Informujemy wszystkie zainteresowane osoby, że dyżury 

przewodniczącej lub zastępcy NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania odbywają się w każdy poniedziałek 
od godziny 17 do 18 w gabinecie na II piętrze budynku Specja-
listycznej Poradni Pedagogicznej przy ulicy 3 Maja.

Anna Kowalczyk-Krzywania
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Polityczna naiwność
Nie można tego tekstu rozpocząć inaczej niż od cytatu. „(...) nieskalaną kłam-

stwem i obłudą jest partia Jarosława Kaczyńskiego, jedyna już teraz, która nie 
myśli o sobie lecz o całej Polsce” pisze Zośka o PiS w swoim artykule. Nie da się 
zaprzeczyć wrażeniu, że brzmi to jak strzelisty akt wiary. W moim mniemaniu, 
które poniżej postaram się uzasadnić, jest to przejaw ciężkiej naiwności graniczącej 
wręcz z głupotą. Tak bezkrytycznie należy wierzyć jedynie w Pana Boga. Polityka 
bowiem powinna być domeną rozumu, a nie wiary. „Każda władza deprawuje, 
a władza absolutna deprawuje absolutnie” to motto wypowiedział John Acton 
już w XIX w.

W zeszłym tygodniu ze zdumieniem stwierdziłem, że po raz pierwszy w życiu 
zgadzam się z tym co powiedział Roman Giertych. A powiedział, że nic się nie 
zmienia, bo dwór Kwaśniewskiego zastępowany jest przez dwór braci Kaczyńskich. 
I jest to kwintesencja funkcjonowania polskiej polityki. Każda formacja, która 
przejmie władzę stosuje starą dobrą zasadę „TKM”. A bierze się to stąd, że aby 
wygrać wybory trzeba mieć doskonale funkcjonujący aparat partyjny z dużym 
aktywem działaczy na różnych szczeblach, którzy muszą otrzymać nagrodę za 
swoją ciężką pracę. PiS zdobył w zeszłorocznych wyborach 155 mandatów sej-
mowych i 49 senackich. Daje to liczbę 204 osób, które przez następne 4 lata mają 
zapewnioną stałą pensję niezależnie od wykształcenia, kwalifikacji i wydajności 
pracy. To jest wisienka na torcie. Na resztę tortu czeka przebierając nogami z 
radości kilka tysięcy wyposzczonych zasłużonych. To dla nich czyści się miejsca 
w różnego rodzaju ministerstwach, instytutach, radach nadzorczych, gabinetach 
dyrektorskich, urzędach wojewódzkich. Prawica zawsze obsadza stanowiska pod 
hasłem dekomunizacji, a lewica zapewnia, że wprowadza niezależnych fachowców. 
To olbrzymia karuzela, która zatacza koło co 4 lata, chyba, że coś się w trybikach 
popsuje. Każdy wie, że z karuzeli spaść musi, więc co może, to zgarnia pod siebie i 
kombinuje jak na następne lata siebie i rodzinę ustawić. Gdyby każdy z polityków 
będąc u władzy robił dla Polski choć połowę tego, co dla siebie, to dawno bylibyśmy 
europejską potęgą gospodarczą.

To co się dzieje w ostatnich tygodniach w sejmie powoduje, że najtęższe umysły 
głupieją. Kotłują się posłowie jak ptactwo w naszym jeziorze, gdy im zimą dobry 
człowiek ziarnem sypnie. Raz na górze, raz na dole, wyrywają sobie żer i dziobią 
się po zadkach. Gosiewski wyśmiewa Tuska, Tusk wytyka palcem Kaczyńskiego, 
Kaczyński łaja Rokitę, Rokita krytykuje Dorna, Dorn lekceważy Giertycha, Gier-
tych się obraża, a Lepper w nowym garniturze od Bossa przymierza się w lustrze do 
wicepremiera. Na to wszystko patrzy z boku Olejniczak i zaciera ręce, bo wie, że z 
tej awantury komuś spadnie, a SLD wzrośnie. Tylko Marcinkiewicz zapewnia, że 
jest dobrze. Ale jedynym dowodem na to, że jest dobrze, są zapewnienia Marcin-
kiewicza. I proszę nie pisać bzdur, że to wszystko przez PO. Polityka to szachy na 
poziomie mistrzowskim i nam maluczkim trudno przeczytać te wszystkie roszady 
i gambity. Okazuje się jednak, że brakuje już chętnych do gry z Kaczyńskimi. Już 
nawet Lepper mówi, że niedługo bracia zakiwają się na śmierć. I Wałęsa ma rację, 
że bliźniacy potrafią walczyć i wygrywać lecz nie potrafią budować. Dlatego jeszcze 
w tym roku pójdziemy znów do wyborów.

Ogólnie rzecz biorąc lokalna prasa nie jest dobrym miejscem do publikowania 
swoich wyznań politycznej wiary. Lokalna prasa jest po to, aby pisać o sprawach 
lokalnych. Polityczną sprawą lokalną jest zakończenie kadencji władz miejskich i 
powiatowych oraz nadchodzące wybory samorządowe. Lepiej spierać się na tematy 
lokalne. Nie dajmy się zmanipulować w  zbliżających się wyborach samorządowych 
przynależnością partyjną kandydata. Partyjniactwo to największa zmora samo-
rządów, bo interes partii staje się ważniejszy od interesu regionu. Niech rządzą 
naszym miastem i powiatem ludzie których cechą jest mądrość i uczciwość, a nie 
to z jakiej są partii. Ja nie mam nic przeciwko lokalnej koalicji nawet Samo-PiS-
PO-SLD-LPR-PSL. Niech tylko w końcu ktoś w tym mieście zadba o jego wygląd, 
zbuduje porządny plac zabaw, boiska, odsunie w cień kilka świętych krów, znajdzie 
inwestorów, ściągnie turystów i przysporzy miejsc pracy. 

Czy jest szansa żeby „Dziennik Nowogardzki” podał wyborcom choć garść in-
formacji podsumowujących pracę radnych, burmistrzów i starostów w kończącej 
się kadencji? Bez choćby próby oceny ich poczynań istnieje wielkie prawdopodo-
bieństwo, że ci, którym wydaje się że państwo jest dla nich, a nie oni dla państwa 
znów utwierdzą się w swoim mniemaniu. Jesień nie tak daleko. Kandydaci znów 
wydrukują sobie ulotki i znów będziemy się śmiali z tych, których akurat znamy 
bliżej, jakie to bzdury o sobie powypisywali. Im kto mniejszy, tym się bardziej 
nadyma. A od tego jak oddzielimy ziarna od plew zależy nasze bezpośrednie 
otoczenie. Używajmy umysłu, a nie wiary. Zajmijmy się lepiej naszym powiatem 
i miasteczkiem zamiast politykować centralnie. Jeżeli będziemy się sami mądrze 
rządzić, to nawet największy bałagan na górze nam tego nie popsuje.

Rafał Szpilkowski

Straż pożarna
W dniu 24 marca (piątek)
O godzinie 14.03 w miejscowości 

Struga paliły się nieużytki. Straż po-
żarna z Nowogardu i inne jednostki 
OSP uczestniczyły w gaszeniu.

O godzinie 18.38 na trasie Siecie-
chowo – Nowogard paliła się trawa 
na poboczu drogi.

O godzinie 20.14 w Nowogardzie 

przy ul. Dąbrowszczaków paliły się 
szuwary Nowogardzie.

W dniu 26 marca (niedziela)
O godzinie 18.30 w Nowogar-

dzie przy ul. Nadtorowej zapalił się 
pojemnik na odpady, stojący na 
cmentarzu.

iSa

Nasza sonda
Zbliża się rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka przez 

wielkie ”P”, który za swoje zasługi zdobył uznanie na całym świecie. W 
związku z tym zapytaliśmy, jakie refleksje i przemyślenia towarzyszą 
mieszkańcom naszego miasta.

krzysztof Grzesiak. Jan Paweł 
II był wielkim człowiekiem. W 
związku ze zbliżającą się roczni-
cą odczuwam melancholię, żal. 
Pozostawił po sobie piękne wspo-
mnienia, które będę starał się pie-
lęgnować. W tym dniu zapewne 
w telewizji i w radiu będzie pro-
gram poświęcony Polakowi, któ-
ry chętnie posłucham.

anna Sadowska. Jan Paweł II 
jest wielkim autorytetem dla na-
szego młodego pokolenia, szcze-
gólnie w ten czas, kiedy społe-
czeństwu brakuje godnych wzo-
rów do naśladowania. Wierzę, że 
przesłanie, które pozostawił po 
sobie na długo utkwi w naszych 
sercach.

Teresa Sadłowska. 
W tej chwili pamięć o Janie 

Pawle II według mnie trochę się 
rozmywa. Jego przesłanie traci 
na wartości a szkoda, ponieważ 
może nas wiele nauczyć. W tym 
dniu zapewne będę uczestniczyła 
we mszy świętej.

(MaW)
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Niefrasobliwość radnych 
powiatowych

Zaplanowana na dzień 30 marca sesja Rady Powiatu Goleniowskiego 
zapowiada się ciekawie. Radny Jerzy Mędrek zapowiedział, że rozpocznie 
dykcję na temat diet, jakie radni otrzymują nawet za nieobecność na sesjach 
i posiedzeniach komisji oraz wynagrodzenia starosty, skarbnika i sekretarza 
powiatu.

W ubiegłym roku 2005 odbyły się 
53 sesje rady. Wielu radnych wykazu-
je się dużą absencją na posiedzeniach 
Rady bądź Zarządu Powiatu, dlatego 
też Jerzy Mędrek sporządził ranking 
nieobecności.

Jerzy Mędrek, uważa, że za nie-
obecność na powiedzeniach radni 
nie powinni otrzymywać 100% diet. 
Radny może usprawiedliwić swoją 
nieobecność nie tylko zwolnieniem 
lekarskim, ale również „ważnymi 
powodami”. W roku 2005 łączne 
potrącenia za nieobecność radnych 
wyniosły 5 tys. zł. Tymczasem na 
diety wydano 314 tys. zł. „Najniższa 
dieta radnego powiatowego wynosi 
obecnie 1120 zł, a najwyższa 2200 zł. 
Dotychczas otrzymują oni całe wyna-
grodzenie za notoryczne nieobecności. 
Proponuję, aby za nieobecność radne-
go na posiedzeniu potrącić mu 20% z 
diety. To spowoduje, że wezmą się do 
pracy, dosyć pijawek budżetowych” 
– mówi Jerzy Mędrek. 

Powiat Goleniowski jest pod tym 
względem wyjątkowy, ponieważ w 
innych powiatach obowiązuje zasa-
da, że za nieobecność diet nie ma. 
Wyjątkiem jest jedynie wykonywanie 
zadań na polecenie przewodniczące-
go rady.

Pięciu radnych opozycyjnych Je-
rzy Mędrek, Danuta Domaradzka, 
Witold Kaleczyc, Sylwester Górny, 

Władysław Wasylinka złożyło projekt 
uchwały, w której mowa oczywiście o 
20% potrąceniach za nieobecność.

Zapowiada się dodatkowo dyskusja 
na temat wynagrodzenia starosty. 
Rok temu Sejm odebrał staroście, 
wicestaroście, skarbnikowi i sekreta-
rzowi powiatu prawo do „trzynastki”, 
Rada Powiatu zdecydowała o pod-
wyższeniu wynagrodzenia staroście 
o 1/12, natomiast starosta podniósł 
wynagrodzenie swoim podwładnym. 
Niedawno Trybunał Konstytucyjny 
przywrócił prawo  tym osobom do 
„trzynastek”, płace jednak nie wróciły 
do poprzedniej wysokości. „Nasz 
starosta, wicestarosta, skarbnik i sekre-
tarz dostają wyższą pensję w tym roku 
cały czas, więc w 2007 r. to będzie ich 
„czternasta pensja”, ponieważ „trzy-
nastkę” dostają w ratach, co miesiąc. 
Będę zabiegał żeby obniżyć staroście 
pobory o 685 zł” – powiedział Jerzy 
Mędrek.

Jerzy Mędrek zainteresował się 
analizą pracy radnych po odmowie 
starosty na zakup gazety samorzą-
dowej pn. „Wspólnota”. „Chodziło 
dokładnie o zakup dodatkowych 
egzemplarzy, jednak okazało się, 
że w budżecie brakuje 13 zł na taki 
luksus. Postanowiłem poszukać tych 
pieniędzy i znalazłem nawet 60 tysięcy 
złotych”.

iSa

Foto pstryk
Czy drzewo rozsadzi płot? Czy płot rozwali drzewo?
Taki widok można zobaczyć za kioskiem na ulicy 3 Maja.

Na ławce pod murkiem

Sejm jest jeden, a Polski są trzy!
- Witam Pana, Panie Stanisławie! Dotrzymuje pan słowa – „ja jeszcze z 

wiosną się rozkręcę...”.
No i na gazety Pana stać – takie drogie pisma Pan z sobą nosisz, to i prze-

myślenia polityczne Pan musisz mieć oryginalne...
- Daj pan spokój panie gazetowy. Przemyślenia to ja mam mieszane – z 

telewizji i prasy.
Oglądam w telewizji program alarmujący o wtórnym analfabetyzmie obywa-

teli. Jestem zaszokowany! Nawet ludzie biznesu nie potrafią prostych druczków 
wypełnić, młodzież licealna nie rozumie prostych tekstów, prawie połowa doro-
słych, tzw. zwykłych obywateli nie rozumie informacji podawanych w serwisach 
stacji telewizyjnych. O popularnych stacjach radiowych typu „trójka”, RMF FM, 
Radio Zet nie wspomnę, bo ich moda i trend na skrót myślowy i szybkie czytanie 
do ludzi starszych w ogóle nie trafia. Prawdziwe czułe granie!

I w ten sam dzień czytam w „Rzeczpospolitej” krytykę Radia Maryja i Tele-
wizji TRWAM – publicysta nazywa pracę tych mediów jako amatorszczyznę, 
ubolewa nad prostackim wręcz językiem... A mnie normalnie zatyka – oto 
olśnienie! Przecież ta „amatorszczyzna” to język zrozumiały dla szerokiej rzeszy 
społeczeństwa, która nie pragnie pięknego,  pełnego metafor języka tylko prostych 
słów – czarne jest czarne, białe jest białe!

Słucha tych mediów Polska, której tak naprawdę nie znamy.
- Oj Panie Stachu – coś mi się zdaje, ze ma Pan znowu nową teorię. Chociaż 

przyznaję samokrytycznie, że niektóre Pana pomysły wyśmiewałem, a okazały 
się całkowicie trafne...

- Tak Panie pismak, mam teorię, no może nie jest ona odkrywcza i całkowi-
cie moja, ale jest. Otóż mamy teraz trzy Polski. Tylko politycy o tym nie chcą 
wiedzieć.

O pierwszej Polsce, której nie znamy, już wspomniałem – to wszyscy Ci, 
którym przemiany w Polsce wyszły bokiem, nie udało im się, stracili wszystko. 
To Polska popegeerowska, to Polska robotników od lat poszukujących pracy, to 
wyrzuceni poza społeczeństwo bezdomni, to ludzie wyręczający komunalkę w 
selektywnej zbiórce odpadów. Niestety to także ich dzieci. I nie pomoże tu żaden 
Rzecznik Praw Dziecka, bo rzecznik nie bywa na prowincji, nie widzi dzieci 
bez śniadania, nie dostrzega szerokiego odsetka młodzieży kończącej edukację 
na gimnazjum.

To oni zasilają grupę wtórnych analfabetów, oni nie używają reklamowanych 
past do zębów, nie rozumieją ani słowa z przemówienia Donalda Tuska.

Donald Tusk i jego zaplecze to druga Polska całkowicie nieznana. Zdaję sobie 
sprawę , że to Polska nie tylko Platformy, ale wszystkich tych, którym się w czasie 
przemian powiodło. Nie znamy tej Polski, bo nie mamy wstępu do strzeżonych 
willi, do całkowicie, dla postronnych, zamkniętych osiedli, do młodzieży w 
ekskluzywnych szkołach (coraz częściej zagranicznych).

Przy okazji przeprowadzki byłego prezydenta Kwaśniewskiego mogliśmy 
pooglądać zdjęcia dwupoziomowego mieszkania o powierzchni 350 m kw. z 
basenem i siłownią, ze sprzątaczką, która sprząta również w mieszkaniu...

I mamy naszą, trzecią Polskę – to Ci szczęściarze, którzy mają pracę lub 
emerytury, którzy zachowali jeszcze dumę, bo stać ich na gazetę i w miarę 
rozumieją zmieniający się świat. Jakoś ciągną od pierwszego do pierwszego i 
dyskutują na kogo głosować.

Dwie poprzednio wymienione Polski nie dyskutują – one wiedzą na kogo 
głosować.

Polska biedna jest groźna, bo jedyne co zachowała to marzenia. Marzenia 
o tym, że MUSI być lepiej, bo w innym przypadku BĘDZIE gorzej. Im jest 
wszystko jedno – niech będzie pożar, trzęsienie ziemi albo ... wybrany NASZ 
człowiek. Do niedawna tym człowiekiem miał być Andrzej Lepper. Teraz do tej 
zapomnianej Polski zwraca się obóz rządzący gardząc jednocześnie Lepperem! 
Posłuchajcie i pooglądajcie występy czołowych polityków w telewizji TRWAM 
(program Rozmowy Niedokończone) – dla większości z nich należy szykować 
miejsce na ołtarzach...  

Polska Tuska też wie czego chce – widać to po wszczynanych alarmach na 
wieść o komisji bankowej czy prywatyzacyjnej. W podświadomości rodzi się lęk 
– a nuż dobiorą się do naszych majątków. Ratuj się kto może – najlepiej zasłaniaj 
Konstytucją, wolnością, prawami człowieka, wolnością prasy...

- Ciekawa diagnoza Panie Stachu. Ale co z tego wynika?
- Tylko jedno panie gazetowy. Napisz pan to co Rej już dawno nazwał po 

imieniu – nie łudźmy się, że politycy myślą o nas, oni mają swoje interesy do za-
łatwienia, a niektórym śni się nawet IV Rzeczpospolita! Czy ja jej doczekam?

Wynurzeń emeryta wysłuchał LMM
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życzenia

Z okazji 
60 urodzin 

Alfredzie 
Gałęskiej 

dużo szczęścia, 
zdrowia i radości 

życzą 
mąż, synowie, 

synowe i wnuki

Z okazji 

18 urodzin 

Magdalenie 
Oniszczenko 
samych sukcesów w życiu 

osobistym, spełnienia 
wszystkich najskrytszych 

marzeń, dużo zdrowia 
i słońca każdego dnia 

życzy chrzestna z rodziną

życzenia

Sukcesy uczniów II LO
W dniach 17-19 marca w Wyższej 

Szkole Humanistycznej w Pułtusku 
odbył się Centralny Etap Olimpia-
dy Wiedzy o UE, pod hasłem Unia 
Gospodarczo - Walutowa. Patronat 
honorowy nad IV edycją Olimpiady 
objął Kazimierz Marcinkiewicz, Pre-
zes rady Ministrów rP, patronat 
medialny zaś sprawował tygodnik 
Wprost oraz BIS Polskie radio.

W wyniku eliminacji okręgowych, 
które odbyły się w grudniu, do za-
wodów centralnych zakwalifikowało 
się stu najlepszych uczniów z całej 
Polski. W tej setce znalazło się aż 
dwóch uczniów II LO w Nowogar-
dzie: Piotr Balov - klasa III b  i an-
drzej cyboroń z klasy Ic.

Oto kilka cyfr, które udowod-
nią jak trudną drogę musieli po-
konać uczniowie z Nowogardu, by 
uczestniczyć w finale: w tegorocznej 
edycji Olimpiady w zawodach szkol-
nych udział wzięło 9315 uczniów z 
862 szkół, w zawodach okręgowych 
- 1376 uczniów z 621 szkół, zaś do 
eliminacji centralnych zakwalifi-
kowała się najlepsza 100 uczniów z 
całego kraju.

Reprezentanci województwa za-
chodniopomorskiego wraz z opie-
kunem Aldoną Kopycińską udali się 
na trzy dni do Pułtuska, by uczest-
niczyć w centralnym etapie Olim-
piady. 

Zawody centralne składały się z 
trzech etapów: testu (sprawdzającego 
wiedzę z zakresu Unii Europejskiej 
i Wiedzy o Społeczeństwie), odpo-
wiedzi ustnych przed komisjami, w 
skład których wchodzą profesorowie 
kilku uniwersytetów – np. Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika czy M. Curie 
- Skłodowskiej, i wreszcie widowi-
skowego quizu.

Uczestnicy zajmowali się nie tylko 
rywalizacją, mieli okazję spotkać się z 
politykami - np. dr cezarym Lusiń-
skim, pracownikiem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, z Marcinem 
Palade reprezentującym Polską 
Grupę Badawczą czy B. Biskupem, 
prowadzącym wykład na temat 
marketingu politycznego. 

 Czas był wypełniony spotkaniami 
i wykładami ale najważniejsza była 
rywalizacja młodych politologów. 
W wyniku dwóch etapów zawodów 
Piotr Balov został laureatem Olim-
piady Wiedzy o ue. Wiedza Piotra 
była na tyle szeroka, że pokonał 
setkę znakomicie przygotowanych 
konkurentów i awansował do gro-
na 10 najlepszych uczniów, którzy 

uczestniczyli w ostatnim etapie za-
wodów - quizie. Wybrana dziesiątka 
odpowiadała na oczach publiczności 
na wylosowane pytania z różnych 
dziedzin. Wśród zadań dotyczących 
wiedzy politycznej, znalazły się rów-
nież np. fragmenty muzyki poważ-
nej, przykłady architektury, urywki 
poezji - recytowanej przez jedną z 
organizatorek, portrety polityków z 
całej Europy. W wyniku tych bardzo 
widowiskowych zawodów Piotr 
Balov zajął ostatecznie dziewiąte 
miejsce w Polsce i uzyskał tytuł 
laureata Olimpiady. Najcenniej-
szymi nagrodami, o które walczyli 
uczniowie były indeksy. Laureaci 
otrzymali możliwości studiowania 
na najlepszych uczelniach w kraju 
na wybranych  kierunkach, a wybór 
jest duży np. Międzywydziałowe 
Studia Humanistyczne,  prawo, sto-
sunki międzynarodowe, socjologia, 
historia, kulturoznawstwo, itd. W 
tej sytuacji mniej liczyły się nagrody 
rzeczowe, którymi laureaci zostali 
dosłownie obsypani. 

ak

WITAMY WIOSNĘ
Od dawien dawna wiosna była uważana za szczególną porę roku. Zawsze 

zachwycała ludzi i dlatego uroczyście ją witano.
21 marca uczniowie SP w Długołęce powitali tę najpiękniejszą porę roku. 

Na szkolnym korytarzu pojawiła się WIOSNA. „Zakwitły” krokusy, przebi-
śniegi, sasanki..., przyleciały bociany i motyle, a co najważniejsze - zaświe-
ciło słońce.

Z nadejścia wiosny ucieszyli się wszyscy, a przede wszystkim uczniowie. 
Jak przystało na Dzień Wagarowicza przyszli do szkoły w dziwacznych prze-
braniach. Niektórzy nawet wcielili się w rolę nauczycieli i poprowadzili lek-
cje.  Podczas krótkiej inscenizacji, którą przygotowali członkowie szkolnego 
koła LOP uczniowie przypomnieli sobie zwyczaje i obrzędy związane z po-
witaniem wiosny.

W tym dniu rozstrzygnięto również konkurs na „Najlepszego przyrodnika 
w klasie”. Laureatami konkursu zostali: Jan Sawicki kl. I, Patrycja Kozioł kl. 
II, Katarzyna Piotrowska kl. III, Klaudia Husarz kl. IV, Mikołaj Janiak kl. V 
i Izabela Panek kl. VI.

Jesteśmy przekonani, że warto wyruszyć na spotkanie z wiosną. Już teraz 
można jej szukać w ogrodzie, w lesie i na łące.

B. P.

UWAGA RODZICE!
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie informuje, że rozpoczęły się 

zapisy uczniów do klas I. 
Podania do naszej szkoły dostępne są w sekretariacie ZSO Gimnazjum nr 

2, gdzie można zapisać dziecko od 7.30 do 15.00.
Zapraszamy również na Dzień Otwarty Szkoły dn. 30 marca 2006 r. godz. 

9.00.
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W obiektywie Jana Korneluka  
Nowogard „wczoraj” - budowa dworca PKS
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

reklama

Mobbing – co to takiego?
Coraz częściej słyszymy słowo mobbing. Słowo te jest często używane. 

Postanowiłem wyjaśnić czytelnikom co tak naprawdę ono słowo oznacza.

Inaczej jest w przypadku typowe-
go roszczenia pracownika w razie 
nieuzasadnionego lub naruszają-
cego przepisy wypowiedzenia przez 
pracodawcę umowy o pracę zawar-
tej na czas nieokreślony. Sąd może 
wówczas zasądzić odszkodowanie 
w wysokości do 3 miesięcznego 
wynagrodzenia, niezależnie od 
tego czy pracownik poniósł czy nie 
poniósł szkody i niezależnie od jej 
ewentualnej wysokości.

Tak więc odszkodowanie w pra-
wie pracy co do zasady było ekwi-
walentem szkody w cywilnopraw-
nym znaczeniu. Dziś konstrukcja 
odszkodowania z art. 94 par. 4, jak 
też zadośćuczynienia z tego samego 
paragrafu, zrywa z tymi zasadami.

I.k.

Mobbing – ang. mob – atakować 
w niedozwolony sposób. Jest to psy-
chiczne prześladowanie pracownika 
przez pracodawcę lub przełożonego, 
wywieranie na pracownika nacisku, 
złe traktowanie a nawet poniżanie. 
Są to także wszelkie działania lub 
zachowania dotyczące pracownika 
lub skierowane przeciwko pracow-
nikowi polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastra-
szaniu pracownika, wywołujące u 
niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające 
na celu poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, izolowanie go albo 
wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników.

Zadaniem pracodawcy jest prze-
ciwdziałanie mobbingowi. Sam nie 
powinien dopuszczać się mobbingu 
w stosunku do pracownika, a także 
powinien przeciwdziałać mobbin-
gowi w stosunku do pracownika, 
a także powinien przeciwdziałać 
mobbingowi stosowanemu wobec 
pracownika przez innych pracow-
ników lub osoby trzecie przebywa-
jące w pracy. 

Mobbing może wywołać u pra-
cownika rozstrój zdrowia. Wówczas 
może on dochodzić od pracodawcy 

odpowiedniej sumy tytułem za-
dośćuczynienia pieniężnego. Jeżeli 
pracownik wskutek mobbingu 
rozwiąże umowę o pracę będzie 
mógł dochodzić od pracodawcy 
odszkodowania w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę. Oświadczenie 
pracownika o rozwiązaniu umowy 
w tym trybie powinno nastąpić 
na piśmie z podaniem przyczyny 
uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
Zatem finansowe konsekwencje 
mobbingu wobec pracownika może 
ponieść pracodawca, nawet jeśli 
nękany czy zastraszany był on przez 
współpracowników.

Na wyraźne podkreślenie zasłu-
guje rezygnacja przez ustawodawcę 
w tym przepisie ze zryczałtowanej i 
limitowanej formy odszkodowania 
za poniesioną przez pracownika 
szkodę. Oznacza to, że sąd będzie 
zasądzał odszkodowanie w wysoko-
ści rzeczywiście poniesionej szkody. 
Podobnie przy zadośćuczynieniu 
wolą ustawodawcy było odejście 
od typowego dla Kodeksu Pracy 
zasądzanie świadczeń na rzecz 
pracownika w limitowanej, ry-
czałtowej i określonej przepisami 
wysokości.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W ZSP
Tegoroczne powitanie wiosny przygotowali uczniowie klasy II Liceum 

Profilowanego wraz z wychowawczynią Hanną Januszewską. Program dnia 
zapowiadał się ciekawie: na godzinę 9 zostaliśmy zaproszeni na  „Porażkę 
artystyczną”, ale najwięcej emocji wzbudził turniej piłki nożnej „O pietrusz-
kę”. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje niemal wszystkich klas. Po 
meczach wyłonili się zwycięzcy: pietruszkę zdobyli uczniowie klasy IV TE 
wspomagani przez kolegów z klasy IV TŻ, drugie miejsce zajęli chłopcy z 
klasy II LP, a trzecie- I TM i I m. 

W zabawie udział wzięli również nauczyciele, którzy zmierzyli się z chłop-
cami z klasy IV TH. Ten mecz zakończył się zwycięstwem nauczycieli 2:1. 
Na zakończenie reprezentacje uczniów i nauczycieli rozegrały mecz piłki ko-
szykowej. I tym razem nauczyciele okazali się lepsi i pokonali przeciwników 
19:17.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
• 13-go marca w Goleniowie odbył się Turniej Powiatowy w piłce koszyko-

wej chłopców. I miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w 
Goleniowie, II miejsce LO Goleniów. Drużyna naszej szkoły oraz drużyna z 
I LO zajęły miejsce III. Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Ninard, Mariusz 
Sidłowski, Grzegorz Radziszewski, Tomasz Spór, Igor Wysokiński, Adrian 
Kram, Mariusz Kolibowski, Michał Dynowski, Patryk Kamiński i Mateusz 
Saran. Drużynę do turnieju przygotował Zbigniew Ceranka.

• 15-go marca również w Goleniowie odbyły się Powiatowe Zawody Gim-
nastyczne, w których wzięła udział drużyna dziewcząt z naszej szkoły w skła-
dzie: Magdalena Skoneczna, Paulina Nowaczyk, Monika Zajkowska, Anna 
Lignarska oraz Anna Turek. Nasze dziewczęta zajęły IV miejsce. Drużyną 
opiekują się Anna Pikuła i Hanna Januszewska. 

• 18 –go marca Akademia Rolnicza w Szczecinie zorganizowała II Edycję 
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”. W kon-
kursie udział wzięli Lucyna Osowska i Agnieszka Witczak z  klasy II TE oraz 
Paweł Kaleta z klasy II TH. Młodzież do konkursu przygotowały Ewa Balov  
i Sylwia Antczak oraz Jerzy Ostasz.

 

W szkole trwają przygotowania do DNiA OTWARTeGO
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Aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie jednego z zadań drukowanych w marcu. 
Nagrody losujemy raz w miesiącu. Najbliższe losowanie w dniu 3 kwietnia 2006 roku.

Na lekcji...

Na lekcjach krzyżówek proszę nie rozwiązywać, ale tę krzyżówkę rozwiążecie, gdy w odpowiednie kratki wpiszecie 
nazwy przyborów szkolnych używanych na lekcjach i podczas odrabiania zadań domowych.

Powodzenia. Elemarkowie

NieRUcHOMOŚci
•  Sprzedam lub wydzierżawię kawalerkę tel. 0604 787 696. 
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., działka 1 ha. 

Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 0695 644 125.
• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, w rozsądnej 

cenie. 0693 482 460.
• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 lub 3-po-

kojowego mieszkania oraz kawalerkę w Nowogardzie. 
0604 775 563.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lutego. 0500 062 364.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, własnościo-

we. 091 39 281 35.
• Zamienię M-5 z indywidualnym ogrzewaniem (ga-

zowym) na mniejsze o podobnym standardzie. Niski 
czynsz. 0888 311 616.

• Szukam garażu do wynajęcia. 0509 41 18 19, 091 39 
22 874

• Kupię działkę budowlaną na terenie Nowogardu. 0605 
075 779.

• Do wynajęcia  mieszkanie w domku jednorodzinnym. 
0692 202 938.

• Do wynajęcia mieszkanie 1 – 2-pokojowe przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego. Tel. 091 39 20 737.

• Sprzedam dom na wsi. 091 39 217 38.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe bezczynszowe, 

60 m kw., pomieszczenie gospodarcze, ogródek – w 
domu wielorodzinnym. Tel. 0661 336 559.

• Zamienię mieszkanie 2 pok., 48 m kw., własnosciowe, bez-
czynszowe w Szczecinie na podobne w Nowogardzie. Tel. 
0606 244 634 lub 091 483 78 31.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68 m kw., II piętro, ul. 
15 Lutego. Cena 85.000 zł. Tel. 0502 103 432.

•  Zamienię mieszkanie M-4, 66 m kw , 2 piętro na M-3. Tel. 
091 39 21 407, po 16.00.

• Kupię ziemię koło Nowogardu na trasie A-6. Tel. 0512 
131 575.

• Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 0880 724 325.
• Sprzedam halę na działce o pow. 1800 m kw na Os. Bema, 

cena do uzgodnienia. Tel. 0697 352 358, 0695 559 157.
• Sprzedam 6 ha ziemi – 12.000 zł. 091 39 14 000.
• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Zamienię kawalerkę 29 m kw. na 2-pokojowe mieszkanie. 

0695 876 585.
• Ul. Zamkowa – 2 garaże blaszaki, obok siebie – cena 3.000 

zł. 0692 683 479.

MOTORYZAcJA

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, mało uży-
wane w stanie bdb o wymiarze 185 60R14 lub 185 
55R15. Tel. 0605 522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto naprawa samo-
chodów osobowych i dostawczych wszelkich typów. Tel. 
0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. Warszawy 1b, Nowo-
gard.

• Sprzedam Mercedes 123, 1984 r., poj. 3.0D, po remon-
cie silnika i blaczarki. 3000 zł – do uzgodnienia. 091 39 
14 000.

• Sprzedam Ford Eskort, rok prod. 1992 (przejściówka), 
poj. 1.6 – czarny, sprawny technicznie, ważny przegląd i 
ubezpieczony, cena 2.600 zł – do uzgodnienia. Tel. 0606 
419 427, po godz. 15.00.

• Sprzedam VW Golf III TD, 1992 r., stan b. dobry, mobilajzer, 

wspomaganie kierownicy, elektryczny zamek. Poniatow-
skiego 9/9, po 17.00.

• Sprzedam alufelgi „Titan”, Seicento, Cinquecento, z opona-
mi 155/65/13, 90% profil. 0600 42 62 10.

• Sprzedam silnik 1/6 oraz skrzynię 5-biegową do Audi 80. 
Tel. 0667 798 074.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. Tel. 0606 
118 102.

ROLNicTWO
• Sprzedam facelię. Kupię byczki od 100 do 200 kg. 0668 

316 103.
• Sprzedam żyto, owies, pszenżyto i jęczmień. 091 39 

18 307.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 334.
• Zatrudnię przy roznoszeniu – rozdawaniu ulotek. Tel. 0513 

164 203.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 091 39 17 908.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 20 383, 

091 39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY INTERNETOWE 

NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIA-
MY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 574 542.
• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne drob-

ne naprawy wykona „złota rączka”. Dzwonić wieczo-
rem 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 72 575, 

0695 085 470.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• KReDYTY GOTÓWKOWe – oferta najlepszych banków 

w jednym miejscu, ul. 700-lecia 6A, Nowogard. Tel. 091 
39 27 268 (Vis a vis Netto – i piętro).

• Kupię używane gumoleum, wykładzinę. 0888 957 313.
• Korepetycje – matematyka. 0693 344 804.
• KORePeTYcJe Z MATeMATYKi – GiMNAZJUM, Li-

ceUM ORAZ UcZeLNie WYZSZe. TeL. 0600 924 128, 
e-MAiL: iWONAND1@WP.PL.

• Budowlane podbitki do ocieplenia oraz kompleksowe 
remonty mieszkań. 0667 798 074.

• J. ANGIELSKI - KOREPETYCJI UDZIELI STUDENTKA Z CER-
TYFIKATEM JĘZYKOWYM. 0691 728 511.

PRAcA
• Potrzebne panie do opieki. 091 39 21 195.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0505 008 527.
• Praca jako doradca klienta w OFe. Tel. 513 164 203, 

091 39 27 268. 
• Zaopiekuję się dzieckiem w moim mieszkaniu na dłużej. 

Tel. 0887 430 675.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie terminy i 

atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEżĘ DIORA 502, 5 ELEMENTÓW Z PILO-

TEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam radio od Sony, panel cDX 2050, mało 
używane, stan idealny, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię szlakę, tel. 0601 151 689.
• Sprzedam lodówkę małą firmy Mastercook, prawie nowa. 

091 39 21 959.
• Sprzedam łóżeczko dziecinne 2-funkcyjne z materacem. 

0695 876 585.
• Sprzedam nową tubę samochodową 500W na gwarancji 

(180 zł)  i samochodowy radioodtwarzacz CD Sony z pane-
lem – okazyjnie 400 zł (nowe 600 zł). 091 39 26 668, 0605 
524 788.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Ważne dla rolników

Składanie wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich – od 15 marca do 15 maja 

gruntów posiada ARiMR. Dzięki 
temu rolnicy będą mogli zaktuali-
zować dane, którymi dotychczas się 
posługiwali. Z kolei na podstawie 
wypełnionych przez producentów 
rolnych załączników graficznych, 
Agencja będzie mogła zweryfiko-
wać rozbieżności w swoich bazach 
danych. 

Do ortofotomapy dołączone bę-
dzie również zestawienie tabela-
ryczne. Zawarte są tam informacje 
na temat powierzchni użytkowa-
nych rolniczo, w oparciu o które 
ARiMR prowadzi kontrolę admini-
stracyjną wniosków o płatność. Ta-
kie zestawienie pomoże rolnikom 
wskazać miejsca, w których istnieją 
rozbieżności między faktycznym 
użytkowaniem gruntów (widocz-
nym na ortofotomapie) a rodzajem 
użytków zapisanym w ewidencji 
gruntów i budynków. Jeżeli wystą-

pią rozbieżności, rolnik może je 
oznaczyć na załączniku graficznym 
w postaci szkicu i komentarza. Aby 
ułatwić rolnikom poprawne wy-
pełnianie wniosków o przyznanie 
płatności, w zestawieniu tabela-
rycznym zawarto również infor-
macje o rodzajach błędów stwier-
dzonych przez ARiMR w trakcie 
kontroli przeprowadzonej w 2005 
r. Wymienione nieprawidłowości 
do tej pory zawsze skutkowały ko-
niecznością wezwania rolnika do 
złożenia wyjaśnień, co znacznie 
wydłużało proces obsługi wniosku 
o przyznanie płatności. W sytuacji, 
kiedy zarówno rolnik, jak i pra-
cownik biura powiatowego Agencji 
będą dysponować tym samym ma-
teriałem graficznym, wyjaśnianie 

potencjalnych niezgodności będzie 
o wiele łatwiejsze, a czas obsługi 
wniosku o płatności bezpośrednie 
ulegnie skróceniu. 

W 2006 r. nie zmieniają się zasa-
dy ubiegania o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich. Może się o nie 
ubiegać producent rolny będący 
posiadaczem gospodarstwa rolne-
go, w skład którego wchodzą dział-
ki rolne o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w 
dobrej kulturze rolnej. Za działkę 
rolną uważa się zwarty obszar grun-
tu rolnego, na którym jest prowa-
dzona jedna uprawa o powierzchni 
nie mniejszej niż 0,1 ha. Płatności 
bezpośrednie do gruntów rolnych 
przysługują posiadaczom gospo-
darstw rolnych, a także osobom, 
które faktycznie władają gruntami 
rolnymi z innych tytułów, np. dzier-
żawy, użytkowania i użyczenia. 

W 2006 r. płatności uzupełniają-
ce będą przysługiwały do tych sa-
mych gatunków roślin, co w 2005 
r. W zależności od zadeklarowanej 
przez rolnika we wniosku rośliny 
uprawnej na działce rolnej, auto-
matycznie zostanie przyznana płat-
ność uzupełniająca. 

Termin realizacji płatności bez-
pośrednich to okres między 1 
grudnia 2006 r. a 30 czerwca 2007 r. 
(termin ujednolicony przez Komi-
sję Europejską dla wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej). Zgodnie z 
nowelizacją ustawy o płatnościach 
bezpośrednich, Agencja będzie mo-
gła wypłacać zaliczki dopłat bezpo-
średnich dla rolników, którzy np. z 
powodu klęski żywiołowej znaleźli 
się w trudnej sytuacji finansowej. 
Zgodę na zaliczkową wypłatę do 
50 lub do 80 proc. płatności bezpo-
średnich wydaje Komisja Europej-
ska, natomiast termin i wysokość 
ich realizacji będzie określał Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
drodze rozporządzenia. 

Na płatności bezpośrednie skła-
dają się: 

- jednolita płatność obszarowa 
do gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym, utrzymywanych w 
dobrej kulturze rolnej: grunty orne, 
pastwiska, łąki, sady i uprawy wie-
loletnie, plantacje wierzby wyko-
rzystywanej do wyplatania; 

- płatności uzupełniające do po-
wierzchni upraw utrzymywanych w 
dobrej kulturze rolnej roślin okre-
ślanych corocznie w rozporządze-
niu Rady Ministrów oraz chmielu. 

Opr. kari

Od 15 marca do 15 maja br. rol-
nicy mogą składać wnioski o przy-
znanie płatności bezpośrednich i z 
tytułu wsparcia obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodaro-
wania (ONW) za 2006 r. Produ-
cenci rolni, którzy w poprzednich 
latach składali wnioski, otrzymają 
z ARiMR częściowo wypełniony 
formularz wniosku (tzw. wniosek 
spersonalizowany) z załącznikami 
graficznymi oraz instrukcjami ich 
wypełnienia. 

Podobnie jak w poprzednich 
latach, w 2006 r. będzie można 
złożyć wniosek w terminie 25 dni 
kalendarzowych po zakończeniu 
przyjmowania wniosków, czyli do 9 
czerwca. W takiej sytuacji za każdy 
dzień roboczy opóźnienia należna 
kwota płatności będzie obniżona 
o 1 proc. Wniosek należy złożyć w 
biurze powiatowym właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę wnioskodawcy. 

Osoby, które będą składały wnio-
sek o przyznanie płatności bez-
pośrednich po raz pierwszy, mu-
szą najpierw wystąpić do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o nadanie numeru ewi-
dencyjnego (jeżeli go nie mają), a 
dopiero po jego otrzymaniu złożyć 
wniosek o płatności. Formularze 
obu wniosków dostępne są w biu-
rach powiatowych Agencji oraz na 
stronach internetowych www.ari-
mr.gov.pl . 

W tym roku rolnicy, którzy skła-
dali wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich w 2005 r., otrzy-
mają z Agencji pocztą częściowo 
wypełniony formularz wniosku 
(tzw. wniosek spersonalizowany) 
z załącznikami graficznymi oraz 
instrukcjami ich wypełnienia. Za-
łączniki graficzne mają ułatwić po-
prawne i zgodne ze stanem faktycz-
nym gospodarstwa wypełnienie 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich. 

Załącznik graficzny to fragment 
mapy ewidencyjnej zintegrowany 
z obrazem ortofotomapy (zdjęciem 
lotniczym lub satelitarnym prze-
tworzonym na mapę). Widać na 
niej przebieg granic działek ewi-
dencyjnych, na których deklarowa-
no działki rolne (uprawy). Zdjęcie/
mapa przedstawia charakter użyt-
kowania gruntów w sposób najbar-
dziej zbliżony do stanu faktycznego 
(widać lasy, grunty orne, sady, łąki 
lub pastwiska, obszary zakrzewio-
ne). Część map zawiera również 
wyodrębnione pola zagospodaro-

wania, czyli obszary o określonym 
sposobie użytkowania w podziale 
na grunty uprawnione i nieupraw-
nione do dopłat. Pozwala to ocenić 
sytuację na gruncie, zaplanować 
rozmieszczenie działek rolnych 
oraz zweryfikować stan użytkowa-
nia. 

Otrzymane zdjęcia/mapy pomo-
gą ponadto producentom rolnym 
zapoznać się z informacjami, jakie 
na temat użytkowanych przez nich 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2006 r. będzie można złożyć wnio-
sek w terminie 25 dni kalendarzowych po zakończeniu przyjmowania 
wniosków, czyli do 9 czerwca. 
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 
- od 11 grudnia 2005

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

iNFORMAcJA PKP - 94 36
oFErTY prACY pup

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

                          NOWOGARD 27.03.2006r.

OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 
FiLiA NOWOGARD 
tel. 091 3921376

1. szklarz
2. szwaczka
3. przedstawiciel handlowy
4. murarz
5. betoniarz
6. administrator sieci internetowej
7. cukiernik
8. technik analityki medycznej
9. rejestratorka medyczna
10. kierowca C+E
11. specjalista ds. bezpieczeństwa sani-

tarnego
12. rozbieracz-wykrawacz
13. księgowa, specjalista ds.kadr, spe-

cjalista ds. płac
14. sprzedawca

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. spawacz-ślusarz (Szczecin)
2. elektromechanik (Szczecin)
3. kierowca-mechanik (Płoty-upraw-

nienia na żurawie samojezdne)
4. kompletator wsadu (Szczecin)
5. kucharz (Pobierowo, zakwaterowa-

nie) 
6. monter-spawacz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Gole-

niów)
8. spawacz (Gdynia)
9. monter kadłubów okrętowych 

(Gdynia)
10. monter kadłubów-kowal konstruk-

cji (Gdynia)
11. monter rurociągów  okrętowych 

(Gdynia)
12. maszynista żurawia kolejowego 

(Gdynia)
13. monter kadłubów -poddźwignico-

wy (Gdynia)
14. kierowca C+E (Glewice)
15. projektant stolarki (Maszewo)
16. operator żurawia budowlanego, 

operator żurawia samochodowego 
do 18 ton (Goleniów)

17. mechanik samochodów ciężaro-
wych (Goleniów)
INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
W GOLENIOWIE FILIA 

W NOWOGARDZIE
 pok. 12.
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“Masaż niemowlęcia” - Joanna Kaczara
Jakie korzyści przynosi 

stosowanie masażu? Masaż 
shantala, o którym mowa w 
tej książce, sprzyja nawiąza-
niu bardzo bezpośredniego, 

zarówno fizycznego, jak i uczuciowego, kontaktu z 
dzieckiem. Uspokaja malucha, rozluźnia, zmniejszając 
niepokój i napięcie, pozytywnie wpływa na stan skóry, 
poprawia ukrwienie, pobudza układ odpornościowy, 
przyspiesza rozwój ruchowy. 

“Granice wytrzymałości. Gdy człowiek ociera się o 
śmierć” - Peter Stark   

Co dzieje się z umysłem i ciałem człowieka w skrajnych 
sytuacjach, gdy dociera do granicy swoich możliwości i 
ociera się o śmierć? Jak reaguje ludzki organizm w kon-
frontacji z potęgą żywiołów, z bezlitosną przyrodą, upałem, 
zimnem, ze śmiertelnie niebezpiecznymi zwierzętami? 

“Tajemnica kremla” - Vladimir Fedorowski   
Tajemnica Kremla jest fascynującą historią podstępnych 

zabójstw, ciemnych spisków, intryg, wspaniałych uczt 
rozgrywających się w bogatych, przepysznych wnętrzach, 
ociekających złotem i krwią. Do dzisiejszego dnia, Krem-
lowskie mury pozostają symbolem „tajemnicy udrapowa-
nej sekretami”, jak powiedział Winston Churchill. Kreml 
widział triumf carów i ich upadek, ich tragedie i szaleń-
stwa. Kluczem do zrozumienia historii tego miejsca, jest, 
zdaniem autora, opowieść o jego odwiecznych bohaterach, 
którymi są car i szpieg, począwszy od czasów Iwana Groź-
nego aż do naszych. Autor książki, dawny dyplomata francuski, pochodzenia 
rosyjskiego, korzysta ze swego dostępu do poufnych archiwów, i własnych 
doświadczeń świadka wielu sytuacji politycznych. Według jego sugestii, świat 
Kremla i jego mieszkańców reżyserowała i reżyseruje Tajna Policja.

księgarnia „atlas” poleca:
Od kwietnia promocja 
                                         Wyd. Greg – 10%

donos na Wojtyłę. karol Wojtyła w teczkach bezpieki – M. Lasota
Pierwsze książkowe opracowanie materiałów, które tajne 

służby PRL zgromadziły podczas trwającej kilkadziesiąt lat in-
wigilacji przyszłego papieża. Autor przedstawia sposoby wer-
bowania agentów zarówno wśród ludzi Kościoła, jak i świe-
ckich oraz metody wykorzystania informacji pozyskanych od 
donosicieli. Jednocześnie Donos na Wojtyłę ukazuje komplet-
ną bezsilność bezpieki wobec wyzwania, jakie stanowił dla niej 
krakowski ksiądz, a potem biskup, arcybiskup i kardynał.

Objawienie –d.van cauwelaert
Pikantna i sensacyjna fabuła tej powieści nawiązuje do autentycznych wydarzeń i 

faktów. Opisywana w powieści tunika od początku XX wieku jest przedmiotem wielu 
badań naukowych prowadzonych przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu. Do tej 
pory żaden z badających tunikę światowej 
sławy naukowców nie potrafił rozwiązać 
zagadki jej powstania, jak również tajem-
nicy ukrytej w oczach Madonny. „Włókna 
z tuniki nie zawierają żadnego znanego 
barwnika pochodzenia mineralnego, ro-
ślinnego, zwierzęcego lub syntetycznego” 
- prof. Richard Kuhn, laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii, 1936 „Obraz 
nosi wszelkie znamiona fotografii” 
– eksperci z Kodaka, 1963 „Zdjęcia w 
podczerwieni nie uwidoczniły żadnych 
śladów pędzla ani kleju” – biofizycy P. 
Callaghan i J. Smith, 1979.

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte
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...żartował Jan Paweł II do młodzieży, żartował, gdy jeszcze mógł mówić, 
potem z tych ostatnich dni dotarły do nas tylko zanotowane myśli papieża. 
„Zawsze Was szukałem teraz Wy przyszliście do mnie”. To też do, i o mło-
dych. Cała Polska, szczególnie, ale i cały świat katolicki i ludzie dobrej woli 
w najbliższą niedzielę 2.04.2006 r. czcić będą 1 rocznicę odejścia do Pana 
Wielkiego Papieża. Również u nas w Nowogardzie odbędą się w poszczegól-
nych parafiach ceremonie, o których obok informujemy. „Stańmy się takimi 
z jakimi przestajemy” – niech ta trawestacja powiedzenia będzie apelem, 
prośbą o liczny udział nas, Nowogardzian, w planowanych uroczystościach. 
Przyłączmy się również do takich symbolicznych gestów jak zapalenie zniczy 
w oknie dla papieża, czy wywieszenie flagi papieskiej. Symbole ożywiają 
naszą wyobraźnię i tworzą szczególny klimat, w którym łatwiej odnajdujemy 
prawdę o sobie i o naszym życiu.

Do zobaczenia w niedzielę. 
„Przyjdźmy do niego i dla niego jeszcze raz”

„Z jakim przestajesz 
takim się stajesz”... 

Głos pokolenia Jana Pawła II

I rocznica śmierci 
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
    Jan Paweł II

Obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II. W naszej świado-
mości na trwałe pozostały dni sprzed roku, kiedy żegnaliśmy z głębokim 
żalem największy autorytet moralny naszych czasów.

Pontyfikat Jana Pawła II jest wielkim 
wkładem w wychowanie i formowanie 
postaw ludzkich – powiedział prymas 
Polski i kardynał Józef Glemp.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 
w Wadowicach. Gdy miał niespełna 9 
lat stracił matkę, 12 - jedynego brata, 
a gdy był na początku studiów, umarł 
mu ojciec. Przerywając polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, od-
był studia seminaryjne w warunkach 
konspiracyjnych. Święcenia kapłańskie 
przyjął 1 listopada 1946 r. w katedrze 
na Wawelu z rąk abp. Adama Stefana 
Sapiehy. Metropolita krakowski poznał 
się na wybitnie uzdolnionym młodym 
księdzu i wysłał go na studia doktoran-
ckie do Rzymu. Po powrocie do kraju 
był wikariuszem w Niegowici, następ-
nie krakowskiej parafii św. Floriana. 
Po dwuletnim urlopie naukowym 
podejmuje wykłady na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a od 1954 r. na KUL, z 
którą to uczelnią będzie związany aż do 
wyboru na papieża. W wieku zaledwie 
38 lat, 4 lipca 1958 r., został mianowany 
biskupem pomocniczym krakowskim 
i biskupem tytularnym Ombi. Sakrę 
biskupią przyjął 28 września 1958 r. w 
katedrze na Wawelu z rąk abp. Eugeniu-
sza Baziaka. Mianowany arcybiskupem 
metropolitą krakowskim 13 stycznia 
1964 r. 26 czerwca 1967 r. został 
kreowany kardynałem prezbiterem. 
Wybrany papieżem 16 października 
1978 r., przybrał imię Jan Paweł II. 
Uroczyście zainaugurował pontyfikat 
22 października 1978 r.

Znakiem, cudem, tego pontyfikatu 
Jana Pawła II było to, że jednoczył On 
setki, tysiące, miliony ludzi wszędzie, 
gdzie się pojawił. Jego ponad 26-letni 
okres służby w Kościele powszechnym 
okazał się najdłuższym pontyfikatem w 
XX stuleciu i trzecim, co do długości w 

dziejach Kościoła. Był jednocześnie naj-
bardziej rekordowym, i to pod wieloma 
względami, np. co do liczby podróży 
zagranicznych - 104 i odwiedzonych 
podczas nich krajów - 129, przemie-
rzonych kilometrów - prawie 1,3 mln, 
przeprowadzonych beatyfikacji - 148 
i kanonizacji - 51 oraz ogłoszonych 
podczas nich błogosławionych - 1343 
i świętych - 482.

Jan Paweł II pragnął cywilizacji 
miłości. Szczególnie to podkreślał na 
początku nowego tysiąclecia. Mówił: 
Na kryzys cywilizacji trzeba odpowie-
dzieć cywilizacją miłości, opartą na 
uniwersalnych wartościach pokoju, 
solidarności i wolności, które znajdują 
pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. 
Naszym obowiązkiem wobec Papieża, 
jest nie tylko zrozumieć jego naukę, ale 
także wziąć ją sobie do serca i zacząć 
stosować. Tylko w ten sposób możemy 
doprowadzić do moralnego odrodzenia 
tego narodu, z którego Papież się wy-
wodził i z którego był dumny. Tylko w 
ten sposób możemy ożywić i zachować 
wśród nas jego ducha.

Trudno jest podsumować dwudzie-
stosiedmioletni pontyfikat Jana Pawła 
II i wskazać w nim najważniejsze 
wydarzenia. Jan Paweł II był przede 
wszystkim Wielkim Człowiekiem 
obdarzonym dużym poczuciem hu-
moru, kapłanem, wielbicielem Tatr, 
pielgrzymem, myślicielem, filozofem, 
poetą. Zbiór wierszy Karola Wojtyły 
jest jedynym w swoim rodzaju wyda-
rzeniem w historii literatury. Dzieła te 
mają wartość nie tylko literacką, ale są 
wydarzeniem natury duchowej. Jan 
Paweł II stał się symbolem Papieża-
Polaka, którego wzoru i następcy długo 
trzeba będzie szukać.

opr. (MaW)

Uroczystości w parafiach
Parafia pw. WNMP

Godz. 20.00 – „Czuwanie z Ojcem Świętym”
- montaż słowno – muzyczny
- pokaz audiowizualny zdjęć
- modlitwa
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski 
i Msza Św. w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Godz. 20.30 – medytacja nad testamentem w wykonaniu młodzieży
- uroczysty różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
- zapalenie zniczy na ul. Jana Pawła II (przed kościołem)

W tym szczególnym dniu przez chwilę bądźmy sercem i duszą z na-
szym Rodakiem, Janem Pawłem II. Wspólnie, choć osobno – ale razem 
zaśpiewajmy 2 kwietnia Jego ulubioną pieśń - tak  żeby nas usłyszał.

Barka
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca, słów Bożych Prawdą.

Ref:
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem, ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe,
Do pracy z Tobą i czyste serce.

Ref:
O Panie…

Ty potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem, 
Mych kropli potu i samotności.

Ref:
O Panie…

Dziś wypływamy już razem, 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich, 
Twej prawdy siecią, i słowem życia.

Ref:
O Panie…
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Informujemy, że   

5 kwietnia �006 r.
środa w godz. 8.�0 - 9.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

W SM „Gardno”  taniej 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno” składając sprawozdanie 
z działalności za rok ubiegły wykazał 
się mniejszymi kosztami ogrzewania 
mieszkań i zaproponował obniżenie 
opłat za ogrzewanie.  To już trzecia ob-
niżka proponowana przez ten Zarząd. 
Obniżka opłat za ciepło jest efektem 
programu termomodernizacji, który 
opracował i realizuje Ryszard Kądziela 
- wiceprezes do spraw technicznych.

Dotychczasowe działania w zakre-
sie termomodernizacji - w większości 
niewidoczne „z ulicy” - są dobrze 
przemyślane. Nie tylko zwróciły się, 

Aktualności NSZZ 
Solidarność POiW

Informujemy, że 10.04.2006r. o godz. 
1700 w Gimnazjum nr 1 odbędzie się 
spotkanie z panią Aleksandrą Delecką.

Na spotkaniu będą poruszone nastę-
pujące problemy:

- Co dalej z Kartą Nauczyciela?
- Przepisy dotyczące przejścia na 

wcześniejszą emeryturę
- Odpowiedzi na pytania uczestników 

spotkania
Zapraszamy do wzięcia udziału w 

spotkaniu wszystkich członków nasze-
go związku, sympatyków oraz osoby 
zainteresowane wyżej wymienionymi 
sprawami.

Anna Kowalczyk-Krzywania

ale pozwoliły wygospodarować środki 
na inwestycje oraz obniżenie opłat za 
ciepło.

Decyzję o obniżce poprzedziła 
gruntowna analiza kosztów i opłat w 
okresie 2002-2005. Wyniki wskazują, 
że w tym okresie „w kieszeni” spółdziel-
ców pozostało 2,5 miliona złotych ze 
zmniejszonych opłat za ciepło i ciepłą 
wodę. Mimo mniejszych o 2,5 miliona 
zł opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę, 
zaoszczędzono kolejne 1,7 miliona zł. 
Byłoby więcej o 200 tys. zł gdyby nie 
spłata odsetek za okres sprzed 2002 
roku. Całość zaoszczędzonych środków 
z opłat wnoszonych na ogrzewanie 
przeznaczono na inwestycje – budowę 
własnych kotłowni. Własne kotłownie 
Spółdzielni ogrzewają już 45% po-
wierzchni naszych mieszkań. Dla przy-
pomnienia,  w 2002 roku jedyną własną 
kotłownię wyłączono z eksploatacji.

Stawka za ogrzewanie - 2,75 zł/m2, 
wprowadzana od 1.04.2006 roku, aby 
osiągnąć  poziom z 2002 roku ( 3,84 
zł/ m2) musiała by wzrosnąć o 40%. 
Mało to czy dużo - każdy odpowie 
sobie sam.

O pozostałych istotnych działaniach 
tego Zarządu (ugodach bankowych, 
zakończeniu podziałów gruntowych, 
wykonaniu uchwały ZPCz o zbyciu 
dotychczasowej siedziby, zagospoda-
rowaniu nierentownego obiektu na 
siedzibę spółdzielni) będziemy infor-
mować w dalszej kolejności. 

Zarząd SM „Gardno”

Zarząd Spółdzielni po raz trzeci obniża opłaty za ogrzewanie 
mieszkań!!!
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Listy Czytelników

Poniedziałek
Włos mi się zjeżył na głowie podczas wczorajszego przeglądania strony 

internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, na której widniała 
informacja o nawiązaniu współpracy PUP z firmą doradztwa personalnego z 
Warszawy. Na pierwszy rzut oka nie wzbudziło to we mnie żadnych kontrowersji, 
a wręcz przeciwnie pomyślałem, że być może jest to dobry sposób na walkę z 
bezrobociem, do momentu, kiedy nie kliknąłem sobie rozwinięcia całego tekstu, 
który opisywał zasady funkcjonowania w/w współpracy. 

Firma dp z Warszawy w każdy poniedziałek odbywać będzie wizyty u lokal-
nych pracodawców, starając się pozyskać nowe oferty pracy. Pierwszą refleksją, 
jaka mi się nasunęła było: CO W TAKIM RAZIE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
BĘDZIE ROBIŁ NASZ URZĄD PRACY? I co robił do tej pory, w dodatku za 
pieniądze podatników? 

Rzeczą oczywistą dla mnie był fakt, że do fundamentalnych zadań PUP 
należą wizyty u lokalnych przedsiębiorców (nie tylko w poniedziałki) w celu 
pozyskiwania nowych miejsc pracy, więc dlaczego od przyszłego poniedziałku 
miałaby się tym zajmować prywatna firma? Jak by tego było mało, to firma z 
Warszawy przeprowadzać będzie rekrutacje na pozyskane miejsca pracy (rów-
nież w poniedziałek), a że jest to firma prywatna to jej przypadnie z tego cały 
zysk prawdopodobnie w postaci prowizji (na tej zasadzie działają firmy o tym 
samym profilu w Europie). 

Takiego „samobója” do własnej bramki nie spodziewałem się nawet po naszym 
szanownym Dyrektorze PUP – wszak piszę on pracę doktorską na temat prob-
lemu bezrobocia, a popełnia tak kardynalne błędy(w dodatku pozwala zaniżać 
swoje statystyki dotyczące skuteczności pozyskiwania miejsc pracy). 

Aby nie pozostawać gołosłownym sprawdziłem sobie również na stronie w/w 
firmy z Warszawy oferty pracy dla naszego regionu - co się okazało, nie było 
żadnej, niezależnie od wybranej branży. W przeciwieństwie do strony urzędu 
pracy gdzie zawsze można znaleźć kilka ciekawszych ofert. Tak, więc pytanie: 
Jaki cel ma współpraca z taką firmą?

Rzeczą równie według mnie niedorzeczną jest fakt, iż miejscem przeprowa-
dzania rekrutacji przez firmę z Warszawy będzie siedziba Powiatowego Urzędu 
Pracy – dzięki naszemu Panu Dyrektorowi firma ta nie będzie ponosić kosztów 
związanych z wynajmowania biura. 

W pewnym momencie zastanowiłem się, że być może mój pogląd na tę 
sprawę jest nieobiektywny, a nawet stronniczy. Do momentu, kiedy dokładnie 
przyjrzałem się fotografii zamieszczonej pod tekstem, przedstawiającej naszego 
Pana dyrektora w towarzystwie dżentelmena, którego w pierwszej chwili nie 
skojarzyłem po nazwisku, a którego miałem okazję kiedyś poznać. Okazał się 
nim Pan Arkadiusz Kuchto, ten sam, który jeszcze 2 lata temu pracując w po-
dobnej firmie w Szczecinie obiecywał studentom fantastyczną pracę w kurortach 
i kasynach USA, za jedyne 10 tys. zł, jak się później bardzo często okazywało to 
on spędzał w nich czas, a studenci koczowali w namiotach bez pracy.

Tak, więc Szanowny Panie dyrektorze na przyszłość proszę o bardziej prze-
myślane decyzje i niech Pan się zawsze upewnia, co i z kim Pan podpisuje. 

I niech mi Pan wierzy, nie życzę Panu źle, nie jestem Pana wrogiem, tylko 
kilka lat młodszym od Pana mieszkańcem Nowogardu, który widząc, co się 
dzieje, woli interweniować teraz, aby mieć spokojną głowę o pracę w przyszłości 
dla siebie i obywateli naszego miasta.

Z wyrazami szacunku i ubolewania 
WM

Nowa współpraca Urzędu Pracy

W dniu 27.03.2006 r. Powiatowy 
Urząd Pracy w Goleniowie nawią-
zał współpracę z firmą STRAIGHT 
– Doradztwo Personalne s.c. z War-
szawy. Porozumienie nawiązane w 
ramach projektu „Lotny konsultant 
- pilotażowy model współdziałania 
instytucji rynku pracy”, zostało 
podpisane przez Dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy Roberta Czaplę 
i kierownika oddziału w Szczecinie 
Arkadiusza Kuchto. 

Współpraca polegać będzie na 
wspólnym pozyskiwaniu miejsc 
pracy oraz doborze odpowiednich 
kandydatów. Firma STRAIGHT w 
każdy poniedziałek odbywać będzie 
wizyty u lokalnych pracodawców, 
starając się pozyskać nowe oferty 
pracy. Dzięki temu ilość ofert pracy 
będąca w dyspozycji PUP powiększy 
się, jednocześnie firma przeprowa-
dzać będzie rekrutacje na pozyskane 

miejsca pracy. Rekrutacje odbywać 
się będą w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy, również w poniedział-
ki. Zapraszamy osoby zainteresowane 
do korzystania z tej możliwości 
znalezienia zatrudnienia. Działania 
firmy STRAIGHT przebiegać będą 
równolegle z działaniami urzędu 
pracy, który we własnym zakresie 
kontynuował będzie współpracę z lo-
kalnymi pracodawcami i pozyskiwał 
nowe oferty zatrudnienia.

Zwracamy się z prośbą do praco-
dawców z terenu Powiatu Goleniow-
skiego o umożliwienie nawiązania 
współpracy z firmą STRAIGHT w 
ramach w/w działań. 

Jednocześnie zachęcamy osoby 
bezrobotne i osoby poszukujące pra-
cy do skorzystania z ofert pracy pozy-
skanych przez firmę STRAIGHT.

Sporządził 
Przemysław Dubiniecki

Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski 

odsunie w cień,
i niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Z okazji imienin

Ryszardowi 
Chróścickiemu

wszystkiego co najlepsze
życzą

Jarek i Sławek z rodziną

życzenia

Co dalej w sprawie budowy 
w Glicku?

20.03.2006 r. Społeczny Komitet 
Protestacyjny przeciw budowie Za-
kładu Utylizacji Odpadów Poubo-
jowych i Padliny w Glicku oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Śro-
dowiska w Goleniowie wystosował 
prośbę do Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskie-
go o udzielenie informacji odnośnie 
kwestii związanych z inwestycją w 
postaci zakładu utylizacji odpadów 
poubojowych i padliny w Glicku.

Urząd Marszałkowski pismem 
z dnia 21.03.2006 r. odpowiedział: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego nie jest w po-
siadaniu informacji, których udziele-
nia wnioskodawcy żądają. W związku 
z tym przedmiotowe pytania powinny 
zostać skierowane do jednostek samo-
rządu terytorialnego, które z uwagi 
na zakres swoich kompetencji będą 
właściwe do udzielenia odpowiedzi 
na zadane pytania. Mając na uwadze 
przedmiotowe pismo przekazuje się 

Starostwu Powiatowemu w Golenio-
wie oraz Gminie Nowogard.

Jak widać sprawa inwestycji nadal 
rozgrywa się na szczeblu gminnym i 
powiatowym, więc  tylko pozostaje 
nam czekać co w tej sprawie ma do 
powiedzenia zarówno burmistrz No-
wogardu, jak i starosta goleniowski.

kari

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan to wspólnota ludzi odda-
nych Bogu, wiernych Jego Słowu, zjednoczonych w Chrystusie 
oraz zaangażowanych w dzieło głoszenia Ewangelii i okazywanie praktycznej 
miłości innym ludziom.

Szanowni Państwo 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szczególne wydarzenie w życiu naszej 

Społeczności, jakim jest wizyta grupy  młodych ludzi z bratniego Kościoła z 
Finlandii w niedzielę 2 kwietnia godz. 1800  w Przedszkolu nr 4  przy ulicy 
Kościuszki 3

W programie koncert pieśni chrześcijańskiej, przedstawienie dramy oraz 
świadectwa Bożego działania. Będziemy czuli się zaszczyceni Państwa udzia-
łem w imprezie. Wstęp bezpłatny

Z Bożym błogosławieństwem Pastor Cezary Komisarz
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklamareklama

reklama

Gołębie 
mogą latać

Ptasia grypa przestała być gorącym 
tematem, powoli zaczynamy się z 
nią oswajać. Jednak dla hodowców 
gołębi nadal jest to niezwykle istotna 
sprawa.

Chodzi oczywiście o oblatywanie go-
łębi, które dla ptaków jest niezbędnym 
treningiem. Na fali paniki związanej z 
ptasią grypą zaczęło być to postrzegane 
jako potencjalne zagrożenie. Zdarzyło 
się nawet, że zaniepokojony miesz-
kaniec widząc wypuszczone gołębie 
powiadomił policję. Do naszej redakcji 
zgłosił się jeden z hodowców z pytaniem 
czy może wypuszczać swoje gołębie. 
Pytanie to przekazaliśmy dalej, czyli 
do powiatowego lekarza weterynarii 
Zdzisława Czerwińskiego. Stwierdził 
on, że krótkie oblatywanie jest jak naj-
bardziej dopuszczone i śmiało można 
wypuszczać ptaki z woliery. Gdyby na-
sza okolica była zapowietrzona, gdyby 
pojawiły się chore ptaki wypuszczanie 
gołębi zostanie zabronione. Ag

Stłuczka na ul. Poniatowskiego
Do niegroźnego w skutkach wypad-

ku doszło we wtorek ok. godziny 19.50 
na ulicy Poniatowskiego. Kierowca 
Nissana Almery zderzył się z Oplem 
Omegą, sygnalizującym wjazd na 
teren Zespołu Szkół Pondgimnazjal-
nych. Po kilku minutach na miejscu 
zdarzenia zjawiła się policja. Praw-
dopodobną przyczyną stłuczki była 
próba wymuszenia pierwszeństwa. 
Znowu prędkość daje się we znaki na 
ulicy Poniatowskiego.

Tekst i foto (MaW)

Brawura to nie odwaga
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Dla takich chwil warto 
wygrywać olimpiady

Ostatni weekend uczniom II 
LO w Nowogardzie upłynął pod 
znakiem wielkich emocji, dużego 
stresu i… ogromnej radości. W 
Warszawie odbywały się finały 
centralne XXXVI Olimpiady Li-
teratury i Języka Polskiego i XVIII 
Olimpiady Filozoficznej. Po raz 
pierwszy w historii II LO do fi-
nałów centralnych OLiJP zostali 
zakwalifikowani dwaj uczniowie 
– Wojciech Koladyński i Paweł 
Ceranka. Już ten fakt był powo-
dem do dumy i przyniósł wielką 
satysfakcję, zarówno uczniom jak 
i szkole, w której się uczą. Chyba 
nikt się jednak nie spodziewał, że 
prawdziwy sukces dopiero przed 
nimi. Chwila ogłoszenia wyników 
wywołała prawdziwą euforię, a 
sami uczniowie do dziś nie wie-
rzą w szczęście, które stało się ich 
udziałem. Wojciech Koladyński 
(kl. II) został zwycięzcą Olimpia-
dy, zdobywając maksymalną ilość 
punktów, Paweł Ceranka (kl. III) 
znalazł się w gronie laureatów 
drugiej lokaty.

Nowogardzcy licealiści rywali-
zowali z najbardziej renomowany-
mi szkołami w kraju, zwyciężając 
m.in. z najlepszą wg rankingu 
„Perspektyw” szkołą – z XIII LO w 
Szczecinie.

Do etapu okręgowego Olim-
piady zakwalifikowało się ok. 1600 
uczniów z całej Polski, do Warszawy 
przyjechało ok. 225 finalistów (190 
z Polski, pozostali reprezentowali 
Białoruś, Ukrainę, Litwę i Łotwę). 
W ścisłym finale ustnym uczest-
niczyły 102 osoby (w tym 9 z woj. 
zachodniopomorskiego).

Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego, podobnie jak każda 
olimpiada przedmiotowa, ma cha-
rakter wieloetapowy i rozpoczyna 
się już we wrześniu. Sprawdza nie 
tylko wiedzę literacką, teatrologicz-
ną i językoznawczą, ale elokwen-
cję, humanistyczne zainteresowa-
nia, oczytanie i przede wszystkim 
– pasję, bez której trudno zostać 
olimpijczykiem, a już na pewno 
laureatem.

Dla Pawła Ceranki pobyt w 
Warszawie przyniósł jeszcze jeden 
tytuł. Uczeń został finalistą etapu 
centralnego XVIII Olimpiady Filo-
zoficznej. Sztuki tej dokonał już po 
raz trzeci (wielokrotnie pisaliśmy o 
sukcesach i filozoficznych pasjach 
Pawła). 

Na uczniów, oprócz zwolnienia 
z matury z języka polskiego czekają 
bardzo wymierne korzyści – in-
deksy na najbardziej renomowane 
uczelnie w kraju.

Tak jak sukcesy olimpijczyków 
były ogromną niespodzianką dla 
szkoły, tak szkoła przygotowała 
ogromną niespodziankę dla swoich 
olimpijczyków i ich opiekunów. 
Uroczysty apel, gratulacje, kwiaty, 
„We are the Champions” i torty z 
fajerwerkami… Dla takich chwil 
warto wygrywać olimpiady! – przy-
znał zwycięzca Olimpiady Poloni-
stycznej, Wojtek Koladyński.

Gala rozdania nagród i uroczy-
ste posumowanie Olimpiady odbę-
dzie się w maju w Pałacu Staszica w 
Warszawie.

red.

Na zdjęciu tegoroczni laureaci: Wojtek Koladnyński, Piotrek Balov i 
Paweł Ceranka, wraz z opiekunami: Izabelą Koladyńską i Aldoną Kopy-
cińską.

Bezpieczna szkoła
Od ponad tygodnia w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie wejścia do szkoły strzeże zamek na karty magne-
tyczne. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy korzystają z kart, które mają 
zapobiec przed wizytami niepowołanych gości.

Dlaczego szkoła zdecydowała się 
na powyższy krok? W poszukiwaniu 
odpowiedzi na to pytanie rozmawia-
liśmy z dyrektorem ZSP Stefanem 
Sitkowskim.

Karty magnetyczne zostały wpro-
wadzone w naszej szkole w marcu, 
ale przygotowanie do takiego zabez-
pieczenia szkoły i osób w niej prze-
bywających trwały kilka 
miesięcy.

Powodówi, dla których 
do szkoły wchodzimy przy 
użyciu takiego małego kar-
tonika, jest kilka. Szkoła 
położona jest przy ulicy i 
w sąsiedztwie trzech szkół. 
Bardzo często zdarzało się, 
że na terenie naszej szkoły 
pojawiały się obce osoby, 
które nie chciały przedsta-
wić się, chciały załatwić 
jakieś „porachunki” z na-
szymi uczniami. Zdarzyło 
się nawet, że musieliśmy 
prosić o interwencję poli-
cjantów.

Dlatego myślę, iż decyzja o wprowa-
dzeniu kart jest słuszna, a szkoła stała 
się przez to bardziej bezpieczna dla 
wszystkich uczniów i pracowników.

Przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji, co do sposobu zabezpieczania 
wejścia do szkoły, zasięgnęliśmy opinii 
z innych szczecińskich szkół, kon-

sultowaliśmy też nasze propozycje z 
samorządem szkolnym, nauczycielami 
i w ten sposób udało nam się wdrożyć 
system w połowie marca i funkcjonuje 
sprawnie.

Koszt karty to tylko 7 zł, niewiele w 
porównaniu do szkód, jakich można 
dzięki nim uniknąć oraz czasu, jaki 
uczniowie spędzają w szkole. Poza 

funkcją zabezpieczającą karty pełnią 
również funkcję identyfikatora, za 
pomocą, którego można sprawdzić, 
czy dany posiadacz znajduje się na 
terenie placówki. Uczniowie, którzy 
w tym roku kończą naukę mogą karty 
odsprzedać. 

Tekst i foto (MaW)

Zamek na karty magnetyczne w ZSP

Dziewczyny z SP 4 z ortografią 
nie mają problemu

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Natalia Pawlak klasa 
VI b i Sylwia Koladyńska VI a, zajęły trzecie miejsce w konkursie powiatowym 
pn. „ Ortofrajda”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie, 
w którym wzięło udział 14 szkół, w tym również uczniowie z nowogardzkich 
szkół podstawowych. Celem konkursu było wyłonienie mistrza ortografii w 
powiecie goleniowskim. Pierwsze miejsce zajął uczeń SP w Przybiernowie, 
drugie miejsce uczennica SP w Goleniowie, na trzecim miejscu uplasowały się 
nowogardzkie dziew-
czyny.

„Konkurs był trudny 
i nie spodziewaliśmy się 
takiego dobrego wyni-
ku. Dziewczynki dużo 
czytają, znają zasady 
pisowni, dużą rolę ode-
grała estetyka pisma 
– a dziewczynki ładnie 
piszą” – powiedziała 
Małgorzata Drabik na-
uczycielka języka pol-
skiego.

iSa
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Z okazji 
50-lecia 

pożycia małżeńskiego 

Wiktorii 
i Kazimierzowi 

Rosiak 
wszelkiej pomyślności, 

spokoju i zdrowia 
na dalsze lata życzą 

Barbara i Jerzy Tębłowscy 
z całą rodziną

życzenia

Wypowiedzenia umów

Kontrola NIK w ZBK
Właściciele mieszkań w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budyn-

ków Komunalnych w Nowogardzie otrzymują wypowiedzenia umowy o 
sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Większość umów ulegnie 
rozwiązaniu w dniu 1 czerwca tego roku. Przyczyną wypowiedzenia umowy, 
jak podaje ZBK w piśmie do właścicieli, „są wyniki kontroli w Zarządzie 
Budynków Komunalnych w Nowogardzie przeprowadzonej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli”. 

obecnej sytuacji nie brakuje w Polsce 
firm chcących ją wykonywać. Również 
w Nowogardzie, pomimo braku sprzy-
jającego klimatu i, jak wynika z raportu 
NIK, nieuwolnienia przez gminę rynku 
zarządzania nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych, od wielu lat funkcjonu-
ją firmy zarządzające nieruchomościami. 
Wystarczy tu wymienić prowadzące tego 
typu działalność, na skalę masową, no-
wogardzkie spółdzielnie mieszkaniowe. 
Ponadto, sama informacja o rozwiązywa-
niu przez ZBK umów o zarządzaniu nie-
ruchomościami spowodowała pojawie-
nie się w Nowogardzie ogólnopolskich 
jednostek organizacyjnych posiadających 
długoletnie doświadczenie, umiejętności 
i infrastrukturę a chcących wykonywać 
tę działalność.

Wbrew opinii kierownika, rynek za-
rządzania nieruchomościami nie jest taki 
biedny, wprost przeciwnie, jeżeli umie 
się tego robić dobrze, to jest to zajęcie 
dochodowe i wydaje się, że głównie z tego 
powodu ZBK tak ociężale pozbywa się 
zarządzania nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych. Obowiązuje tu znana 

zasada,  jak 
nie wiadomo, 
o co chodzi, 
to chodzi o 
pieniądze.

W obecnej 
sytuacji właś-
ciciele lokali 
mają do wy-
boru jedną z 
dwóch moż-
liwości prze-
widzianych 
w ustawie o 
własności lo-
kali. Pierwsza 
z nich to wy-
brać jedno- 
lub kilkuoso-

bowy zarząd, składający się wyłącznie z 
osób fizycznych nie koniecznie będących 
właścicielami lokali, i powierzyć mu 
zarząd nieruchomością wspólną. Czło-
nek zarządu może żądać od wspólnoty 
wynagrodzenia odpowiadającego uza-
sadnionemu nakładowi pracy. Druga 
możliwość to zlecenie zarządu nieru-
chomością wspólną profesjonalnemu 
zarządcy, oczywiście też za pewnym 
wynagrodzeniem. Zarządcą takim może 
być firma zatrudniająca osoby posiadają-
ce odpowiednie licencje, wydawane przez 
ministerstwo infrastruktury. Obydwa 
rozwiązania mają swoje plusy i minusy.

Cały proces restrukturyzacji organiza-
cji zarządzania nieruchomościami roz-
począł się w 1994 roku, wraz z ukazaniem 
się ustawy o własności lokali. Wynikał on 
z procesu wykupu lokali komunalnych 
przez dotychczasowych najemców. 
Zwiększyły się oczekiwania właścicieli 
i najemców, co do jakości usług świad-
czonych przez zarządcę nieruchomości. 
Dalsze zarządzanie nieruchomościami, 
w dotychczasowej formie, powoduje 

brak możliwości realizacji wszystkich 
potrzeb remontowych i modernizacyj-
nych; co przyczynia się do pogarszania 
stanu technicznego budynków. Wynika 
to po części z zaległości w opłatach i 
czynszach, ale także z nieefektywnych 
przepływów pieniężnych, braku plano-
wania strategicznego i operacyjnego i ze 
złej struktury organizacyjnej zarządcy 
oraz nadzoru właścicielskiego.

Wybór opcji zarządzania nierucho-
mością wspólną zależy w każdym przy-
padku od uwarunkowań indywidualnych 
poszczególnych wspólnot. Powierzenie 
zarządu nieruchomością wspólną osobie 
fizycznej, najczęściej sąsiadowi, może być 
korzystne na przykład ze względu na za-
ufanie, jakim go darzymy, ze względu na 
dobrą znajomość problemów występują-
cych w budynku, czy też zrezygnowanie 
przez niego z wynagrodzenia za zarząd. 
Ważne jest również to czy współlokatorzy 
żyją ze sobą w harmonii i zgodzie, czy też 
raczej występują wśród nich trudności 
w osiągnięciu porozumienia. Zlecenie 
zarządu nieruchomością wspólną profe-
sjonalnemu zarządcy ma również swoje 
dobre i złe strony. Trzeba tu wymienić 
bardzo ważne i pozytywne rozdzielenie 
funkcji właściciela budynku od funkcji 
zarządcy budynku. Właściciele budynku 
mają prawo nadzorowania, wymagania 
i rozliczania realizacji zawartej umowy. 
Przyczynia się to do zwiększenia efek-
tywności gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym oraz wzrostu jakości 
świadczonych usług. Dobrze zorganizo-
wane firmy zarządzające, zatrudniające 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
są w stanie obniżyć koszty zarządzania 
nieruchomościami. W najbliższym czasie 
wielu z państwa uczestniczyć będzie w 
zebraniach wspólnot mieszkaniowych. 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa, 
zadawaniu wielu pytań i życzymy po-
dejmowania racjonalnych i rozsądnych 
decyzji.

W następnym numerze DN  poruszy-
my szczegółowo kwestie rozwiązywania 
umów, w tym wyboru opcji zarządzania 
nieruchomością wspólną.

(MaW)

W okresie od 28 kwietnia do dnia 17 
czerwca 2005 r. w Zarządzie Budynków 
Komunalnych w Nowogardzie miała 
miejsce kontrola z Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Szczecinie. Inspekcją 
objęto remonty komunalnych budynków 
mieszkalnych w latach 2002 – 2004. NIK 
negatywnie ocenił działalność ZBK w 
kontrolowanym zakresie ze względu 
na szereg występujących nieprawidło-
wości.

Do jednej z nich jak podaje w wystą-
pieniu pokontrolnym Najwyższa Izba 
Kontroli należy: zarządzanie budynkami 
wspólnot mieszkaniowych, mimo, że pro-
wadzenie takiej działalności przez zakład 
budżetowy jest naruszeniem art. 7 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej, a potencjał kadrowy ZBK 
nie pozwala na rzetelne wywiązywanie 
się z obowiązków zarządcy nawet w 
stosunku do komunalnego zasobu miesz-
kaniowego.

Zarzut NIK dotyczy łamania prawa, 
wynikającego wprost z art.7. ustawy o 
gospodarce komunalnej, który brzmi: 
Działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej nie 
może być prowadzona w formie zakładu 
budżetowego. Niewątpliwie zarząd nie-
ruchomością wspólną, czyli budynkiem 
mieszkalnym należącym do wielu właś-
cicieli, jest działalnością komercyjną i 
jako taka wykracza poza działalność o 
charakterze użyteczności publicznej. 

W wyjaśnieniach w sprawie zawierania 
przez Zarząd Budynków Komunalnych w 
latach 1998 – 1999 oraz 2005 umów ze 
wspólnotami mieszkaniowymi kierow-
nik Wiesław Kaliszewski stwierdził, iż: 
Wkrótce po wejściu w życie ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r „o własności lokali” 
właściciele lokali mieszkaniowych powinni 
byli wybrać zarząd albo powierzyć go w 
umowie zawartej w formie aktu nota-
rialnego celem dobrego reprezentowania 
interesów swojej wspólnoty mieszkanio-
wej. Niestety zdecydowana większość 
właścicieli nie dopełniła tego obowiązku 
na skutek bierności i zupełnego braku za-
interesowania tą kwestią. Zgodnie zatem z 
treścią artykułu 40 ustęp 2 ustawy „o włas-
ności lokali” do czasu uregulowania spraw 
związanych z zarządem nieruchomością 
wspólną gospodarował zarząd, który 
robił to przed wejściem w życie ustawy „o 
własności lokali” to jest ZBK Nowogard. 
Sytuacja taka trwała dosyć długo, wreszcie 
po kilku latach właściciele lokali zaczęli 
wybierać zarządy, które jednak nie wyka-

zywały chęci samodzielnego zajmowania 
się nieruchomością wspólną. Właściciele 
lokali dobrze wiedzieli, że jedynym pod-
miotem mającym odpowiednie doświad-
czenie, umiejętności i infrastrukturę do 
prowadzenia tego rodzaju działalności 
jest ZBK Nowogard. Na biednym i słabo 
rozwiniętym w Nowogardzie rynku usług 
związanych z nieruchomościami brak było 
innych podmiotów, które mogłyby sprostać 
prowadzeniu takiej działalności na skalę 
masową. W związku z tym zdecydowa-
na większość wspólnot mieszkaniowych 
zawarła umowy tego typu właśnie z ZBK 
Nowogard. /protokół kontroli/

W myśli wymienionej w pierwszym 
zdaniu ustawy Zarząd Budynków Ko-
munalnych nie mógł i nie może wy-
konywać powyższej działalności, gdyż 
jest zakładem budżetowym. Kierownik 
ZBK przyznaje się natomiast do niewy-
konywania obowiązków wynikających 
z innej ustawy, a mianowicie ustawy 
o własności lokali. Zgodnie z nią ogół 
właścicieli, których lokale wchodzą w 
skład określonej nieruchomości, two-
rzy wspólnotę mieszkaniową. W skład 
ogółu właścicieli tworzących wspólnoty 
mieszkaniowe w byłych budynkach 
komunalnych wchodzi również gmina 
Nowogard, którą zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem reprezentował kie-
rownik ZBK. Prościej, kierownik ZBK 
występuje w roli jednego z właścicieli, a 
więc obciąża też siebie o niedopełnienie 
tak wielu obowiązków ciążących na 
właścicielach. Obowiązków ciążących na 
właścicielach od 1994 r. - roku wejścia w 
życie ustawy o własności lokali.

Zarządzanie nieruchomością jest 
zwykłą działalnością gospodarczą i w 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie ogłasza 
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1. Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego (suterena) o powierzchni 
60 m�, położonego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 3c, dla którego wydano decyzję 
zezwalająca na zmianę (adaptację) lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

Cena wywoławcza – 18.000,00 zł.    wadium – 3.600,00 zł.
�. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o pow. 

użytkowej �81 m�, położonego w Dobrej przy ul. Armii Krajowej 62
Cena wywoławcza – 119.945,00 zł. wadium – 15.000,00 zł.
lub
− Najem ww. lokalu użytkowego, oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie do 

opłacania należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wg wskazań urządzeń 
pomiarowych zamontowanych na koszt najemcy w wysokości �,�9 zł. / m�

Cena wywoławcza – 2.810,00 zł. wadium – 3.000,00 zł.
�. Najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 6�,90 m�, położonego w 

Nowogardzie przy ul. 15 Lutego 17
Cena wywoławcza – 13,50 zł./m2 wadium – 1.500,00 zł.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdzielczym  

O/Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”, 72-200 

Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG  
nr ..........” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium. Termin składania oferty  
upływa 7 kwietnia2006 r. o godz. 12.00, otwarcie o godz. 12.20.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecności oferentów. 
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokołu 
z otwarcia ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowania 
przetargiem ustnym. Specyfikacja istotnych warunków przetargu dostępna jest w biurze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6, p. Elżbieta Gierach, 
tel.: 091 39 100 10.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 

na zbycie prawa do adaptacji poddaszy 
na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50-55m�,

 położonych w Nowogardzie przy ul. Zielonej 7 i ul. Zielonej 9.

Cena wywoławcza - 16.500 zł,   wadium – 3.300 zł. 
Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200
 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 
72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem 
„PRZETARG-adaptacja poddasza na lokal mieszkalny” wraz z potwierdzoną 
kserokopią wpłaty wadium.  
Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 , otwarcie o godz. 
1215.
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w obecności oferentów.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu 
protokółu z otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn, dodatkowego przetargu ustnego lub 
rokowań.
Specyfikacja istotnych warunków wraz z wykazem pomieszczeń przeznaczonych 
do przetargu, dostępna jest w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w 
Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6, p. Elżbieta Gierach,  tel.: 091 39 100 10.

OPŁATY PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Na ławce pod murkiem

Sejm jest jeden, a Polski są trzy (cz.II)
- Witam Panie gazetowy! Co tak późno idzie pan do pracy? Czekam na pana, bo mi 

pan całe rozmyślania zepsuł…
- Dzień dobry! Skoro Pan czeka to muszę Pana wysłuchać i jeszcze później trafić do 

redakcji. Podejrzewam, że masz Pan dobre rady dla tej trzeciej nieznanej Polski…
- A żeby pan wiedział! Rad niestety nie mam, bo nikt w Polsce ich nie ma. I właśnie 

to chciałem wytłumaczyć!
Bo widzi pan, panie gazetowy – wszyscy mają hasła w gruncie rzeczy tożsame 

– rozwinąć gospodarkę, walczyć z bezrobociem, pomagać najbiedniejszym… Różnice 
są w receptach na te kłopoty, ale prawdy to nikt nie mówi. Żadna partia nie powie, 
że ratunku dla Polski prowincjonalnej nie ma. Rynek to wymusi, ale po wielu, bardzo 
wielu latach.

Wszyscy politycy o tym dobrze wiedzą!
Czy słyszałeś pan, panie dziennikarz o biedzie w …USA? Sprawa jest przemilczana, bo 

bardzo niewygodna – jak to w tym ziemskim raju jest bieda? Ano jest! I ma podłoże do-
kładnie takie samo jak w Polsce popegeerowskiej. Był „kołchoz” i ludzie pracowali. Oprócz 
pracy mieli szereg dodatków – mleko, mięso, warzywa, symboliczne opłaty za mieszkanie, 
wyśmiewane wyjazdy do kin, teatru i przeróżne imprezy. Dla tych ludzi raj!

O niczym nie trzeba było myśleć, myślało (lepiej lub przeważnie gorzej) kierownictwo 
gospodarstwa. Doszło do takiej sytuacji, że ludzie, którzy pracowali w gospodarstwie 
po kilkanaście lat nie potrafią nawet ogródka uprawiać, bo nie ma brygadzisty, który 
mówił co, jak i kiedy trzeba zrobić…

Gdy PGR padł nastała czarna dziura. I teraz wracamy do USA. Czy widział pan filmy 
o opuszczonych miasteczkach? A jest ich w Stanach wiele. Przykładowo – jest kopalnia, 
ludzie pracują, przy kopalni rozwija się handel i rzemiosło, drobne przetwórstwo, istnieją 
bary i kluby, kina …  Po wyczerpaniu węgla zamyka się kopalnię. Ludzie tracą pracę, nie 
ma siły nabywczej, padają sklepy i rzemiosło, a potem cała reszta. Dlaczego nie ratuje 
się miasteczka, nie tworzy innych miejsc pracy? Jest to fizycznie niemożliwe. Kopalnia 
zatrudniała setki, a może tysiące ludzi. Jaki inny zakład to zrobi? Ludzie wyjeżdżają. 
Tylko, że w USA mają gdzie jechać. Rozwinięta gospodarka przyjmuje i zwalnia wciąż 
nowych pracowników, rozwinięta gospodarka ma tanie mieszkania na wynajem. Można 
jechać z całą rodziną. U nas nie ma ani pracy, ani mieszkań…

Nowe miejsca pracy? Mrzonki panie redaktorze. Masz pan przykład ze Świerczewa. 
Padło gospodarstwo, ale jest bardzo dobry gospodarz, budynki i ziemia w „dobrej kul-
turze” (tak się teraz mówi). Ale ilu ludzi znalazło pracę? Kilku…

Nie ma zapotrzebowania na proste prace fizyczne. Widziałeś pan jak kładziono kabel 
do Rietera? Kopano przez całe miasto, a robiła to grupka ludzi przy koparce. Kiedyś tych 
kopaczy trzeba by było z pięćdziesięciu…

Moją teorię potwierdza też historia. Nasza polska historia. Poczytaj pan o rozwoju 
miast.

Okazuje się, że obecne zapyziałe mieściny były kiedyś kwitnącymi miastami. Były, ale 
upadły bo wysychało źródło dochodów – zmienił się szlak handlowy, a to zboża już się 
nie spławia,  browar padł, albo zniknęło zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze… I 
niektóre miasta nie powróciły już do świetności. Musimy się zgodzić, że i o niektórych 
wioskach będziemy niedługo czytać w historii regionu…

- No Panie Stanisławie, takiego czarnowidztwa to się po Panu nie spodziewa-
łem…

- Panie redaktorze, to jeszcze nie koniec. Z tą biedą coś trzeba robić czy się chce czy 
nie!

Można myśleć o zasiłkach? Można. Andrzej Lepper mówi nawet o kwotach. Ostatnio 
zmalały do około 1 000 złotych. Czy pan uwierzy w takie zasiłki? Gdy bezrobotny do-
stanie 1 000 zł, to ile musi dostać ekspedientka w markecie, aby zechciała tam pracować 
w piątki i świątki?

Ci zdesperowani i oszukani ludzie niecierpliwią się jak emerytka przed wieżowcem (na 
wieżowcu stoi młody człowiek i grozi, że skoczy. Tłum ludzi czeka na rozwój wypadków. 
Tylko jedna emerytka kręci się i spogląda na zegarek, a wreszcie krzyczy do szaleńca: 
skacze pan, czy nie, bo mi autobus ucieknie!). 

Żadnego przyspieszenia nie będzie. Górą jest Polska, którą nazwałem Polską Tuska 
– przecież nie bezrobotne dziewczyny szukają szamponów na wzmocnienie włosów i 
tuszów „pięciokrotnie pogrubiających rzęsy”, to nie robotnik szuka „for men”, aby zli-
kwidować podrażnienia, to nie dzieci wiejskie kupują chipsy z naklejkami (naklej gdzie 
chcesz!), to nie dla tej Polski głos z ekranu mówi buty” TYLKO 199 zł”, a przysmak z 
hamburgera” TYLKO 9 zł”, to nie dla tej Polski banki wydają rocznie 440 milionów 
złotych na reklamę…

Ta Polska nie produkuje i nie kupuje! Wystarczy przyjechać raz na cztery lata i „coś 
im obiecać”. Jedyne co Ci ludzie mogą dać,  to głos w wyborach, a głosów potrzeba, by 
budować IV RP!

Wysłuchał LMM
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Spotkanie z Posłem
Sojusz Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie z Posłem na Sejm RP, 

Sekretarzem Generalnym SLD Panem Grzegorzem Napieralskim
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 3 kwietnia o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

(czytelnia na parterze).
Przewodniczący SLD w Nowogardzie,  Robert Czapla

ogłoszenie płatne

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 �9 �5 �60 • kom. 0698 �0� 1�� 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Nowo powstała firma 

poszukuje do stałej pracy 
inżyniera / technika ogrodnictwa 

siedziba firmy Redło 13
Wymagane: 
- prawo jazdy na ciągnik, umiejetność 
  wykonywania oprysków, 
- mile widziana znajomość z zakresu  
   sadownictwa i j. niemiecki
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
- świadectwo kwalifikacji

Proszę przesłać na adres: 
Oder Obst Spółka z o.o.

Redło 13
72-221 Osina

Sklep „REMO” 
Nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

Tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE pow. 8 tygodni 

W SPRZEDAŻY!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66
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tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt Nr 76str. 10

Sprzedam sprawne 
SOLARIUM Exklusiv – Profi 

bardzo tanio!!! Cena 500 zł 
lamp 36 + 4 ekran 
Transport gratis! 

Tel. 39 22 928, 0502 651 671.

J. niemiecki z Niemką
- korepetycje

- przygotowanie do matury 
i egzaminów wstępnych

- prace kontrolne
- tłumaczenia

Tel. 39 25 498, 0508 517 010

• rolety • żaluzje • mo ski tie ry 
• markizy • maty drewniane

Sprawdź nasze możliwości!
Pomoc i doradztwo u Klienta gratis !

Termin realizacji 3 dni 

tel. 39 22 687 • 0660 474 511 

NAJTANIEJ

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

� PRZEJAZY ZAGRANICZNE CODZIENNIE Z NOWOGARDU �

OFERTA na 2006 r.
Wczasy Tunezja, Turcja samolotem z Goleniowa

, samolotem z Warszawy i PoznaniaBrazylia, Kreta Egipt

Informacje i katalogi w Biurze Turystyki i Podróży TRAVEL
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 78a/2, , kom. 0605856556tel. 091 3921739

AKCJA WIOSNA 2006
 OPONY LETNIE
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

AUTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

PZHGP Oddział Płoty 
Poszukuje przewoźnika 

do transportu 
gołębi w miesiącach 

od 30.04. do 03.09.2006 r. 
Ilość kilometrów do przejechania  

- 25.000 
Bliższe informacje na w/w temat 
można uzyskać pod nr telefonu 

– 695628830. 
Oferty proszę składać na adres: 

Jan Mularczyk ul. Leśna 5/10, 
72-20 Nowogard 

– do dnia 07.04.2006 r. 

Sklep „PANEL” 
ul. 3 Maja 48 w Domu Rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00
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OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI � (obok przedszkola) 
Tel. 091 �9 �1 811

NIERUCHOMOŚCI
•  Sprzedam lub wydzierżawię kawalerkę 

tel. 0604 787 696. 
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 

m kw., działka 1 ha. Cena 280.000 zł 
– Kol. Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wy-
najęcia, w rozsądnej cenie. 069� 
�8� �60.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia � lub �-pokojowego miesz-
kania oraz kawalerkę w Nowogar-
dzie. 060� ��5 56�.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lute-
go. 0500 062 364.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spół-
dzielcze, własnościowe. 091 39 281 35.

• Zamienię M-5 z indywidualnym 
ogrzewaniem (gazowym) na mniej-
sze o podobnym standardzie. Niski 
czynsz. 0888 �11 616.

• Szukam garażu do wynajęcia. 0509 41 
18 19, 091 39 22 874

• Do wynajęcia  mieszkanie w domku 
jednorodzinnym. 0692 202 938.

• Sprzedam dom na wsi. 091 39 217 38.
• Zamienię mieszkanie lokatorskie, 

spółdzielcze, � pokoje, �0 m kw. na 
dwa pokoje. 0601 �9� 880.

• Sprzedam spółdzielcze – własnoscio-
we, 4 pokoje, 54 m kw., parter, po re-
moncie, z ulepszeniami, w centrum 
Nowogardu, blisko jeziora. 091 39 
21 522, 0663 748 233.

• Działkę (altanka, wc, wyposażenie), ok. 
200 m od parkingu, ul. Armii Krajowej. 
2500 zł. Tel. 0663 824 018.

• Kupię dom lub pół domu do remontu. 
Tel. 0695 455 420, 0691 840 951.

• Do wynajecia lokal 100 m kw. w ca-
łości lub w częściach w centrum No-
wogardu. Dom Handlowy „VELES”, tel. 
051 333 075.

• Sprzedam ziemię – Sieciechowo k. No-
wogardu. Tel. 0693 716 002.

• Zamienię mieszkanie 2 pok., 48 m kw., 
własnosciowe, bezczynszowe w Szcze-
cinie na podobne w Nowogardzie. Tel. 
0606 244 634 lub 091 483 78 31.

• Sprzedam mieszkanie �-pokojowe, 
68 m kw., II piętro, ul. 15 Lutego. 
Cena 85.000 zł. Tel. 050� 10� ���.

•  Zamienię mieszkanie M-4, 66 m kw , 

2 piętro na M-3. Tel. 091 39 21 407, po 
16.00.

• Kupię ziemię koło Nowogardu na tra-
sie A-6. Tel. 0512 131 575.

• Wynajmę pokój 1 osobie. Tel. 0880 
724 325.

• Sprzedam halę na działce o pow. 1800 
m kw. na Os. Bema, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 0697 352 358, 0695 559 157.

• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Ul. Zamkowa – 2 garaże blaszaki, obok 

siebie – cena 3.000 zł. 0692 683 479.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 0667 

823 675.
• Kawalerka do wynajęcia – tel. 091 39 

20 913.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 

własnościowe 3-pokojowe. 091 39 106 
83.

• Kupię mieszkanie własnościowe 2 lub 
3-pokojowe (może być do remontu). 
0508 211 612.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia ka-
walerki. 0888 96� 9�6.

• KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY DOMY, 
MIESZKANIA, ZIEMIĘ. AGENCJA NIE-
RUCHOMOŚCI „ARDOM”. 091 �88 5� 
�6, 050� 10� ���. www.ardom.pl

MOTORYZACJA

• Kupię opony letnie – � sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 185 60R1� lub 185 55R15. 
Tel. 0605 5�� ��0.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, 
auto naprawa samochodów osobo-
wych i dostawczych wszelkich typów. 
Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. 
Boh. Warszawy 1b, Nowogard.

• Sprzedam VW Golf III TD, 1992 r., stan 
b. dobry, mobilajzer, wspomaganie 
kierownicy, elektryczny zamek. Ponia-
towskiego 9/9, po 17.00.

• Sprzedam silnik 1/6 oraz skrzynię 5-
biegową do Audi 80. Tel. 0667 798 074.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 
zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam koła letnie 185/65/13. Tel. 
0509 41 18 19.

• Alufelgi – różne rodzaje – sprzedam. 
0600 42 62 10.

• Sprzedam Ława Niva 1.7 + gaz, 2003 
r., garażowany, pierwszy właściciel, 
przyciemniane szyby, kangurka, hak, 
urządzenie do przewozu zwierzyny, 
progi boczne, zestaw głośnomówiący, 
radiomagnetofon. 0602 609 834.

• Fiat Uno 1.4i + gaz, 1996/97 r. 0608 
623 136.

• Sprzedam Opel Vectra. 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie kier., 
c. zamek ma pilota, el. Szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm, cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 11 117.

• sprzedam Ford Eskort 1.6 benzyna, rok 
1991, alufelgi, szyberdach, sportowe 
zawieszenie, cent. zamek, wspomaga-
nie, elektr sterowanie lusterek. Cena 
3000 zł. 0693 588 822.

ROLNICTWO
• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 334.
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 

0511 807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam obornik i czarnoziem. 0603 

85 21 02.
• Sprzedam sadzarkę, kopaczkę do ziem-

niaków. 091 39 179 02.
• Kupię 80 kg jarego rzepaku. 091 39 

28 005.
• Sprzedam kombajn zbożowy Volvo 

5830 z sieczkrnią, szerokość holderu 
3,30 m. 0607 289 939.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZAMÓWIE-
NIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTA-
WIAMY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
5�� 5��.

• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. Dzwonić wieczorem 
091 �9 �� �8�, 0660 �9� 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 060� 

516 �51.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Remonty mieszkań – 0880 690 ���.
• Korepetycje – matematyka. 0693 

344 804.

• Budowlane podbitki do ocieplenia 
oraz kompleksowe remonty miesz-
kań. 066� �98 0��.

PRACA
• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 

091 �9 �1 195.
• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0505 

008 527.
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zatrudni kucharza i kelrnerkę do pracy 
na Majorce ze znajomoscią j. niemie-
ckiego. 0605 276 271.

• Zatrudnię stolarza meblowego. 0603 
666 465.

• Zatrudnię przy roznoszeniu – rozdawa-
niu ulotek. Tel. 0513 164 203.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
066� ��� �9�.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam radio od Sony, panel CDX 
�050, mało używane, stan idealny, 
cena do uzgodnienia. 0605 5�� ��0.

• Kupię szlakę, tel. 0601 151 689.
• Sprzedam lodówkę małą firmy Master-

cook, prawie nowa. 091 39 21 959.
• Pomoc, dochodzenie roszczeń od-

szkodowawczych poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych. 0601 
493 880.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
�9 �68 5�, od 9.00 do 1�.00, 0608 
��8 095.

• Kupię barakowóz i sprzedam kse-
ro kolorowe oraz czarno-białe. 0693 
850 197.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki 
ze spacerówką, w dobrym stanie, z 
pełnym wyposażeniem + pokrowiec 
na deszcz. Cena �00 zł - do negocja-
cji. Tel. 0505 008 5��.

• Sprzedam owczarki niemieckie 3-mie-
sięczne, ojciec wnuk zwycięzcy świata, 
rodzice na miejscu. Tel. 091 39 21 828.
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w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama

reklama

  W obiektywie Jana Korneluka  

  Zapal znicz dla Jana Pawła II
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 9� �6
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

NOWOGARD 30.03.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
                                               tel. 091 3921376
1. szklarz
2. szwaczka
3. przedstawiciel handlowy
4. murarz
5. betoniarz
6. administrator sieci internetowej
7. cukiernik
8. technik analityki medycznej
9. rejestratorka medyczna
10. kierowca C+E
11. specjalista ds. bezpieczeństwa sanitar-

nego
12. rozbieracz-wykrawacz
13. księgowa, 
14. sprzedawca

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia 

na Żurawie samojezdne)
2. kompletator wsadu (Szczecin)
3. kucharz (Pobierowo, zakwaterowanie) 
4. monter-spawacz (Szczecin)
5. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
6. spawacz (Gdynia)
7. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
8. monter kadłubów-kowal konstrukcji 

(Gdynia)
9. monter rurociągów  okrętowych (Gdy-

nia)
10. maszynista żurawia kolejowego (Gdy-

nia)
11. monter kadłubów -poddźwignicowy 

(Gdynia)
12. kierowca C+E (Glewice)
13. projektant stolarki (Maszewo)
14. operator żurawia budowlanego, ope-

rator żurawia samochodowego do 18 
ton (Goleniów)

15. mechanik samochodów ciężarowych 
(Goleniów)

16. pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
17. informatyk (Goleniów)
18. betoniarz (Stargard Szczec.)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIA-
TOWYM URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE 

FILIA W NOWOGARDZIE pok. 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Memoriał Romana Tomczyka

Chorągwiany Turniej Koszykówki
W dniach 24, 25.03.2006 r. w Reptowie odbył się Chorągwiany Turniej Koszy-

kówki o Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W turnieju wzięło 
udział 11 drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych.  Na turnieju, Nowogard 
reprezentowała 29 Drużyna Starszoharcerska  „Harpagany”, która wywalczyła II 
miejsce w kategorii Drużyn Wędrowniczych a dh. Mateusz Czapski zdobył Puchar 
Króla Strzelców Turnieju. Zwycięzcom składamy gratulacje.

(HSI)
phm.Andrzej Wasiak

Dwa ognie w „Trójce”
Organizowane w Szkole Podstawowej nr 3 turnieje w dwa ognie stały się 

już tradycją. Wczoraj rozegrano kolejne zawody.
Z tej okazji w hali pojawiły się reprezentacje wszystkich nowogardzkich 

szkół podstawowych. Przybyły drużyny drugo- (zabrakło reprezentacji Szkoły 
Podstawowej nr 2) i trzecioklasistów, które na parkiecie walczyły ze swymi 
rówieśnikami. Grano systemem „każdy z każdym”.  

Wśród uczniów klas drugich najlepsi okazali się gospodarze, czyli „Trójka”. 
Drugie miejsce zajęła reprezentacja „Czwórki”, a podium zamykali uczniowie 
z „Jedynki”. W rozgrywkach trzecioklasistów pierwsze miejsce zajęła również 
reprezentacja „Trójki”. Na drugim miejscu znalazła się drużyna z „Dwójki”, a 
na trzecim zawodnicy z „Czwórki”. „Jedynka” znalazła się poza podium.

Ag

Inauguracja prawdopodobna

Nowogardzka liga darta
W niedzielę 26 marca w pubie „Pasadena” ruszyła druga edycja Nowogardz-

kiej Ligi Darta. W zawodach wystartowało 13 zawodników podzielonych na 
dwie grupy, gdzie grano systemem każdy z każdym. Następnie w kolejności 
miejsc w grupach grano o poszczególne lokaty i punkty.

Po pierwszym turnieju czołówka przedstawia się następująco:
1. Jacek Chlebowski 20 pkt.,
2. Jacek Okolski 17 pkt,
3. Ania Protas 15 pkt,
4. Ela Protas 13 pkt,
5. Łukasz Piasecki 12 pkt.
Druga kolejka ligi odbędzie się już w najbliższą niedzielę 2 kwietnia o 

godzinie 16.30. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Więcej informacji na stronie internetowej www.dart.nowogard.info

Andrzej Szafran

Dnia 26.03.2006 w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Nowogardzie rozegrano 
XII  Memoriał Romana Tomczyka w 
piłce siatkowej mężczyzn. Startowało 
5 drużyn

Uzyskano wyniki:
1) Wyszomierz - Oldboye 2:0
2) Żabowo - Osina  2:0
3) Nowogard - Oldboye 2:0
4) Wyszomierz - Osina 2:1
5) Nowogard - Osina 2:1
6) Żabowo - Wyszomierz 2:1
7) Nowogard - Żabowo 2:1
8) Oldboye - Osina 2:0
9) Oldboye - Żabowo 2:0
10) Nowogard - Wyszomierz 2:0

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. LZS Nowogard 8 pkt
2. LZS Wyszomierz 4 pkt
3. LZS Oldboye 4 pkt
4 .LZS Żabowo 4 pkt
5. LZS Osina 0 pkt

Najwszechstronniejszym zawodni-
kiem okazał się Dariusz Berezowski, 
najlepszym atakującym - Sebastian 
Tomczyk, najstarszym zawodnikiem 
został Robert Zaręba. Sędzią głów-
nym był G. Krusiak

MGZ LZS N-D

Zima nareszcie ustąpiła, z mura-
wy zniknął śnieg jest więc wysoce 
prawdopodobne, że już w najbliższy 
weekend swoje rozgrywki wznowi 
piłkarska V liga. Do chwili oddania 
tego wydania naszej gazety do druku 
na stronie internetowej Zachodnio-
pomorskiego Związku Piki Nożnej 
nie pojawił się żaden komunikat 
w tej sprawie co nie znaczy, że nie 
może pojawić się dzisiaj. Jeśli jednak 
wszystko pójdzie zgodnie z planem 
w najbliższą niedzielę nowogardzcy 
kibice będą mogli obejrzeć swoją dru-
żynę w akcji, gdyż o godzinie 15.00 
na naszym stadionie rozpocznie się 
mecz z sąsiadem zza przysłowiowej 
miedzy, czyli Spartą Gryfice.

Zestaw par kolejki:
Sokół Pyrzyce - Iskra Banie, Polo-

nia Płoty - Vineta Wolin, Stal Szcze-
cin - Kluczevia Stargard, Dąb Dębno 
- Kłos Pełczyce, Radovia Radowo 
Małe - Fagus Kołbacz, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Korona Stuchowo, 
Mieszko Mieszkowice - Zorza Do-
brzany.

Aktualna tabela:

1.  Stal Szczecin  17 36 40-16

2.  Sokół Pyrzyce 16 36 44-16

3.  Polonia Płoty 16 34 37-25

4.  Mieszko Mieszkow. 17 32 38-21

5.  Kluczevia Stargard 16 31 35-14

6.  Zorza Dobrzany        16   31   30-19

7.  Hutnik EKO TRAS  16 24 20-17

8.  Fagus Kołbacz 16 21 24-31

9.  Pomorzanin  16 19 25-46

10.  Vineta Wolin 17 18 19-30

11.  Dąb Dębno  16 18 27-21

12.  Sparta Gryfice 16 17 22-31

13.  Kłos Pełczyce 16 16 18-24

14.  Radovia Rad. M. 16 16 26-35

15.  Iskra Banie  16 10 17-53

16.  Korona Stuchowo 17 9 19-42

Andrzej Garguliński

Na parkiecie trwała zażarta walka.

PCK – najuboższym
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie w dniu 

25 marca 2006 roku przeprowadził kwestę publiczną, z której dochód prze-
znaczy na fundusz pomocy ludziom najuboższym.

Zbiórkę przeprowadzono na podstawie Decyzji Nr 1/06 wydanej przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2006 
roku.

Kwestowali Honorowi Dawcy Krwi oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie.

W czasie kwesty zebrano kwotę 1986 złotych 71 groszy.

Zarząd PCK serdecznie dziękuje mieszkańcom za ofiarność.
Red.
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Krzyżówka nr 13kupon nr 13 Humor 
Henia Szczupaka

O jednym
Pro publico bono skłonny do
                             Wyrzeczeń
Zwłaszcza, gdy upiecze przy tym
                            Własną pieczeń.

O dwóch takich co chcieli…
„Wiesz, Janie, nim jak baranów
Znów zapędza nas do szkoły,
Chodźmy, narwiemy w ogrodzie kasztanów!”
„Nie, Donaldzie, próżne mozoły
Drzewo za wysokie dla nas,
Nam się nie da na nie wleźć
Ani tych kasztanów jeść”.
„Ej jest sposób na kasztany!
Gdzie siłą wprost nie można,
Trzeba sztuką przejść.
Obmyśliłem już rzecz całą.
Podsadź mnie tylko na gałąź,
Dalej pójdzie jakby z nut,
I kasztanów będzie w bród”.
I co sił w nogach kolesie pobiegli do drzewa.
Tu Jan pomóc koledze się jął,
Sapał, potem się oblewał,
Aż się Donald w górę wspiął.
W górze czuł się jak w raju na owym kasztanie.
Jak mysz w sąsieku. Co za używanie!
Nie tylko, że kasztanów wszystkich zjeść się nie da,
I zliczyć bieda.
Sam się do syta obłowi
I dostanie się Janowi.
I cóż? Koledze stąd pożytek mały.
Biedak, stojąc pod drzewem, nałykał się śliny.
A Donald, gdy kieszenie coraz bardziej mu 
                                       Pęczniały,
Koledze zrzucał łupiny.
Takich Donaldów znałem wiele,
Którym ich przyjaciele
Z serca pomogli, by w górę się wspięli,
A potem i łupinek od nich nie widzieli.

Rozwiązania krzyżówki nr 12 
– KLAWIKORD – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, Jan 
Nikicin – Włodzisław, Maciej Majda 
– Strzelewo, Danuta Bekalarek – Wło-
dzisław, Lucyna Nowak – Wierzchy 
(11),  oraz z Nowogardu: 

Krystyna Młynarska, Maria Pią-
tek, Gertruda Wasyluk, Bogdana 

Walewska (11 i 12), Władysława 
Kubisz, Franciszek Palenica, An-
drzej Leszczyński, Barbara Bartosik, 
Beata Szcześniak, Halina Stefańska, 
Stanisława Pokorska, Halina Szwal, 
Katarzyna Kotala, Grażyna Jurczyk, 
Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki i 
Halina Heinrich.

Prenumeraty „DN” na maj wy-
losowali:

- Halina Stefańska – Nowogard,
- Bogdana Walewska – Nowo-

gard,
- Jan Nikicin – Włodzisław, poczta  

Czarnogłów.
Gratulujemy!    
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy �a. 

A� jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Informujemy, że   

5 kwietnia 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Walcz 
ze stresem

Najmłodsi 
uczcili rocznicę 
śmierci 
Papieża
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KALENDARIUM
4 kwietnia
Imieniny: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Izydora, Wacław, Wacława, 
Zdziemir i Zdzimir

5 kwietnia
Imieniny: Borzywoj, Irena, Izbor, Tristan i Wincenty

6 kwietnia
Imieniny: Ada, Adam, Adamina, Celestyn, Celestyna, Diogenes, Ire-
neusz, Izolda, Katarzyna, Sieciesława, Sykstus, Świętobor, Wilhelm i Za-
chariasz

Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 12.15 

mieszkanka naszego miasta powiado-
miła policję, że w okolicy bloku przy 
ulicy 15 Lutego znajduje się chory 
ptak. Policjanci powiadomili wetery-
narza, który zajął się zwierzęciem.

Podobna sytuacja miała miejsce 
o godzinie 14.25 przy jeziorze na 
wysokości ulicy Lutyków. Także tu 
potrzebna była pomoc weterynarza.

O godzinie 22.20 na przejeździe 
kolejowym w Żabowie doszło do 
wypadku drogowego. Kierujący 
samochodem ciężarowym mercedes 
nie dostosował prędkości do panu-
jącej wówczas mgły i zamiast skręcić 
na przejazd pojechał prosto lądując 
w rowie.

We wtorek o godzinie 8.10 dwie 
młode mieszkanki naszego miasta 
postanowiły wrócić ze Szczecina 
taksówką. W Nowogardzie posta-
nowiły uciec nie płacąc za przejazd. 
Sztuka ta udała się tylko jednej z nich. 
Drugą kobietę kierowca przywiózł na 
komisariat policji, gdzie po wylegi-
tymowaniu zobowiązała się ona do 
zapłacenia za kurs.

O godzinie 11.00 personel sklepu 
„Netto” zatrzymał mężczyznę usi-
łującego ukraść artykuły spożywcze 
wartości 19,20 zł.

O godzinie 13.00 w szatni sali 
gimnastycznej Gimnazjum nr 1 jed-
nemu z uczniów skradziono telefon 
komórkowy sony ericsson wartości 
300 zł.

O godzinie 18.00 na ulicy Zielo-
nej w okolicy fontanny znaleziono, 
martwego ptaka. Policja przekazała 
sprawę służbom weterynaryjnym

W środę o godzinie 13.10 jedna z 
mieszkanek ulicy Dąbrowszczaków 
poinformowała, że na jej ulicy leży 
pijany mężczyzna. Policjanci pomogli 
mu się podnieść i dotrzeć do domu.

O godzinie 14.30 personel sklepu 
„Netto” zatrzymał na kradzieży 
mężczyznę, który usiłował wynieść 
ze sklepu artykuły spożywcze. Jako, 
że nie było to jego pierwsze tego typu 
wykroczenie sprawę skierowano do 
Sądu Grodzkiego. Nie przeszkodzi-
ło mu to jednak następnego dnia 
próbować kolejnej kradzieży w tym 
sklepie. Również i tym razem został 
złapany.

W czwartek o godzinie 11.30 
mieszkanka naszego miasta przy-
niosła do komisariatu pęk kluczy z 
czerwonym breloczkiem. Właściciel 
może je tam odebrać.

O godzinie 15.15 personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał mężczyznę, który 
usiłował ukraść wino wartości 9 zł. 
Sprawa trafi do Sądu Grodzkiego.

O godzinie 17.10 na ulicy War-
szawskiej kierujący samochodem 

marki mercedes nie zachował ostroż-
ności i wjechał w tył deawoo lanosa 
po czym uciekł z miejsca wypadku. 
Został on jednak dogoniony w miej-
scowości Wierzchy. Okazało się, że 
kierujący mężczyzna był pijany. Za 
jazdę po pijanemu, spowodowanie 
kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia 
odpowie przed sądem.

W piątek o godzinie 8.15 zgło-
szono, że na ulicy Waryńskiego 
skradziono tablice rejestracyjne forda 
fiesty o numerze rejestracyjnym ZGL 
W876.

O godzinie 9.00 skradziono skrzyd-
ło bramy wjazdowej hurtowni znaj-
dującej się przy ulicy Fabrycznej.

O godzinie 10.30 na ulicy Bema 
włamano się do dwóch piwnic. Z jed-
nej z nich skradziono rower wartości 
500 zł z drugiej rowerek dziecięcy 
wartości 300 zł.

O godzinie 14.45 w Wojcieszy-
nie policjanci skontrolowali skodę 
favorit. Kierujący nią mieszkaniec 
Nowogardu miał we krwi 1,95 pro-
mila alkoholu.

O godzinie 15.05 w Olchowie 
kierująca toyotą corollą zjechała z 
jezdni i uderzyła w przydrożne drze-
wo. Kobieta została przewieziona do 
szpitala. Prawdopodobną przyczyną 
wypadku było niezachowanie ostroż-
ności przez innego kierowcę.

W sobotę o godzinie 10.45 poli-
cjanci zostali poinformowani, że w 
Wołowcu dokonuje się nielegalna 
wycinka drzew. Policjanci zatrzymali 
mieszkańca, który posiadał piłę spa-
linową oraz świeżo wycięte drzewa. 
W lesie znaleziono świeże ślady po 
wycince. Wezwana na miejsce straż 
leśna wyceni wartość uzyskanego 
w ten sposób drewna, a sprawa trafi 
do sądu.

O godzinie 15.30 personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał mieszkańca nasze-
go miasta, który usiłował wynieść 
stamtąd artykuły spożywcze. Został 
ukarany mandatem w wysokości 
100 zł.

W niedzielę o godzinie 0.30 poli-
cjanci zauważyli idącego ulicą Boha-
terów Warszawy mężczyznę prowa-
dzącego rower. Na widok radiowozu 
rzucił się on do ucieczki. Rower nie 
był kradziony.

O godzinie 1.30 policjanci zostali 
poinformowani, że spod „Przystani” 
wyjechał samochód, którego kierow-
ca jest najprawdopodobniej pijany. 
Policjanci zaczęli ścigać samochód. 
Jego kierowca w okolicy Sąpolnicy 
stracił panowanie i wjechał do rowu. 
Po wyciągnięciu mężczyzny z samo-
chodu okazało się, że miał on we krwi 
ponad 2 promile alkoholu.

Ag

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy nowogardzian czy ich 

zdaniem dokonała się jakaś przemiana wewnętrzna w społeczeństwie 
polskim po śmierci Jana Pawła II?

Zbigniew Maciąg. Kto się miał 
zmienić to się zmienił, a kto nie to 
nie. Niespecjalnie się coś zmieniło, 
jeśli patrzeć na nasz rząd to w ogó-
le. Wszystko jest tak, jak było.

Maria Mądrowska. Może tro-
chę się coś zmieniło, bo więcej lu-
dzi chodzi do kościoła. Wszystko 
zależy od  ludzi, są ludzie którzy 
przyjaźnią się, rozmawiają, a są 
tacy, że nie. Żadnej wielkiej zmia-
ny w społeczeństwie polskim nie 
było.

Koniec włamań do piwnic?
Rutynowa kontrola na ulicy Bema zakończyła się zatrzymaniem dwóch 

mężczyzn podejrzanych o włamania do piwnic.

W sobotę o godzinie 2.30 prze-
jeżdżający ulicą Bema policjanci 
zauważyli wychodzących z bloku 
dwóch mężczyzn. Jako, że ich twarze 
nie były znane funkcjonariuszom 
postanowili profilaktycznie ich wy-
legitymować. Okazali się nimi dwaj 
mieszkańcy Szczecina. Nie potrafili 
oni wyjaśnić co robili w bloku, więc 
policjanci zawieźli ich na komisariat. 
Podczas przeszukania znaleziono  
przy nich narzędzia mogące służyć 
do włamań: klucze francuskie, od-
powiednio przystosowane wkrętaki 
oraz latarki. Jeden z nich posiadał 
kluczyki i dowód rejestracyjny sa-
mochodu. Wyjaśnił, że pojazd znaj-
duje się w jednym ze szczecińskich 
warsztatów. Policjanci nie dali wiary 
jego słowom i jeszcze raz udali się na 
ulicę Bema, gdzie znaleziono forda 
kombi idealnie przystosowanego do 

przewozu rowerów. Po wykonaniu 
czynności wyjaśniających mężczyźni 
zostali zwolnieni. Pytany o sprawę 
zastępca komendanta podinspektor 
Waldemar Leszczak stwierdził, że 
nie wykluczone, iż ma to związek z 
falą włamań jaka ostatnio nawiedziła 
nasze miasto.

Ag

Sprzedam 
wózek dziecięcy, 
głęboki ze spacerówką, 

w dobrym stanie, 
z pełnym wyposażeniem plus 

pokrowiec na deszcz. 
Cena 300 zł - do negocjacji. 

Tel. 505 008 527
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Władze Nowogardu poszły na ryby
W niedzielę, w całym kraju, obchodzono 

I rocznicę śmierci Jana Pawła II. W ponad 
tysiącletniej historii świadomego narodu 
Karol Wojtyła wyrasta na postać bodaj 
najwybitniejszą, a znaczenie jego dzieła 
dla nas Polaków coraz pełniej odkrywa 
upływający czas.

Miłości, którą naród obdarzył Jana Pawła 
II w trakcie pontyfikatu i czci, którą oddaje 
jego pamięci po śmierci zdają się nie podzie-

lać władze Nowogardu. Demonstracyjnie nic nie zrobiły, nawet nie 
wywiesiły flag, chociażby na Ratuszu Miejskim. „Z jakim przestajesz 
takim się stajesz” brzmiał tytuł na I stronie Dziennika Nowogardz-
kiego, wydania specjalnego z okazji rocznicy.

Władze naszego miasta nigdy nie zapomną uczcić, np. rocznicy 
zburzenia miasta przez Sowietów, nigdy nie zapomną wręczyć sobie 
samym nagród z publicznych pieniędzy (Cisy), itp., ale zapomniały 
uczcić rocznicę śmierci najwybitniejszego Polaka.

Wygląda na to, że dla administratorów ratusza „najwybitniejszy 
Polak” zmarł 5 marca…

Honor miasta jak zwykle uratowali jego mieszkańcy, którzy tłumnie 
uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez poszczególne 
parafie, bądź w prywatnych gestach, jak chociażby wystawienia lam-
pek w oknach. Dali wyraz poczucia przynależności do wspólnoty, którą 
łączy wspólna kultura i ten, który tej kultury był najwybitniejszym 
przedstawicielem.

Ale co ja o kulturze, ryby są ważne, Panie, ryby…
Marek Słomski

Kto jest Kim w Nowogardzie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej oraz Dziennik Nowo-

gardzki rozpoczyna już niebawem cykl publikacji pn. „KTO JEST KIM 
w Nowogardzie”. Publikacje będą wydawane co kwartał jako dodatek do 
Dziennika Nowogardzkiego. Dodatkowo na koniec roku zostanie wydru-
kowane zestawienie zbiorcze w formie książki, którą będzie można zakupić. 
Publikacje, „KTO JEST KIM w Nowogardzie” mają na celu zaprezentowanie 
biografii mieszkańców naszej gminy. 

Dzięki publikacji w leksykonie „Kto jest Kim w Nowogardzie” zostaną 
dostrzeżone Państwa zawodowe i prywatne osiągnięcia. Publikacja biografii 
uchroni zasługi przed zapomnieniem, które będą dla innych ludzi wzorem 
do naśladowania. Publikacja biografii jest bezpłatna również we wszystkich 
kolejnych wydaniach leksykonu. Nawet po wielu latach Państwa potomni 
będą mieli okazję zapoznać się z Waszymi dokonaniami. 

Nawiązanie kontaktów z innymi osobistościami z „Kto jest Kim” może 
przynieść Państwu nie tylko wymierne korzyści finansowe, lecz i kontakty 
towarzyskie.

Leksykony „Kto jest Kim w Nowogardzie” oferują bezpośredni dostęp do 
wyjątkowych i wiarygodnych informacji o osobach z wielu dziedzin życia, 
co jednocześnie pozwala lepiej zrozumieć czasy, w których żyjemy. Ponieważ 
za każdym przedsiębiorstwem kryje się człowiek – władny podejmować 
najważniejsze decyzje – posiadanie osobistych informacji o nim daje szansę 
na skuteczne komunikowanie i ułatwia nawiązanie nowych, interesujących 
kontaktów. 

Państwa biografia ukaże się w znanym na całym świecie leksykonie. Pierwszy 
leksykon Who is Who ukazał się w Anglii w roku 1849. W roku 1976  rozpo-
częto pracę nad jedynym niemieckojęzycznym Who is Who in Österreich. 
W roku 1989 ukazało się pierwsze wydanie Who is Who in Bundesrepublik 
Deutschland. Od roku 2001 ukazują się również leksykony Who is Who w 
Polsce, Who is...? (v České republice), Who is Who Magyarországon i Who 
is Who v Slovenskej republike.

Mamy nadzieję, że potraktują Państwo to przedsięwzięcie, które pragnie-
my zrealizować na terenie naszej gminy Nowogard z życzliwością i chęcią 
uczestnictwa.. 

Franciszek Karolewski

reklama

Likwidacja Biblioteki Pedagogicznej
Zgodnie z planem Urzędu Marszałkowskiego mieszczące się na terenie 

naszego województwa Biblioteki Pedagogiczne mają zostać zlikwidowane. 
O sprawie napiszemy w najbliższym wydaniu naszej gazety.

Ag

Stwórz rodzinę
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszczące się w budynku byłej 

przychodni w Goleniowie przy ul. Pocztowej 43 poszukuje rodzin zastępczych 
dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Centrum pragnie pomóc w znalezieniu nowego domu dzieciom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji życiowej, zaniedbywanym, porzuconym lub 
krzywdzonym przez rodziców.

W tym celu Centrum pozyskuje, bezpłatnie szkoli, kwalifikuje osoby wyraża-
jące gotowość oraz mające właściwe warunki i predyspozycje osobowościowe 
do zapewnienia dziecku zastępczego wychowania rodzinnego, a następnie 
udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinie zastępczej.

Osoby pragnące adoptować dziecko lub stworzyć mu rodzinę zastępczą 
proszone są o zgłoszenie się do Centrum, celem uzyskania bliższych infor-
macji, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub kontakt 
telefoniczny – (091) 4183860.

Krystyna Jaworska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Najmłodsi uczcili rocznicę 
śmierci Papieża

W minioną niedzielę przypadała pierwsza rocznica śmierci Papieża Jana 
Pawła II. W całym kraju ten dzień obchodzony był niezwykle uroczyście. 
Również w naszym mieście odbyły się takie uroczystości.

Wystawa Ryszarda Trościanki
Od czwartku do połowy maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w nowo-

gardzie będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych z wizerunkiem 
jana Pawła II ryszarda Trościanko. Wystawa ta jest połączona z prezentacją 
zbiorów książkowych, muzycznych i fonetycznych.

Ryszard Trościanko jest synem Olgi 
i Bronisława, urodził się 15 czerwca 
1954 roku w Dobrej Nowogardzkiej, 
w której mieszkał do 1979 r., następ-
nie przeprowadził się na stałe do 
Nowogardu. Tu od roku 1995 podjął 
pracę w I Liceum Ogólnokształcącym 
na stanowisku Konserwatora. Za 
szczerość, wrażliwość i poczucie hu-
moru ceniony jest wśród współpra-
cowników. Zadziwia swoim talentem, 
swoimi zdolnościami artystycznymi, 
jak i  niezwykłą skromnością, zawsze 
malował wyłącznie „do szuflady”. Już 
jako dziecko ujawnił  swe zdolności 
artystyczne, jak sam wspomina, 
pierwsze swoje poważne dzieło stwo-
rzył w przedszkolu i był to samolot 
odrzutowy. Z kolei w szkole najwięcej 

satysfakcji sprawiały mu lekcje plasty-
ki. Kochający mąż i ojciec, samouk i 
wielki pasjonat rysunku. Jego prace są 
zróżnicowane tematycznie, najwięcej 
miejsca w swojej twórczości poświę-
ca jednak architekturze. Wszystkie 
prace wykonane są techniką szkicu 
ołówkowego, zdumiewają swym 
profesjonalizmem, mimo iż autor 
nigdy nie kształcił się w kierunku 
artystycznym. 

W wolnych chwilach jego ręka się-
ga nadal po ołówek i powstają kolejne 
prace znane bliskim, znajomym, a te-
raz i Państwu. Prace, z których składa 
się wystawa  powstały w przeciągu 
ostatnich lat.

iSa

Około godziny 13.00 w Kościele 
pw. WNMP uczniowie klasy II a 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z na-
uczycielkami Anną Tracz i Elżbietą 
Grad wystawili przygotowane przez 
siebie przedstawienia oparte na życio-
rysie Ojca Świętego. Usłyszeć można 
było piosenki Jemu poświęcone i 
wsłuchać się w słowa wygłaszanych 
przez Niego homilii. Karol Wojtyła 
sam był poetą, więc w przedstawieniu 
nie mogło zabraknąć jego twórczości. 
Stał się jednak również inspiracją dla 
innych, również młodych twórców, 
którzy w niedzielnym przedstawieniu 

zaprezentowali napisane przez siebie 
wiersze.

Wieczorem wierni mogli obejrzeć 
montaż słowno–muzyczny. Były 
pieśni, wiersze, fragmenty testamentu 
oraz pokazy na telebimie, zdjęcia z 
pielgrzymek, itp.

O godzinie 20.00 odbyło się przed-
stawienie „Czuwanie z Ojcem Świę-
tym”. 

Natomiast w parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego odbyła się medyta-
cja nad testamentem w wykonaniu 
młodzieży.

Ag

Obchody rocznicowe w parafii pw. WNMP
Godzina 13.00

Obchody rocznicowe w parafii pw. WNMP
Godziny wieczorne

foto F. Karolewski

foto Ag
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Edukacja bez granic
W dniu 24 marca 2006 roku został zakończony kurs języka angielskiego 

dla osób bezrobotnych z gminy nowogard, organizowany przez Powiatowy 
urząd Pracy w Goleniowie, Fundację Bachalski z Poznania oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach programu „edukacja bez Granic”.

Nauki języka obcego udzielali 
osobom bezrobotnym młodzi ludzie 
– wolontariusze – uczniowie II Lice-
um Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie, pod opieką pedagoga szkolnego 
Romy Kołodziejskiej.

Szkolenie rozpoczęło, 28 listopada 
ubiegłego roku, 48 osób bezrobot-
nych. W międzyczasie kilka osób 
podjęło zatrudnienie, dlatego też 
certyfikaty wręczono 34 osobom.

Certyfikaty dla uczestników kursu 
oraz wolontariuszy wręczał Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Robert 
Czapla oraz przedstawicielka Funda-
cji „Bachalski” Małgorzata Palma.

Organizowane szkolenie jest waż-
ną formą aktywizacji proponowaną 
przez PUP i pomocy bezrobotnym, 
którzy nabywają podstawowych 
umiejętności językowych pozwalają-
cych poszukiwać pracy za granicą.

Dla wolontariuszy jest to rów-
nież bardzo istotne doświadczenie 
życiowe, ponieważ sami podnoszą 
swoje umiejętności językowe, a także 
zdobywają doświadczenie pracy z 
ludźmi.

Szkolenie językowe organizowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy po-
siada już 3-letnią tradycję. Liczba 
uczestników kursu stale wzrasta. W 
2004 roku w szkoleniu uczestniczyło 
ponad 100 osób bezrobotnych z tere-
nu Powiatu Goleniowskiego, w roku 
ubiegłym - prawie 200, natomiast 
w bieżącym wydaniu udział bierze 
prawie 300 uczestników.

W Nowogardzie odbywają się 
jeszcze zajęcia z języka niemieckiego, 
prowadzone przez uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości.

red.

Walcz ze stresem
Człowiek nie jest w stanie uniknąć stresu, może jednak nauczyć się z nim 

sobie radzić. Właśnie temu poświęcone będą spotkania zorganizowane 
w nowogardzkim Urzędzie Miejskim. Warto zaznaczyć, że spotkania są 
bezpłatne.

Zorganizowane przez mieszczący 
się w Stargardzie Szczecińskim Punkt 
Poradnictwa Rodzinnego Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego semi-
narium antystresowe jest programem 
opracowanym przez amerykańskich 
specjalistów, zajmujących się tym 
zagadnieniem od wielu lat. Forma 
i sposób podania wiedzy zawartej 
w tym cyklu jest przystępna dla 
przeciętnego słuchacza. Program 
rozłożony jest w swej treści na sześć 
tematycznych wieczorów, przy czym 
każdy wieczór obejmuje inny aspekt 
problemów, związanych ze stresem 
współczesnego człowieka. Spotkania 
posiadają oprawę wizualną w postaci 
humorystycznych rysunków prezen-
towanych z folioskopu opracowanych 
przez amerykańskiego artystę Walta 
Kely’ego. 

Spotkania odbywać się będą w 
sali konferencyjnej nowogardzkiego 
Urzędu Miejskiego w dniach 3-7 
kwietnia w godzinach 17.00 – 19.00. 
Pierwszego wieczoru przeprowa-
dzony będzie wykład na temat „Co 

kryje się pod pojęciem stres?” a 
następnie „Jaki jest wpływ stresu na 
długowieczność?”, „ Działanie stresu 
na stosunki międzyludzkie”, „Stres w 
pracy i to co się z tym wiąże?”, „Po-
zytywna i negatywna filozofia życia, 
a stres” oraz „Głęboko usadowiona 
przyczyna stresu.”

Zajęcia prowadzić będzie Krzysztof 
Kudzia, który  jest z wykształcenia 
teologiem i terapeutą pracującym 
w zakresie uzależnień oraz poradni-
ctwa rodzinnego. Jest absolwentem 
programu leczenia uzależnień che-
micznych w Walla Walla, w stanie 
Washington w USA (1994 rok), 
Studium Pomocy Psychologicznej 
w Instytucie Psychologii Zdrowia w 
Warszawie, programu pomocy rodzi-
nie prowadzonego przez specjalistów 
z Christian Research Institute w San 
Jose w USA oraz innych programów. 
Ponadto zajmuje się poradnictwem 
rodzinnym od kilku lat.

Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich chętnych.

Ag

Dzień otwarty szkół 
ponadgimnazjalnych

Dnia 11 kwietnia 2006r. (wtorek) od godziny 16.30
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie (ul. Wojska Polskiego 6) 

odbędzie się dzień otwarty szkół ponadgimnazjalnych;
I Liceum Ogólnokształcące w nowogardzie
II Liceum Ogólnokształcące w 

nowogardzie
Liceum Ogólnokształcące w Gry-

finie ukierunkowane na naukę języ-
ków obcych

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w nowogardzie

Zespół Szkół Zawodowych w 
Goleniowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Stargardzie Szczecińskim o 
kierunku m in. Szkoły sportowej

Zespół Szkół Salezjańskich w 
Szczecinie

Liceum Plastyczne w Gryficach
Szkoła Morska w kołobrzegu
Szkoła Morska w Świnoujściu.
Gimnazjalisto! rodzicu!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się o 

warunkach rekrutacji i nauki w w/w 
szkołach zapraszamy do naszego 
gimnazjum.

Przedstawiciele grona pedagogicz-
nego i społeczności uczniowskiej 
czekają na Was!

dokończenie ze str. 1
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Drogi Szóstoklasisto, drogi Rodzicu 
dziecka uczącego się w klasie szóstej

„Jeśli planujesz na rok – sadź ryż,
Jeśli planujesz na 10 lat – sadź drzewa,
Jeśli planujesz na setki lat – kształć swoje dzieci”
                                                                              Przysłowie chińskie

się od 20 do 26 osób. Zajęcia lekcyj-
ne odbywają się od godziny 8.00 do 
15.25. nauczamy dwóch języków 
obcych: angielskiego oraz niemie-
ckiego. Zajęcia pozalekcyjne są nie-
odpłatne i należą do nich: SKS, koła 
przedmiotowe, koło instrumentalno 
– wokalne, taneczne, Unii Europej-
skiej, LOP oraz  PCK. W bieżącym 
roku szkolnym prowadzone są zaję-
cia fakultatywne dla klas III z języka 
polskiego, matematyki oraz biologii 
i chemii, mające na celu pomoc w 
przygotowaniu do egzaminu gimna-
zjalnego (a od maja w tych zajęciach 
będą uczestniczyły obecne klasy II). 
Nasi uczniowie uczestniczą w wielu 
konkursach przedmiotowych, eko-
logicznych, plastycznych, zawodach 
sportowych i występach artystycz-
nych. Możemy pochwalić się sukce-
sami w skali powiatu, województwa 

, ale także ogólnopolskiej.  Posiada-
my własną pracownię komputerową, 
stały dostęp do Internetu, biblioteką 
szkolną i czytelnię, której funkcjo-
nuje kawiarenka internetowa, duży 
obiekt sportowy (wspólnie z SP4) 
oraz opiekę pielęgniarki szkolnej ( 3 
razy w tygodniu).

Wiemy, że etap gimnazjalny to nie 
są plany na rok ani na 10 lat, ale na 
całe życie. Dlatego kładziemy duży 
nacisk na naukę i wychowanie, by 
potem mogło to zaowocować w do-
rosłym życiu.

Zapraszamy Was, drodzy ucz-
niowie i Waszych rodziców na dni 
otwarte w naszej szkole, które od-
będą się 7 kwietnia 2006 r. o godz. 
9.00

Uczniowie i Grono Pedagogiczne 
Publicznego Gimnazjum nr 3

To powiedzenie przyświeca pe-
dagogom Publicznego Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie, które choć 
najmniejsze w Nowogardzie pod 
względem lokalowym oraz liczeb-
nościowym, doskonale spełnia 
swoją rolę w środowisku lokalnym. 
Miła, serdeczna atmosfera, właściwe 
interpersonalne relacje nauczyciel 
– uczeń powodują, że szkoła jest 
postrzegana przez uczniów oraz ich 
rodziców jako przyjazna dziecku. 
W tej szkole nauczyciel zna każde-

go ucznia, a uczeń nauczyciela. Nie 
ma tu aminowości, co powoduje, że 
wiele problemów dotyczących mło-
dzieży w naszej szkole po prostu 
nie istnieje. Bliskość domu rodzin-
nego sprzyja częstym kontaktom z 
rodzicami i znacznie ułatwia trud-
ny proces nauczania i wychowania 
młodego, dorastającego człowieka, 
przed którym otwiera się droga w 
przyszłość.

Obecnie w szkole uczy się 152 
uczniów. W klasach liczebność waha 

W obiektywie Jana Korneluka  
Pierwsza wiosenna burza - 26/27 marca 2006
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

kurkI nIOSkI 
ODCHOWANE pow. 8 tygodni 

W SPrZedaży!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

reklama

Biblioteka Pedagogiczna w Nowogardzie uprzejmie 
informuje o zmianie organizacji pracy naszej placówki.

Serdecznie wszystkich zapraszamy
We wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11.00 

– 17.00
Zmiana ta jest czasowa i podyktowana pilną ko-

niecznością przygotowania komputerowego katalogu 
zawierającego wszystkie zasoby biblioteczne na stronach 
internetowych Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli.

Przewidujemy, ze prace będą trwały do końca 2006 
roku, a ich zakończenie przyczyni się do usprawnienia 
pracy placówki i znacznie ułatwi czytelnikom korzystanie 
z naszych zasobów.

Będziemy dążyć do zmiany organizacji pracy Biblioteki 
w nowym roku szkolnym na jak najdogodniejszą dla 
Czytelników.

Wszystkich korzystających z naszych zbiorów serdecz-
nie przepraszamy za zaistniałe zmiany.

Szanowni Czytelnicy! Przygarnij psa
Do naszej redakcji zgłosili się mło-

dzi mieszkańcy Nowogardu przy-
prowadzając ze sobą szczeniaka. 
Sympatyczny piesek został znaleziony 
na ulicy Bohaterów Warszawy. Liczą, 
że za naszym pośrednictwem znajdą 
chętną osobę o dobrym sercu, która 
przygarnie miłego czworonoga. Wię-
cej informacji można uzyskać w domu 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 100 a. 
Psiak będzie wdzięczny. Ag
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

SUKCES W PYRZYCACH
Dnia 24.03.2006 r. w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe XXX OLIMPI-
ADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH. Olimpiada dotyczyła 
następujących bloków tematycznych:

- AGROBIZNES 
-PRODUKCJA ROŚLINNA
-PRODUKCJA ZWIERZĘCA
-MECHANIZACJA ROLNICTWA
-OGRODNICTWO
-ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i GOSPODARSTWO DOMOWE.
Do olimpiady zostało zgłoszonych 126 uczestników wyłonionych na drodze 

eliminacji szkolnych. Naszą szkołę reprezentowały agnieszka charowska i 
Stanisława Turek- uczennice klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego, które wzięły udział w olimpiadzie w bloku tematycznym Żywienie 
Człowieka i Gospodarstwo Domowe.

Olimpiada składała się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część 
pisemna składająca się z 60 pytań wyboru jednokrotnego, zaczęła się o 
godzinie 900 i trwała tylko godzinę. Po części pisemnej zaplanowano przerwę 
przed częścią praktyczną. Część praktyczna zaczęła się o godzinie 1200, na 
tę część przewidziano aż cztery godziny, ponieważ składała się ona z trzech 
etapów: w pierwszym należało wykonać pisankę, w następnym wykony-
wano elementy dekoracyjne z wykorzystaniem warzyw, a na koniec należało 
przyporządkować produkty spożywcze do składników odżywczych. Za każde 
zadanie można było uzyskać 20 punktów. Po ukończeniu ostatniej części 
olimpiady zaproszono wszystkich uczestników na obiad. 25 marca odbyło 
się uroczyste zakończenie olimpiady, w czasie którego ogłoszono wyniki i 
wręczono nagrody. Uczennica naszej szkoły agnieszka charowska zajęła III 
miejsce w zawodach okręgowych II stopnia XXX edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo 
Domowe. Agnieszka uzyskała tytuł finalisty oraz otrzymała indeks na studia 
w Akademii Rolniczej w Szczecinie na Wydziale Technologii Żywności. Etap 
centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędzie się w Na-
wojowej w dniach 5-6 czerwca. 

 juTrO „dZIeŃ OTWarTy”  
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w nowogardzie, 

ul. Poniatowskiego 21
Z A P R A S Z A J Ą

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych 
na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 
05 kwietnia 2006 r.  o godz. 900

Program Dnia Otwartego:
1. Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji
2. Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie. 
3. Zabawy i konkursy.
Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne.
W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!
Przypominamy, że nauka w naszej szkole odbywa się w następujących 

kierunkach kształcenia:
• technik handlowiec
• technik ekonomista
• technik mechanik
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa (2 i 3-letnia)

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
• 31 marca Koło Ekonomiczne pod opieką ewy Balov i Sylwi antczak 

zorganizowało dZIeŃ Z ekOnOMIĄ na Ty. W zmaganiach brały udział 
drużyny z Zespołu Szkół w Benicach pod opieką Bogumiły  Wierchanowskiej, 
I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Barbary Papuszki oraz uczniowie z 
naszej szkoły: Agnieszka Witczak kl.II TE, Lucyna Osowska kl.IITE, Małgosia 
Grygowska kl.III TH i Paweł Kaleta kl.II TH. Przeprowadzono pokazową roz-
mowę kwalifikacyjną. W rolę pracodawcy wcieliła się Justyna a potencjalnymi 
pracownikami byli Monika i Norbert. Przeprowadzono również konkursy o 
tematyce ekonomicznej. Etap indywidualny składał się z testu jednokrotnego 
wyboru. Największą ilość punktów 16 na 20 możliwych – uzyskała Mał-
gosia Grygowska. W konkursie drużynowym przed uczniami postawiono 
trudne zadanie: musieli znaleźć pomysł na uratowanie upadającej stolarni. 
Każda z drużyn miała inny pomysł rozwiązania problemu. Prezentacji prac 
towarzyszyły wielkie emocje. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. 

Przykład rozmowy kwalifikacyjnej

Etap indywidualny składał się z testu

Własny pomysł na uratowanie 
upadającej firmy...



4-6.04.2006 r. 9

OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 14

Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w marcu. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 maja 2006 roku.

Dwa w jednym

Publikowane poniżej zadanie składa się z dwóch części.
Najpierw należy odgadnąć wyrazy szyfru i litery przenieść do diagramu 

zgodnie z numeracją od 1 do 16.
Następnie odgadnąć wyrazy, których znaczenia podano w przypadkowej 

kolejności i wpisać tak jak wskazują pogrubione korytarze – miejsce wpisu 
do odgadnięcia, początek w polu z kropką. Litery z kolorowych pól czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.

Wyrazy szyfru.
1 – Potoczne, niekoniecznie prawdziwe imię dla psa podwórkowego: 1 – 5 

– 14 – 16 - ,
2 – Przychód pomniejszony o koszty to czysty :  9 – 12 – 6 – 2 - ,
3 – Potocznie o matce chrzestnej:  13 – 7 – 8 – 10 - ,
4 – Gdzie on tam logika: 15 – 4 – 3 – 11 - .

Wyrazy wpisywane w diagram:
- jego zadaniem zmniejszanie tarcia i ochrona przed korozją,
- pamiątka z pobytu nad morzem (znaleziona na plaży),
- zorganizowany wypoczynek podczas urlopu – w kurorcie lub pod gru-

sza,
- dorastająca dziewczyna  („… z okienka”),
- między goleniem, a …udem.                                                  Elemarkowie

rozwiązania- nagrody

Dziękuję wszystkim młodym mi-
łośnikom „łamania główki” za zain-
teresowanie wtorkowymi zadaniami. 
Nadeszła wyjątkowo duża liczba 
rozwiązań.

W wyniku losowania nagrody 
książkowe otrzymują:

- Kamila Błaszczyk,
- Agnieszka Młynarska,
- Piotr Górzyński.
Gratulujemy!
Nagrody można będzie odbierać od 

wtorku 11 kwietnia. Zapraszamy do 
siedziby redakcji.

Rozwiązanie ”testu na inteligen-
cję”.

Zadanie to cieszyło się wyjątkowym 
powodzeniem. Niestety nie wszystkie 
zadania rozwiązano prawidłowo. 
Najwięcej kłopotów sprawiły miasta 
– nie pasował NOWY JORK – nie jest 
bowiem stolicą państwa. Nie martw-
cie się – iloraz inteligencji oblicza się 
po rozwiązaniu wszystkich 200 zadań 
i to w określonym czasie. 

LMM

NIERUCHOMOŚCI
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m kw., dział-

ka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. Wierzbięcin. 0695 
644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia, w roz-
sądnej cenie. 0693 482 460.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 lub 
3-pokojowego mieszkania oraz kawalerkę w No-
wogardzie. 0604 775 563.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lutego. 0500 
062 364.

• Sprzedam działkę (altanka, wc, wyposażenie), ok. 
200 m od parkingu, ul. Armii Krajowej. 2500 zł. Tel. 
0663 824 018.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68 m kw., II 
piętro, ul. 15 Lutego. Cena 85.000 zł. Tel. 0502 
103 432.

•  Zamienię M-4, 66 m kw., 2 piętro na M-3. Tel. 091 39 
21 407, po 16.00.

• Kupię ziemię koło Nowogardu na trasie A-6. Tel. 0512 
131 575.

• Wynajmę pokój 1 osobie z używalnością kuchni i 
łazienki. Tel. 0880 724 325.

• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Ul. Zamkowa – 2 garaże blaszaki, obok siebie – cena 

3.000 zł. 0692 683 479.
• Kupię mieszkanie własnościowe 2 lub 3-pokojowe 

(może być do remontu). 0508 211 612.
• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerki. 0888 

963 936.
• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. własnościowe w 

domu 3-rodzinnym (parter). 0600 381 049, 0602 
643 408.

• Sprzedam kontener na Targowisku, cena do uzgod-
nienia. 0603 218 505.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68 m kw., w blo-
ku. 0693 605 863.

• Wydzierżawię lokal pod działalność gospodar-
czą: sklep, itp. o pow. 74 m kw. w Nowogardzie. 
Kontakt tel. 0509 379 883, czynsz do uzgodnie-
nia, FRA VAT.

MOTORYZACJA

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, mało 
używane w stanie bdb o wymiarze 185 60R14 lub 
185 55R15. Tel. 0605 522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto naprawa 
samochodów osobowych i dostawczych wszelkich 
typów. Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. 
Warszawy 1b, Nowogard.

• Sprzedam VW Golf III TD, 1992 r., stan b. dobry, mobi-
lajzer, wspomaganie kierownicy, elektryczny zamek. 
Poniatowskiego 9/9, po 17.00.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. Tel. 0606 
118 102.

• Sprzedam koła letnie 185/65/13. Tel. 0509 41 18 19.
• Alufelgi – różne rodzaje – sprzedam. 0600 42 62 10.
• Sprzedam Opel Vectra. 91/97 r., poj. 2.0 automat, 

ABS, wspomaganie kier., c. zamek ma pilota, el. Szy-
by, lusterka, szyberdach, autoalarm, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 11 117.

• Sprzedam Ford Eskort 1.6 benzyna, rok 1991, alufel-
gi, szyberdach, sportowe zawieszenie, cent. zamek, 
wspomaganie, elektr. sterowanie lusterek. Cena 
3000 zł. 0693 588 822.

• Sprzedam Fiat Kroma, 1988 r., cena do uzgodnienia. 
0665 209 470.

• Sprzedam Audi 80, 1991 r., poj. 1.9, stan dobry. Tel. 
0502 529 656.

ROLNICTWO
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 807 668, 

091 39 26 619.
• Sprzedam sadzarkę, kopaczkę do ziemniaków. 091 

39 179 02.
• Kupię 80 kg jarego rzepaku. 091 39 28 005.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożową. 091 

39 106 49.
• Karp kroczek – 091 39 182 97.
• Króliki nowozelandzkie w różnym wieku sprzedam. 

0695 963 891.
• Sprzedam przyczepkę ciągnikową 1-osiową, cena 

800 zł. 0887 392 955.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu, pszenicę i mie-

szankę zbożową. 0600 345 068.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY INTERNE-

TOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, 
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 574 542.
• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 

drobne naprawy wykona „złota rączka”. Dzwonić 
wieczorem 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• Remonty mieszkań WYKONAM – 0608 347 330.
• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI – GIMNAZJUM, 

LICEUM, UCZELNIE WYŻSZE (CAŁKI, MACIERZE). 
0600 924 128, iwonand1@wp.pl

PRACA
• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 091 39 

21 195.
• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0505 008 527.
• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakiernika i 

blacharza – wymagane doświadczenie. Tel. 091 39 
20 303, do 18.00.

• Zatrudni kucharza i kelnerkę do pracy na Majorce ze 
znajomoscią j. niemieckiego. 0605 276 271.

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w ogrodzie. 091 39 
23 887.

• Wynajmę ekipę budowlaną do postanawienia domu 
dwurodzinnego w stanie surowym. 0510 225 805, 
091 39 26 649.

• Sp. z o.o. zatrudni księgową w gospodarstwie 
rolnym. Osowo k. Nowogardu, kontakt 091 39 
71 322.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie ter-

miny i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELEMENTÓW Z 

PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel ściągany, 
mało używane, stan idealny z dokumentacją, 
cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię szlakę, tel. 0601 151 689.
• Sprzedam lodówkę małą firmy Mastercook, prawie 

nowa. 091 39 21 959.
• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze spacerów-

ką, w dobrym stanie, z pełnym wyposażeniem + 
pokrowiec na deszcz. Cena 300 zł - do negocjacji. 
Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo dobrym stanie, 
kolor granatowo-niebieski (kompletny). Tel. 091 39 
26 077, od 9.00 do 17.00, kom. 0609 644 270.

• Kupię drewno opałowe, gałęziówkę, nieciętą. 0695 
963 891.

• Owczarki niemieckie 3-miesięczne, ojciec wnuk 
zwycięzcy świata, rodzice na miejscu. Tel. 091 39 
21 828.

• Mało kto wie! Możesz decydować o swojej emerytu-
rze. Spotkania informacyjne – 0601 493 880.

• Sprzedam drewno opałowe kominkowe. 091 418 98 24.
• Sprzedam akwarium 380l z prawie całym wyposaże-

niem. 0693 605 863.
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VI WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE 
KLAS ZEROWYCH

29 marca o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się VI edycja 
Wiosennych Zawodów Sportowych  Grup Zerowych. Ofi cjalnego otwarcia 
dokonał Tomasz Kulinicz Gminny Koordynator ds. Kultury i Sportu. 

Do zawodów stanęło pięć drużyn z nowogardzkich przedszkoli i szkół, 
którzy rywalizowali między sobą w dziesięciu konkurencjach sportowych. 
Zawody wywołały wiele emocji i radości wśród zawodników, kibiców i ro-
dziców. Mali sportowcy czuli się dowartościowani nie tylko z powodu swoich 
umiejętności, pięknych sportowych strojów, ale przede wszystkim dlatego, że 
mogli współzawodniczyć między sobą na wielkiej hali sportowej.  

A oto wyniki:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce – Przedszkole nr 1
III miejsce – Przedszkole nr 4
IV miejsce – Przedszkole nr 3
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku. 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3

Drużyna z Przedszkola nr 1

Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice 1:0 (0:0)

Szczęśliwa inauguracja
Pomorzanin: Haberski – Nieradka, Dworak, Wasyluk, Galus, Pastusiak (66. 

Rzechuła), Skórniewski, Konieczny (77. Szobel), Piotrowski (83. D. Grusz-
czyński), Goszczurny (66. Gołdyn), K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Dworak.

O niedzielnej inauguracji rozgry-
wek piłkarskiej V ligi można powie-
dzieć, że odbyła się przy sprzyjającej 
pogodzie. Była więc to przede wszyst-
kim świetna okazja do spotkania się 
na świeżym powietrzu ze znajomymi, 
gdyż na boisku działo się niewiele. 
Na szczęście to nienajlepszej jakości 
widowisko zakończyło się dla nas 
zwycięsko.

Przed meczem minutą ciszy 
uczczono pamięć papieża Jana Pawła 
II i zmarłego w piątek nestora szcze-
cińskiej piłki Floriana Krygiera. 

Po rozpoczynającym mecz gwizd-
ku sędziego inicjatywę przejął Pomo-
rzanin kilkakrotnie zbliżając się do 
pola karnego Sparty, lecz nic z tych 
akcji nie wychodziło. Goście dopiero 
w 8 minucie zdołali przedrzeć się 
pod naszą bramkę wywalczając od 
razu trzy rzuty rożne. Żaden z nich 
nie stworzył jednak zagrożenia dla 
naszego bramkarza. 

Najgroźniejsza akcja pierwszej 
połowy rozegrana została w 25. mi-
nucie i niestety miała miejsce pod 
naszą bramką. Zawodnik gryfi ckiej 
drużyny uderzył z bliskiej odległości, 
ale Haberski zdołał wybronić ten 
groźny strzał. Do przerwy działo się 
już niewiele.

Po wznowieniu gry znowu zaata-
kował Pomorzanin. W 47. minucie K. 
Miklas dostał piłkę w polu karnym, 
przelobował wybiegającego bramka-
rza ale piłka trafi ła w poprzeczkę. Po 
tej akcji gra naszych zawodników się 
uspokoiła a groźniej zaczęła atakować 
Sparta. W 63. minucie piłka wpadła 
nawet do bramki Pomorzanina, lecz 
na nasze szczęście sędzia uznał, że w 
starciu Haberskiego z zawodnikiem 

gości nasz bramkarz był faulowany i 
gol nie został uznany. W 76. minucie 
grający po raz pierwszy w ofi cjalnym 
meczu naszej drużyny Konieczny 
mógł się znakomicie wpisać w staty-
styki jednak jego strzał z 22 metrów 
trafił w poprzeczkę. Trzy minuty 
później piłkę z rzutu wolnego w pole 
karne wrzucił Skórniewski a Gołdyn 
skierował ją głową do bramki gości. 
Radość na stadionie szybko ucichła, 
gdy okazało się, że sędzia dopatrzył 
się spalonego i gola nie uznał. Cztery 
minuty później swoją szansę miała 
Sparta. Biegnący prawą stroną boi-
ska zawodnik gości groźnie uderzył 
na bramkę, ale piłkę zdołał wybić 
Haberski.

Gdy wydawało się, że na inau-
gurację Pomorzanin straci punkty, 
prawą stroną w pole karne gryfi ckiej 
drużyny wbiegł Galus i po chwili 
został powalony na ziemię. Sędzia 
nie dopatrzył się w tym starciu prze-
winienia więc nasz zawodnik zamiast 
zwijać się z bólu wstał, pobiegł za 
piłką i po raz kolejny padł na ziemię. 
Tym razem arbiter skonsultował się 
ze swym kolegą biegającym na linii i 
podyktował rzut karny. Do piłki pod-
szedł Dworak i zamienił jedenastkę 
na gola. Sędzia tylko symbolicznie 
wznowił grę i po kilku sekundach 
zakończył spotkanie.

Pozostałe wyniki:
Polonia Płoty - Vineta Wolin 1 : 

2, Stal Szczecin - Kluczevia Stargard 
2 : 2, Dąb Dębno - Kłos Pełczyce 2 
: 3, Radovia Radowo Małe - Fagus 
Kołbacz 2 : 1, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Korona Stuchowo 7 : 1, 
Mieszko Mieszkowice - Zorza Do-
brzany 4 :0.

Aktualna tabela:
1.  Stal Szczecin 18 37 42-18
2.  Sokół Pyrzyce 16 36 44-16
3.  Mieszko Mieszkowice 18 35 42-21
4.  Polonia Płoty 17 34 38-27
5.  Kluczevia Stargard 17 32 37-16
6.  Zorza Dobrzany 17 31 30-23
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 27 27-18
8.  Pomorzanin Nowogard 17 22 26-46
9.  Vineta Wolin 18 21 21-31
10.  Fagus Kołbacz 17 21 25-33
11.  Kłos Pełczyce 17 19 21-26
12.  Radovia Radowo Małe 17 19 28-36
13.  Dąb Dębno 17 18 29-24
14.  Sparta Gryfi ce 17 17 22-32
15.  Iskra Banie 16 10 17-53
16.  Korona Stuchowo 18 9 20-49

Andrzej Garguliński
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TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

NOWOGARD 03.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. szklarz
2. szwaczka
3. przedstawiciel handlowy
4. murarz
5. betoniarz
6. administrator sieci internetowej
7. cukiernik
8. technik analityki medycznej
9. rejestratorka medyczna
10. kierowca C+E
11. rozbieracz-wykrawacz
12. księgowa, 
13. sprzedawca
14. informatyk
15. prasowaczka

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kierowca-mechanik (Płoty-upraw-
nienia na żurawie samojezdne)
2. kompletator wsadu (Szczecin)
3. kucharz (Pobierowo, zakwaterowa-
nie) 
4. monter-spawacz (Szczecin)
5. przedstawiciel handlowy (Gole-
niów)
6. spawacz (Gdynia)
7. monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)
8. monter kadłubów-kowal konstruk-
cji (Gdynia)
9. monter rurociągów  okrętowych 
(Gdynia)
10. maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)
11. monter kadłubów -poddźwignico-
wy (Gdynia)
12. kierowca C+E (Glewice)
13. projektant stolarki (Maszewo)
14. operator żurawia budowlanego, 
operator żurawia samochodowego do 
18 ton (Goleniów)
15. mechanik samochodów ciężaro-
wych (Goleniów)
16. pomoc krawiecka (Goleniów, gr. 
inw.)
17. informatyk (Goleniów)
18. betoniarz (Stargard Szczec.)
19. kierowca C+E (Goleniów)
20. kelner (Rewal)

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZęDZIE PRACY W 
GOLENIOWIE FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. 12.
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reklama

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama

księgarnia „Bajka” poleca:
“Hazardzistka” - Hanna Bakuła  
„Hazardzistka” to romantycz-

na powieść o miłości i śmierci w 
epoce Gierka, który wpuścił do 
Polski odrobinę Zachodu. Nagle 

zrobiło się kolorowo. Można było fruwać, a na świecie rosły 
dzieci i kwiaty. Studentka malarstwa - hazardzistka - zakłada 
się na wycieczce do Rosji z prawie nieznanym kolegą z ASP, 
że ten się z nią ożeni. Oboje niezaleźni i cyniczni uciekają 
od prawdziwych emocji i grają w miłość jak w pokera. Za-
kład jest pretekstem do dziwnej walki o przewagę w jeszcze 
nieistniejącym romansie. Niespodzianka - prawie śmiertelny 
wypadek bohaterki - zmienia kierunek wiatru i zaczynają się autentyczne emocje 
z zaskakującymi zwrotami. W tle kultowa Akademia Sztuk Pięknych z zapachem 
farb i młodzi artyści na zupełnym luzie.

“Stowarzyszenie Wędrujących dżinsów - trzecie lato” 
- Ann Brashares 

To już trzeci tom z wspaniałej serii dla nastoletnich 
dziewcząt! O miłości, przyjaźni, wakacjach - w sam raz na 
lato!Trzecie lato Stowarzyszenia jest pełne słońca i radości, 
choć zdarzają się sytuacje wymagające prawdziwej odwagi, 
a także chwile smutne. Ann Brashares opisuje niezwykłe 
wakacje, które wszystko zmieniają w życiu czterech przy-
jaciółek.

“Niebo dla akrobaty” - Jan Grzegorczyk 
Nowa książka Jana Grzegorczyka, autora bestsellerowych 

powieści “Adieu” i “Trufle”, to historia kilkunastu postaci, 
połączonych wspólnym problemem: chorobą ich samych lub 
ich bliskich. Akrobaci to książka o sile charakteru, wierze, 
radości życia, przyjaźni i solidarności. Opowieść o tym, jak 
stanąć wobec najtrudniejszych wyzwań i wygrać.

ksiegarnia “atlas” poleca:
Promocje Wydawnictwa „Greg” - 10%. 

Promocja od dnia 01-30.04.2006

Polecamy : Słowniki, Ściągi, Wypracowania, Repetytoria, Informatory 
maturalne i duży wybór lektur szkolnych.

agatka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy! Poznajcie sympa-
tyczną dziewczynkę, której, tak jak Wam, przytrafiają się przeróżne przygody. 
Serie książeczek o Agatce to: duże litery, zachęcające do czytania, zabawne 
przygody, kryjące odpowiedzi na wiele dziecięcych pytań, pouczające hi-
storyjki, które pokazują, jak odróżnić dobro od zła, przepiękne ilustracje, 
rozwijające wyobraznię. 

100 cudów natury w Polsce. Bogato ilustrowana książka przedstawiająca 
najpiękniejsze zakątki naszego kraju, najbardziej niezwykłe miejsca oraz naj-
wspanialsze cuda natury. Ilustrowana pięknymi, kolorowymi fotografiami. 

chemia śmierci -Simon Beckett
Manham. Małe spokojne miastecz-

ko. „Krajobraz pozbawiony zarówno 
życia, jak i konkretnych kształtów. 
Płaskie wrzosowiska i upstrzone 
kępami drzew mokradła”. To tu 
doktor David Hunter szuka schro-
nienia przed okrutną przeszłością. 
Sądzi, że przeżył już wszystko to, co 
najgorszego może przeżyć człowiek, 
sądzi, że wie o śmierci wszystko. 
Ale śmierć, „ów proces alchemii na 
wspak, w którym złoto życia ulega 
rozbiciu na cuchnące składniki wyj-
ściowe”, wdziera się do Manham. I to 
w niewyobrażalnie wynaturzonych 
formach.



Dodatek szaradziarski
Rozpamiętując ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa 
przemyśl wszystkie dni swojego życia

WIELKANOC 2006

Synteza
W koszyku…
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz dodatkowo siedem nazw, które znajdą się w ko-

szyku ze święconką.
„Mokre” rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 16.
- wyrazy 4-literowe: 
AGAT, ANDY, DUKT, GAFA, GŁAZ, NONA, OBRA, SKAT, TEAM, ZĘZA.
- 5-literowe:
AMBAR, CAKLA, KĘSIM, KOPNO, LENIN, NINON, OBRAZ.
- 6-literowe:
ANANAS, INTYNA, KAPCAN, KONIAK, OŚMINA, SIEWKA, TOMBAK.
- 7-literowe:
GOBELIN, KOKALOS, NEUTRON, OKULARY, TARABAN, TKALNIA.
- 9-literowe:
INWEKTYWA, DAGEROTYP.
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Pantropa
Do pogrubionych „korytarzy”diagramu wpisać odgadnięte wyrazy tak, aby w 

przyciemnionych polach odczytać aktualne rozwiązanie. Określenia wyrazów 
podano w przypadkowej kolejności, a dla ułatwienia ujawniono spółgłoski N.

- rzemieślnik wyrabiający teczki, paski, torebki i kalety.
- amerykański stan odkupiony od Francji (stolica Baton Rouge),
- białe leśne kwiaty o specyficznym zapachu.

Ukryte wyrazy
Odgadnięte wyrazy wpisać tak, aby powstała poprawna 

krzyżówka. Wyrazy z pól obwiedzionych przerywanymi linia-
mi , uporządkowane od 1 do 4 utworzą rozwiązanie.

- „talerz” na balkonie,
- serwuje drinki,
- warczy wśród łanów,
- krochmal.



�DODATEK SZARADZIARSKI

Bliźniaki 
W odpowiadających sobie białych polach obu diagramów występują identyczne litery. Różne litery występują w polach przyciemnionych – te właśnie 

litery z prawego diagramu utworzą rozwiązanie. Wyrazy wpisujemy w oznaczone korytarze.

Diagram lewy:
1 – tytuł filmu Wajdy lub sztuczny ciek wodny (np. Sueski),
2 – znane uzdrowisko dziecięce,
3 – przeżył go tylko Noe i zabrane na arkę zwierzęta i rośliny,
4 – adwokat, sędzia, prokurator lub radca,
5 – rzewień na kompot,
6 – zdarzenie, objaw (np. błyskawica to … atmosferyczne),
7 – to co w świecy się wypala,
8 – roślina na płótno,
9 – „karciane” wypić się nie daje,

Diagram prawy (kolejność przypadkowa):
- na niej rośnie rzęsa,
- głos myszy lub opon,
- pole, niwa,
- winien ponieść karę,
- towarzyszka Stasia z powieści „W pustyni i w puszczy”,
- rzeczny statek bez własnego napędu (na Odrze najczęściej z węglem),
- ogrzewany zbiornik absorpcyjny (skojarz z wrzeniem),
- gruby papier podobny do tektury,
- gdy duży to tarasem zwany.

Szyfr 
Wszystkie litery uporządkowane od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.
7 – odpowiedź na hasło,
8 – król z grzywą,
9 – ma swoich fanów, bożyszcze,
11 – żyłka liścia.
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Układanka dla najmłodszych
W środkowe kratki wpisać po dwie (w pierwsze pole trzy) takie litery, aby powstały dwa wyrazy – pionowy i poziomy.
Dopisane litery, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązania wraz z kuponami można nadsyłać na adres redakcji do końca kwietnia. Nagrody czekają! 
LESMAR

KUPON
DOROŚLI

KUPON
NAJMŁODSI
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MAGAZYN Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031
 www.dziennik.nowogard.net

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

Więcej informacji 
tel. 091 39 27 017 
       0510 704 292

Nowy właściciel 
mleczarni 

Informujemy, że   

11 kwietnia 2006 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

PRZYJMĘ 
STUDeNTA 

DO PRAcY 
tel. 091 579 02 62/63

Papieski 
konkurs
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KALENDARIUM
7 kwietnia
imieniny: Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, Herman, Jan i 
Przecław
Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia
imieniny: Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Ema, January i 
Radosław

9 kwietnia
imieniny: Antoni, Celestyna, Dobrosława, Dominika,  
Franciszek, Hilary, Hugo, Innocenty, Katarzyna, Konrad, Maja, 
Marceli, Piotr, Tomasz, Wadim

10 kwietnia
imieniny: Antoni, Apolloniusz, Daniel, Ezechiel, Grodzisław, 

Henryk, Makary, Małgorzata, Michał i Notger

Biuro posła Napieralskiego
Budynek byłego hotelu politykami stoi. Kilka miesięcy temu swoje biuro 

poselskie otworzyli tam parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, a w 
miniony poniedziałek uczynił to sekretarz generalny Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej Grzegorz Napieralski.

Nowo otwarte biuro mieści się w 
nowogardzkiej siedzibie partii. Po uro-
czystym przecięciu wstęgi i tradycyjnej 
lampce szampana poseł poświęcił chwilę 
dziennikarzom, by odpowiedzieć na kilka 
pytań.

„Dużo zawdzięczam temu powiatowi. 
Szczególnie dużo osób zaangażowało się 
tutaj, w Nowogardzie, w moją kampanię 
wyborczą. – tłumaczył powód otwarcia 
swego biura w naszym mieście Grzegorz 
Napieralski – Miałem tutaj dobry wynik 
wyborczy, to oznacza pewne zaufanie 
ludzi i stąd jest tu moje biuro poselskie. 
Chciałbym utrzymywać w miarę regu-
larny kontakt osobisty. Oczywiście nie 
będę tu obecny co dwa tygodnie, to jest po 
prostu niemożliwe, od razu mówię o tym 
uczciwie. Ale jeżeli tu jest nasza siedziba 
partii, która funkcjonuje od wielu lat 
i jakieś osoby zechcą skontaktować się 
z posłem nie będą musiały jeździć do 
Szczecina, by złożyć pismo. Tutaj będzie 

można zostawić dokument i zostanie on 
przekazany dalej. To znacznie ułatwi 
dostęp do parlamentu.”

Nie udało się uniknąć pytań o poli-
tykę centralnego szczebla, szczególnie 
o nurtującą niemal wszystkich sprawę 
samorozwiązania parlamentu.

„Podjęliśmy decyzję, że popieramy 
samorozwiązanie Sejmu, bo dla nas jako 
SLD PiS powinien odejść od władzy na 
zawsze. – przedstawił stanowisko swojej 
partii jej sekretarz generalny – Naszym 
zdaniem samorozwiązanie powinno 
nastąpić zgodnie z regułami jakie były 
określone do tej pory, czyli zgodnie z 
ordynacją wyborczą, która funkcjonuje 
dzisiaj. Nie można zmieniać zasad w 
trakcie trwania gry.”

Po otwarciu biura poselskiego w Bi-
bliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami naszego miasta, w którym 
uczestniczyło wiele osób. 

Ag

Grzegorz Napieralski przecina wstęgę.

Seria włamań do mieszkań
W środę 29 marca policjanci zostali powiadomieni o włamaniach do 

mieszkań. Ujawniono trzy takie przypadki. Najprawdopodobniej są dziełem 
tych samych sprawców.

Tuż po godzinie 14.00 mieszkańcy 
jednego z bloków przy ulicy War-
szawskiej powiadomili policjantów 
o całym zajściu. Włamywacze dostali 
się do dwóch leżących na przeciwko 
siebie mieszkań znajdujących się 
na czwartym piętrze. W obydwu 
przypadkach wyłamali wkładkę 
podklamkową. Po wejściu do środ-
ka ograniczyli się do splądrowania 
pomieszczeń mieszkalnych. Straty 
materialne nie były zbyt duże

To jednak nie był koniec włamań 

na ten dzień. Podobny scenariusz 
rozegrał się w jednym z bloków 
przy ulicy Zamkowej, z tą różnicą, 
że tam włamano się do jednego 
mieszkania. 

Podobieństwo sugeruje, że odpo-
wiedzialni są za to ci sami sprawcy. 
Policja apeluje do wszystkich, którzy 
mogliby cokolwiek wiedzieć na ten 
temat. Za informację, która przyczyni 
się do ujęcia sprawców przewidziana 
jest nagroda.

Ag

Do Redaktor Naczelny gazety „Dziennik Nowogardzki”
Sz. P. Marek Słomski

Sprostowanie
 W dniu 31.03.2006. w Państwa gazecie „Dziennik Nowogardzki” 

ukazał się list jednego z czytelników, będący komentarzem do spotkania 
Dyrektora PUP w Goleniowie z przedstawicielem firmy Straight. Do tego 
artykułu dołączone było zdjęcie obrazujące to spotkanie. Przedstawicielem 
firmy Straight byłem ja, czyli Arkadiusz Kuchto. Moje dane osobowe oraz 
informacje mnie bezpośrednio dotyczące znalazły się w liście czytelnika jed-
nak nie wszystkie one są zgodne z prawdą przez co zagrażają moim dobrom 
osobistym. 

 Dlatego też list ten wymaga sprostowania w zakresie mnie dotyczą-
cym.  Po pierwsze, nie zajmowałem się pracą dla firmy, która organizowała 
programy studenckie 2 lata temu jak i nie byłem w USA w tym okresie. Fak-
tem jest, iż w czasie studiów brałem udział w programach Work and Tra-
vel na takich samych zasadach jak każdy inny student pracując jako kasjer 
i pracownik restauracji. Po drugie, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem 
czytelnika, że oferta pracy oferowana studentom w Polsce w ramach progra-
mu Work and Travel nie była przez nich wykonywana w USA. Każda z osób, 
biorąca udział w programie współorganizowanym przez rząd stanów zjed-
noczonych, przed wyjazdem zapoznawała się z ofertą pracy, miejscem za-
kwaterowania, stawką wynagrodzenia co potwierdzała własnoręcznym pod-
pisem pod umową oraz ofertą pracy. Tak więc każdy wiedział gdzie, po co 
i na jakich warunkach wyjeżdża i sam podejmował decyzje w tym zakresie. 
Szczególnie, że rzeczywiście wyjazd nie był tani (ale nie kosztował aż 10 tyś 
zł). W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów uczestnik programu 
miał do dyspozycji rezydenta, będącego przedstawicielem amerykańskiej 
organizacji nadzorującej program. Mógł ponadto zgłaszać zastrzeżenia bez-
pośrednio do amerykańskiego partnera, ewentualnie polskiego podmiotu 
odpowiadającego za program. W żadnym przypadku osobą odpowiedzialną 
nie byłem ja personalnie. Dlatego też całkowicie nie rozumie dlaczego ów 
czytelnik obrzuca mnie inwektywami powodując obniżenie zaufania do mo-
jej osoby w ramach mojej pracy zawodowej. 

Pragnę zauważyć, że wszystkie negatywne stwierdzenia dotyczą mnie jako 
osoby prywatnej i nie maja żadnego związku z wykonywaną prze ze mnie 
pracą a kierowane są do mnie osobiście. Wydźwięk tekstu pozostawia nega-
tywne wrażenie dotyczące mojej osoby traktując mnie niemal jak oszusta. 
To w sposób oczywisty godzi w moją osobę, dlatego odnoszę się do Państwa 
obiektywizmu i proszę o sprostowanie na łamach Państwa gazety. 

Z poważaniem 
Arkadiusz Kuchto

do redakcji wpłynęło także pismo z firmy Straight oraz pismo z Powia-
towego urzędu Pracy, które opublikujemy w następnych numerach dn.
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Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy naszym 
zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby wyłącznie 
przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują się ubiegać o ten 
mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.
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Eugeniusz Hnat

Polityka powinna być ukierunkowana na 
zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i 
wewnętrznego, administracja lokalna i rządo-
wa minimalna, opieka socjalna państwa także 
minimalna, realizująca pomoc naprawdę po-

trzebującym. Tanie państwo, zrównoważone 
budżety: centralny i lokalne to powstawanie 
nowych podmiotów gospodarczych, nowe 
miejsca pracy, czyli szansa na rozwój młodych 
ludzi we własnym kraju. Jestem życiowym 
optymistą, ale w pesymistycznych barwach 
widzę możliwości wyłonienia prawdziwych 
elit przez społeczeństwo posttotalitarne, 
niezdolne do demokracji na wzór demokracji 
ateńskiej.

Oto polityczne credo następnej osoby, 
którą pragnę Państwu przedstawić w naszej 
rubryce. Mgr inż. budownictwa Eugeniusz 
Hnat należy do pokolenia urodzonego w po-
łowie lat 50-tych. Warunki polityczne jakie 
określały dzieciństwo i młodość ambitnych 
ludzi tego czasu spowodowały konieczność 
tworzenia niezależnych przestrzeni rozwoju. 
W czasach zaawansowanego społeczeństwa 
socjalistycznego możliwość rozwoju zawo-
dowego istniała tylko w ramach reglamen-
tacji partyjnej, dlatego często osoby z tego 

pokolenia ukształtowały swoją osobowość 
poprzez swoistą ucieczkę w dziedziny za-
interesowań pozostawione przez butnych i 
ograniczonych aparatczyków we względnym 
spokoju.

Stąd pewno szczególne zainteresowania p. 
Eugeniusza teatrem, literaturą i filmem.

Uwielbiam teatr. Bywam regularnie w 
szczecińskich teatrach. Pasjonuję się litera-
turą, lubię czytać książki E.M. Remarqu’a, E. 
Hemingwaya, J. Londona i H.H. Kirsta. Lubię 
dobre kino, zwłaszcza filmy Giuseppe Torna-
tore i Franca Zeffirellego. Sport jest dla mnie 
„najpiękniejszą sambą świata” – uprawiałem 
biegi średnie, obecnie pasjonują mnie długie 
wycieczki rowerowe na Pojezierze Drawskie.

Eugeniusz Hnat od 1992 roku aż do chwili 
obecnej prowadzi w Nowogardzie własną 
Pracownię Projektową. Jego doświadczenie 
zawodowe, byłoby moim zdaniem, niezwy-
kle przydatne w „nowym spojrzeniu na ład 
przestrzenny miasta”. Przyznają Państwo 
bowiem, że niezwykle urocze miasteczko, 
jakim jest Nowogard, ze względu na uwa-
runkowania naturalne (jezioro, otoczenie 
leśne, itp.) zostało zeszpecone poprzez wiele 
nietrafionych projektów architektonicz-

nych, a niektóre z nich to małe koszmarki 
urbanistyczne, np. zabudowa otoczenia 
kościoła, czy bryła tzw. hotelu. Można byłoby 
wymienić pewnie jeszcze więcej podobnych 
nieporozumień. Może czas to w końcu 
poprawić. Eugeniusz Hnat jest żonaty, ma 
czworo dzieci, żona Bożena  wspomaga go 
we wszelkich działaniach. Wyjątkowy wpływ 
na rozwój jego charakteru miał nieżyjący 
już ojciec.

Hart ducha i dynamizm działania za-
wdzięczam ojcu, którego nazywam „arysto-
kratą ducha”.

Pan Eugeniusz ma ukształtowane poglądy 
na sprawy społeczne i w związku z tym jest 
uzdolniony do syntetycznego ujmowania 
trudnych zagadnień.

Z wolności definiowanej przez Jana Pawła 
II, bierze się prawdziwy rozwój duchowy i ma-
terialny. Dobrobyt jest następstwem mądrej 
pracy i synergicznego współdziałania ludzi 
w dobrze obranym kierunku.

Namówmy Eugeniusza Hnata do kandy-
dowania na burmistrza naszego miasta.

Marek Słomski
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Nowy właściciel mleczarni
Bardzo dużo mówiono i pisano (również na naszych łamach) na temat 

byłej mleczarni. Zwłaszcza po ostatnich pożarach, kiedy budynki te zagra-
żały zdrowiu, a nawet życiu przechodniów.

Opłakany stan budynków nie 
odstraszał osób, które narażając się 
zbierały elementy drewniane pozo-
stałe wewnątrz, przeznaczając je na 
opał. Nie odstraszały także ludzi zbie-
rających złom oraz spożywających 
tam alkohol – wszak to nie miejsce 
publiczne.

Długo nasza biedna Pani Mleczar-
nia nie mogła znaleźć właściciela, aż 
wreszcie…

Od pewnego czasu mieszkańcy prze-
chodzący obok zauważyli pracujący 
tam ciężki sprzęt, pracowników ładu-
jących gruz na samochody. Jednym 
słowem - rozbierają mleczarnię.

Co się dzieje?
W tym celu udałem się do UMiG, 

aby znaleźć odpowiedź. Niestety 
dowiedziałem się, iż teren po byłej 
mleczarni należy do prywatnego 
właściciela i Urząd Gminy nie ma 
nic do tego, komu zostanie on sprze-
dany. Wreszcie udało mi się zdobyć 

informację „nieoficjalną”, że nabywcą 
został właściciel „Armatury” z No-
wogardu.

Udałem się do właściciela „Arma-
tury”, który potwierdził, że faktycznie 
zakupił część terenu. 

Szkoda, że nie mogę przedstawić 
czytelnikom więcej informacji na 
powyższy temat, ale obecny właściciel 
odmówił – oczywiście dyskretnie 
– odpowiedzi na jakiekolwiek py-
tania.

Może w przyszłości dowiemy się 
czegoś więcej na ten temat. Obecnie 
ważne jest to, że mleczarnia (a raczej 
to, co z niej pozostało!) nie będzie 
szpecić wizerunku miasta, a przecież 
zlokalizowana jest przy cmentarzu, 
który odwiedzają osoby z różnych 
stron Polski i świata.

Tym samym dementuję plotkę, iż 
w tym miejscu miałby się pojawić 
kolejny super- czy hipermarket.

Ireneusz karczyński

Nowogardzcy przedsiębiorcy

Po pierwsze – gospodarka, 
po siódme – nie kradnij!

W ramach prezentacji nowogardzkich przedsiębiorców przedstawiamy 
Państwu wywiad z Nikodemem Stasikiem, przedsiębiorcą, współwłaścicie-
lem firmy Nowo-Glas.

red: na początek prosimy o 
krótkie przedstawienie swojej syl-
wetki:

N.S.: Nazywam się Nikodem Stasik, 
mam 33 lata, wykształcenie wyższe, 
ukończyłem Politechnikę Eberswalde 
w Niemczech, z tytułem Inżynier dy-
plomowany przemysłu drzewnego, a 
moją specjalizacją jest budownictwo 
z drewna i handel drewnem. Obecnie 
mieszkam w Nowogardzie, pracuję 
w firmie NOWO-GLAS S.J, której 

jestem współwłaścicielem. Zajmuje-
my się produkcją szyb zespolonych 
na dużą skalę zarówno dla odbiorców 
regionalnych, jak i zagranicznych. Je-
stem żonaty, żona Alicja oraz 4 letnia 
córeczka Maja Maria. Moje hobby to 
wędkarstwo morskie, snowboard, 
nurkowanie oraz motocykle, bardziej 
majsterkowanie przy nich niż jazda.

red: Oprócz działalności gospo-
darczej interesuje się Pan życiem 
publicznym oraz jest Pan aktywny 
politycznie. co jest zdaniem czło-
wieka z doświadczeniem gospo-
darczym, najważniejsze dzisiaj w 
Polsce?

N.S.: Po pierwsze - gospodarka, 
po siódme - nie kradnij! (śmiech). 

Jej rozwój zapewnia realizację głów-
nych praw: prawa do pracy, do bez-
płatnej służby zdrowia, bezpłatnego 
szkolnictwa, a także godnych, a nie 
„głodnych” rent i emerytur. Wiemy 
wszyscy, że podstawowym proble-
mem jest bezrobocie i towarzyszące 
temu zubożenie społeczeństwa. O 
ożywieniu gospodarki można mówić, 
gdy wzrost jest na poziomie przynaj-
mniej 8 procent PKB rocznie. Bez 
tego nie ma nowych miejsc pracy. 
Nie pokona się tego problemu bez  
tańszych kredytów prorozwojowych 
oraz ulg dla inwestujących.

W sferze podatkowej i ochrony 
rynku należy zrównać obciążenia 
firm krajowych i zagranicznych. A w 
sferze socjalnej ważne jest wprowa-
dzenie zasiłków dla bezrobotnych na 
poziomie minimum socjalnego.

red: kandydował Pan w ostatnich 
wyborach do Sejmu z listy Samo-
obrony. co Pan sądzi o tej partii, 
ma ona w naszym regionie sporo 
zwolenników.

NS: Samoobrona jest w chwili 
obecnej chyba jedyną prawdziwie 
lewicową partią w Polsce, dla której 
na pierwszym miejscu jest Człowiek. 
Jest to też partia, która nie boi się mó-
wić o  drażliwych kwestiach wprost, 
bez ogródek! Potrafi nazywać rzeczy 
po imieniu, bez tej całej sztucznej 
poprawności politycznej, sprzyjającej 
obłudzie. Te partie, które w zbiorowej 
świadomości próbują uchodzić za 
lewicowe, już dawno zapomniały o 
swojej tożsamości. Dla nich przestał 
się liczyć obywatel, a oczy przysłoniły 
im wirtualne liczby, wykresy, fraze-
sy… Tak jak kiedyś, za czasów PRL, 
gdy ministrowie jeździli do Moskwy 
po wskazówki, tak i teraz „politycy 

lewicy” jeżdżą po owe, tyle że one 
pochodzą od Banku Światowego 
czy Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego! A gdzie nasz polski 
interes, pytam? Gdzie w tym interes 
przeciętnego Kowalskiego? Zresztą, 
co tu dużo mówić, jeśli kilku czoło-
wych polityków „czołowej” polskiej 
partii lewicowej przechodzi do pracy 
w strukturach partii, bądź co bądź o 
liberalnym sznycie, to coś tu jest nie 
tak! Zdroworozsądkowo, powinni 
tam pasować jak wątek miłosny do 
Twierdzenia Pitagorasa, a tymcza-
sem, w ich mniemaniu, wszystko 
jest ok.! Cóż za zdumiewająca meta-
morfoza! Jeśli takie „lewicowe rybki” 
czują się komfortowo w „liberalnym 
akwarium”, to tylko kolejny dowód na 
to, że z tą polską lewicą jest naprawdę 
niedobrze. Aż strach pomyśleć, ile 

takich „koni trojańskich” kryją struk-
tury SLD czy też SDPL! Dlatego po-
wtarzam, że jedyną sensowną polską 
lewicą pozostaje Samoobrona RP! 

red: czyli nie wierzy Pan w ostat-
nio lansowaną zmianę wizerunku 
SLd, owe „odrodzenie poprzez 
odmłodzenie”? 

NS: To tylko pozorne zmiany 
kosmetyczne! Jeśli w Sojuszu, na 
pierwszych miejscach list do Sejmu w 
95 procentach figurują starzy działa-
cze-wyjadacze, to żadna to rewolucja. 
Mam nadzieję, że społeczeństwo 
zwyczajnie się na ten manewr nie 
nabierze.

red: dziękujemy za rozmowę i 
życzymy powodzenia w działaniach 
na rzecz nowogardzkiego społe-
czeństwa.

Uwaga 
wędkarze!

Koło M-G PZW Nowogard 
organizuje w dn. 23.04.2006 r. 
zawody wędkarskie spławikowe o 
„Mistrzostwo Koła” w Kamieniu 
Pomorskim. Wyjazd o godz. 6.00 
z ul. 5 Marca. Zapisy w sklepie 
„Wędkarz” do dn. 21.04.2006 r. 
Startowe – seniorzy 10 zł.

Zarząd

Znaleziono klucze
Widoczny na zdjęciu komplet kluczy 

został znaleziony w niedzielę 2 kwiet-
nia w okolicy placu Szarych Szeregów. 

W ł a ś -
c i c i e l 
m o ż e 
je od-
zyskać 
w na-
s z e j 
redak-
cji.

red.
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama reklama

Sygnały czytelników
Widok po spotkaniach niektó-

rych mieszkańców z tzw. blokersa-
mi. To tylko zalążek tego, co widać 
wokół bloku na jednym z osiedli w 
naszej miejscowości.
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Z żalem zawiadamiamy, 
iż w dniu 04.04.2006 r. 

zmarła w wieku 80 lat 
nasza kochana mama 

Krystyna Żywica 
Pogrzeb odbędzie się 

w dniu 7.04.2006 r. o godz. 15.00 
w Dobrej Nowogardzkiej 
Wszystkim, którzy będą 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze pożegnania 

ś.p. Krystyny Żywicy 
podziękowania 
składa rodzina

                         ,,Żadna trudność, żaden lęk nie są tak wielkie, aby 
                         całkowicie zdusić nadzieję, która jest wiecznie żywa”  

Jan Paweł II
                                                                                                    

Papieski konkurs
Dnia 5 kwietnia 2006 r. o godzinie 

10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 roz-
począł się miejsko-gminny konkurs 
recytatorski pt. ,,Wypłyń na głębię- 
poezja Jana Pawła II międzyszkolnym 
mostem miłości”. Uczestnicy konkur-
su byli podzieleni na dwie kategorie 

wiekowe: kl. I-III i kl. IV-VI. Dzieci 
prezentowały utwory poetyckie 
Karola Wojtyły - ukochanego przez 
wszystkich Polaków. To niezwykłe, 
że tak licznie przybyli na konkurs 
niemal wszyscy przedstawiciele 
okolicznych szkół z : Błotna, Żabowa, 
Strzelewa, SP 1, SP 2, SP 3 oraz SP 4 z 
Nowogardu. Godne uwagi jest to, że 
dzieci mimo trudności poezji Jana 
Pawła II, starały się wraz ze swoimi 
opiekunami ,,wypłynąć na głębię” i 

raz jeszcze odkrywać mądrość słów 
i przesłanie Ojca Świętego.

Przed występem mowę wygłosił 
ksiądz Ireneusz Kamionka, który 
mówił, iż ten kto czyta poezję nie 
może być złym człowiekiem, po-
nieważ jest otwarty na Pana Boga, 

przyrodę. Ponadto zwrócił się z 
prośbą do dzieci, aby zabrały do serc 
poezję papieską oraz zawsze o nim 
pamiętały. Na zakończenie wręczył 
obrazki z wizerunkiem Jana Pawła 
II, które otrzymał każdy uczestnik, 
opiekunowie, a także goście.

W konkursie wzięło udział 35 
uczniów, ich recytację oceniało jury 
w składzie: Przewodnicząca komisji 
- Izabela Koladyńska (nauczyciel 
języka polskiego, od lat zajmująca 

się teatrem i poezją) oraz członkowie 
- Zofia Pilarz (dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Nowogardzie), siostra 
Hiacynta (z kościoła pw. WNMP). 
Komisja konkursowa wyłoniła z dużą 
trudnością tych, którzy szczególnie 
urzekli swoją wzniosłą interpretacją 
poezji.

W kategorii klas I-III: I - miejsce 
zajęła: Marta Mucha SP żabowo 
oraz dominika Szynal SP 4, II - 
miejsce: rafał kujawa SP żabowo, 
III - miejsce anna Szcześniak SP 
4.

Natomiast wyróżnienia otrzymali: 
natalia nikratowicz SP 1, Paula Pią-
tak SP 1, daria Opel SP 3, Paulina 
Pawłowska SP 4.

W kategorii klas IV-VI: I - miejsce 
Milena chojnacka SP żabowo, II 
- miejsce alicja kalinowska SP 
Błotno, III - miejsce Sylwia kola-
dyńska SP 4.

Natomiast wyróżnienia otrzymali: 
kamila Bartosik SP 3, róża klimek 
SP 4.

Nagrodami były książki dotyczące 
życia i twórczości Jana Pawła II, które 
wręczała pani dyrektor. Ponadto każ-

dy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom, również nauczyciele otrzy-
mali podziękowania w tejże postaci.

 Do szczególnej atmosfery tego 
konkursu przyłączyła się również 
pani Genowefa Makarewicz, która od 
dawna pisze własne wiersze o Papie-
żu (ale również inne). Kilka swoich 
utworów zaprezentowała zebranej 
publiczności, choć nigdy wcześniej 
ich oficjalnie nie wygłaszała.

Ojciec Święty uwielbiał kremówki, 
doskonale wie o tym pani Malinow-
ska, która swe przepyszne wypieki 
bezinteresownie przekazała dzieciom 
i ich opiekunom na ”osłodzenie” kon-
kursowych wrażeń.

Organizatorzy tego konkursu: pani 
Magdalena Zarębska-Kulesza oraz 
Renata Lisowska wierzą, że ta edycja 
nie zakończy spotkań z poezją Karola 
Wojtyły, bowiem ,,prawdziwe życie 
wyraża się w darze z siebie”.

Ponadto składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim uczniom, 
opiekunom, komisji, pani Makare-
wicz oraz pani Malinowskiej za udział 
i pomoc w organizacji konkursu.

Oka

Zachodniopomorskie w zmysłach
Dnia 21 marca 2006 r w Zespole 

Szkół nr 8 w Szczecinie odbyła się 
VII edycja konkursu dla szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
„Zachodniopomorskie w zmysłach” 
pod patronatem Urzędu Marszał-
kowskiego w Szczecinie. Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, 
brało w nim udział po raz trzeci. 

Celem konkursu jest promowanie 
walorów turystycznych województwa 
zachodniopomorskiego. W tym roku 
gminę Nowogard reprezentowali 
uczniowie klasy I a Joanna Antczak, 
Natalia Kozieł, Paulina Krystkiewicz, 
Marcin Gołąb i Jakub Nowak. 

W przygotowaniach pomagali na-
uczyciele – Aleksandra Demkowicz, 
Magdalena Jońca, Małgorzata Kubiak 
– Baca, Janina Lendzion. 

Przez 6 godzin uczniowie z drużyn 
zaangażowaniem opowiadali o No-
wogardzie i okolicach, rozdawali fol-
dery reklamowe i częstowali produk-
tami rodzimych przedsiębiorców. Co 
prawda zespół z Publicznego Gim-
nazjum nr 1 nie zajął zaszczytnego 
miejsca na podium, ale nawiązał wie-
le kontaktów oraz przybliżył walory 
naszego miasta innym regionom wo-
jewództwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy konkursu „ Zachodniopo-
morskie w zmysłach” pragną serdecznie 
podziękować:

Państwu B. W Pędziszczak za wspaniałe 
wypieki, które wzbudziły duże  zainteresowa-
nie swoim kształtem i smakiem.

Pani Stanisławie Pędziszczak za prze-
pyszny żurek na dziczyźnie, do którego usta-

wiały się bardzo duże kolejki.
Pani L Szocik za piękny tort w kształcie 

herbu naszego miasta, który fotografowali 
wszyscy posiadający aparat fotograficzny.

Firmie eKATe za soki warzywne gaszą-
ce pragnienie wielu uczestników konkursu 
i absolwentów znajdujących się na terenie 
wystawnym.

Państwu W. J  Furmańczykom i J. 
Kornelukowi za piękne zdjęcia.

Urzędowi  Miasta i Gminy za foldery re-
klamowe gminy.

Ks. Piotrowi Gronostajowi za zdjęcia i 
informacje dotyczące nowogardzkiego Koś-
cioła

Rodzicom uczniów reprezentujących 
szkołę za pomoc i cierpliwość.

Panu Arkadiuszowi Baca za wsparcie 
finansowe.

Państwu M. M Piątkowskim i Pani W. 
Delęgowskiej za wypożyczenie eksponatów 
do dekoracji. 

Red.
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  W obiektywie Jana Korneluka  
  Nowogard „wczoraj”

Wieczornica w SP 4
Nie zapomnieli o ważnej rocznicy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w Nowogardzie im. Jana Pawła II . W samo południe 2.04.2006 
r. uczniowie  wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyli w nabożeństwie 
w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Bema. Wieczorem o godz. 
21.15  harcerze ze Związku Drużyn ZHP zorganizowali wieczornicę przy  
tablicy pamiątkowej Jana Pawła II  na terenie SP 4. Młodzież odśpiewała 
„Barkę”- ulubioną pieśń Jana Pawła i „Modlitwę harcerską”. Czytała anegdoty 
z życia papieża. O godz. 21.37 zgromadzone dzieci, młodzież i mieszkańcy 
osiedla zawiązali wielki krąg przyjaźni.

ODS – ciąg dalszy nastąpi
Po ukazaniu się moich dwóch artykułów dotyczących ODS – Optical Disc 

Service Sp. z o.o, które ukazały się na łamach Dziennika, nasza redakcja 
otrzymała list elektroniczny od Czytelniczki, pracownicy zakładu.

W związku z nowymi informacjami zawartymi w liście w najbliższy wtorek 
ukaże się kolejny – trzeci już – artykuł na ten temat.

Tym bardziej, że pomimo obietnic ze strony pana prezesa do naszego 
spotkania nie doszło, choć czekałem dwa tygodnie.

Zapraszam do lektury Dziennika we wtorek 11 bm.
Ireneusz karczyński

Prezent dla laboratorium
Nowogardzkie laboratorium otrzymało komputer od Krzysztofa Kosińskie-

go kierującego przychodnią „Praxis”, będącego jednocześnie radnym Rady 
Miejskiej. Jest to drugi komputer w laboratorium. 

Podarunek ten jest niezbędny, ponieważ pozwoli na sprawniejsze funkcjono-
wanie labora-
torium, zosta-
ną stworzone 
bazy danych, 
itp. „Mówili, 
że potrzebują 
komputera, a 
ja mogłem…
więc im go da-
łem” – mówi 
Krzysztof Ko-
siński.

iSa
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Koncert w Szkole Muzycznej
Dnia 31 marca 2006r o godz.17.00. 

w Szkole Muzycznej odbył się koncert 
z okazji nadejścia wiosny. Uczniowie 
mieli okazję zaprezentować swoje 
umiejętności po wielu miesiącach 
pracy. Część utworów była z ,,półki 
rozrywkowej”, ale również pojawiły 
się bardzo ambitne wykonania m.in. F. 
Chopina. Koncert prowadziła Patrycja 
Szponar oraz Katarzyna Młynek, nato-
miast dzieci przygotowała pani Hanna 
Szczepaniak. Występ rozpoczęły dwie 
solistki, które grały na skrzypcach była 
to Natalia Wróbel i Aleksandra Opala. 
Godne podziwu jest to, iż dziewczynki 
zaledwie po kilku miesiącach nauki 
potrafią wyjść na scenę i wspaniale za-
grać. Ponadto kilkoro dzieci zadebiu-
towało w piosenkach ,,O wróbelku” 
oraz ,, O butach rajdowych”. Koncerty 
organizowane na święto Wiosny są 
szczególne, gdyż rok szkolny chyli się 
ku końcowi i uczniowie mogą wybrać 
ze swojego repertuaru utwory, które 
najbardziej przypadły im ,,do serca”. 
Cały występ przebiegał prawidłowo, 
pomimo tego, iż wielu nauczycieli 
było na zwolnieniu lekarskim i nie 
było w stanie poświęcić odpowiedniej 
ilości czasu swoim podopiecznym. 
Dzieci poradziły sobie doskonale i 
sprostały wszelkim trudnościom.

Ponadto warto również podkreślić 
wystrój sali, która była wypełniona 
mnóstwem kolorowych kwiatów oraz 
łańcuchów. Dominowały barwy żółte, 
czerwone oraz zielone, które uka-
zywały radość z nadchodzącej pory 
roku. Wszystko to dzięki dzieciom, 
osobom z domu Opieki Społecznej, a 
także rodzicom, którzy angażują się w 

przygotowania i sprawiają, że koncert 
jest przyjemny nie tylko dla słuchu, ale 
również pod względem wizualnym- 
wprawia w zachwyt. 

Być może dlatego też na piątkowy 
występ przybyła tak liczna publicz-
ność, wśród której byli nie tylko rodzi-
ce, ale również burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba oraz radny Marek 
Krzywania. Wszyscy z podziwem 
przysłuchiwali się występom mło-
dych wykonawców wśród, których 
był: chór szkolny- ,,Pieśń wieczorna”, 
,,Lisi alfabet”, Natalia Wróbel - ,,Po-
jedziemy na łów”, Aleksandra Opala 
- ,,Kurczątko”, Sylwia Koladyńska i 
Karolina Wesołowska - Walc, Bartosz 
Stępiński - ,,Deszczowy dzień”, Oliwia 
Łatka - ,,Wiosenne smutki”, Hanna 
Komisarz - ,,Wesoły konik”, Małgo-
rzata Oleksiuk - Żarcik , Aleksandra 
Szwabowicz i Krystian Konopiński 
- ,,Uralska jarzębina”, Jan Jeliński 
- Wiosenne przebudzenie elfów, Bar-
tosz Juszkiewicz - ,,Pieśń wiosenna”, 
Karolina Szponar - Gawot, Katarzyna 
Kowalczyk - Polka, Kamila Kraw-
czyk-Walc, Justyna Kubacka, Kamila 
Ziętek - ,,W cyrku”, Agata Nakoneczna 
- ,,Ramona”,  Jakub Siwy - „Yesterday”,  
Patrycja Szponar, Karolina Prekwa 
- Walc, Piosenka o wróbelku- dzieci 
klas I,II,III, Piosenka o butach rajdo-
wych- dzieci klas I, II, III.

Szczególne podziękowania pani 
dyrektor składa dla Domu Pomocy 
Społecznej nr 1 w Nowogardzie za 
gadżety wiosenne, tj. kwiaty, łańcuchy, 
które przyczyniły się do wytworzenia 
wiosennej atmosfery. 

Oka

Kiermasz
Dnia 11 kwietnia 2006 r. w Szkole 

Podstawowej nr 4 w godzinach od 
10.00 do 12.00 odbędzie się przed-
świąteczny kiermasz Wielkanocny 
(sprzedaż pisanek, kartek Wielka-
nocnych, ciast ). Fundusze uzyskane 
ze sprzedaży zostaną przekazane na 
Dom Dziecka w Gryficach. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału.

uczniowie i nauczyciele ,,czwórki”

Dzień Otwarty w I LO
   W miniony czwartek (30 marca) swoje drzwi dla gimnazjalistów otwo-

rzyło I LO. W ciągu zaledwie trzech godzin mury szkoły odwiedziło łącznie 
około 250 uczniów (między innymi z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3 oraz z Gimnazjów w Dobrej, Osinie i Modlinowie). 

Wszyscy zainteresowani nauką w 
liceum otrzymali specjalnie przygo-
towany na tę okazję informator, w 
którym tradycyjnie już umieszczono 
kwestionariusz przyjęcia oraz zasady 
rekrutacji. Od września szkoła pro-
ponuje naukę w czterech klasach, w 
których część przedmiotów będzie re-
alizowana według rozszerzonego pro-
gramu. I tak: klasa Ia –  język polski, 
geografia i historia; Ib –  języki obce 
(angielski i niemiecki); Ic – biologia 
i chemia oraz  Id – ekonomia stoso-
wana, edukacja prawna i obywatelska, 
matematyka i informatyka.

    Jak co roku podczas Dnia Otwar-
tego Szkoły w salach lekcyjnych przy-
gotowano szereg atrakcji. Można było 
między innymi wziąć udział w kon-
kursach: geograficznym GeoBonus,  
matematyczno-fizycznym i  języko-
wym; zapoznać się z działalnością 
Klubu PCK oraz obejrzeć fragmenty 
filmów z jednego z najprzyjemniej-
szych wydarzeń podczas trzyletniej 
nauki w liceum – studniówki oraz 
prezentację multimedialną o szkole. 

Przedszkole nr 4

Kiermasz palm wielkanocnych
W środę 5 marca w Przedszkolu nr 4 przy ul. T. Kościuszki odbył się 

kiermasz palm wielkanocnych. Kiermasze świąteczne stały się tradycją 
naszego Przedszkola. Jest to wspólne przedsięwzięcie nauczycieli, rodziców 
i dzieci.

Pozyskane w ten sposób fundusze 
zostaną przeznaczone na zakup no-
wych okien do sal.

Różnorodność i pomysłowość wy-
konanych palm to zasługa personelu 
oraz rodziców, którzy wspomagali 
nas przeróżnymi materiałami nie-
zbędnymi do ich wykonania. Przy 
wykonywaniu palm pracowali wszy-
scy, tj. chętni rodzice, cały personel 
wraz z dziećmi. Dzieci podczas wy-
konywania palm świetnie się bawiły 
poznając zarazem tradycje związane 
ze świętami wielkanocnymi.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji 
naszego przedsięwzięcia.

dyrektor Przedszkola
elżbieta Majchrzak

Zainteresowani historią I LO mieli 
okazję zajrzeć do kronik szkolnych 
oraz podziwiać licznie zgromadzone 
dyplomy i puchary (w tym między in-
nymi Puchar Burmistrza Nowogardu  
przyznany zespołowi z I LO w VIII 
Turnieju Poloneza Studniówkowego). 
Ci zaś, którzy cenią sobie kontakt 
z naturą, mogli z bliska przyjrzeć 
się  doświadczeniom biologicznym. 
Jedną z sal zamieniono w tym dniu 
na Kawiarenkę polonistyczną, gdzie 
było coś zarówno dla ducha, jak i 
dla ciała. Dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów cieszyły się zajęcia 
zorganizowane w gabinecie pedagoga 
szkolnego, gdzie rozwiązywano test 
na IQ. Młodzież zwiedziła również 
bibliotekę szkolną oraz nowoczesną 
pracownię i czytelnię multimedialną. 
Na sali gimnastycznej zaś, rozegrano 
mecze towarzyskie - gimnazjaliści 
kontra uczniowie klas I LO. 

   Wszystkim gimnazjalistom oraz 
ich opiekunom, którzy odwiedzili 
szkołę w Dniu Otwartym podzięko-
wania składa Dyrekcja, Grono Peda-
gogiczne oraz społeczność uczniow-
ska I LO. Jednocześnie zapraszamy 
do wstąpienia w jego szeregi już we 
wrześniu.

Barbara Bartoszyńska
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F.H.U.  oferuje 

Tanie 
rękawice 

„WaMPIrkI” 
Od 0,61 zł – netto 

Tel. 091 39 133 48
Tel. kom. 0506 484 576. 

PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 
zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowach realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.:

1. robót murarskich,
2. układanie płyt gipsowo-kartonowych,
3. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
4. wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
5. robót malarskich.
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych 
na realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:

murarz tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, malarz, 
monter instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 
57 92 651. 
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630.
2. Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 651.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GARDNO”
w Nowogardzie zwołuje w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz. 15.00 

w budynku administracyjnym przy ul. Osiedlowa 6 w Nowogardzie 
ZeBranIe GruPy cZŁOnkÓW OcZekujĄcycH.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przedstawienie regulaminu Zebrania Grup Członkowskich.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
− skrutacyjnej
− wyborczej
− wnioskowej
5. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawi-

cieli Członków, a w szczególności:
a. Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe 

SM „Gardno” za 2005 rok,
b. Sprawozdanie Zarządu w sprawie realizacji wniosków z poprzedniego Zebra-

nia Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”.
8. Omówienie zmian do statutu Spółdzielni oraz zmian do Regulaminu Rady 

Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Ogłoszenie wyników wyborów Przedstawicieli Grupy na Zebranie Przedsta-

wicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”.
11. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków zebra-

nia grupy.
12. Zamknięcie obrad.

reklama

Sp. z o.o. 
zatrudni 
księgową 

w gospodarstwie rolnym. 
Osowo k. Nowogardu, 

kontakt 091 39 71 322.

W odpowiedzi
Panu Rafałowi Szpilkowskiemu krótko i bez inwektyw, choć się bardzo o nie 

prosi.
Szanując prawo do wolności słowa i swobodnych wypowiedzi, które wywal-

czyło moje pokolenie nie zamierzam gasić Pańskiego buntu wyrażonego przez 
obywatela posiadającego odmienną ocenę otaczającej nas rzeczywistości – czemu 
dał Pan wyraz w artykule „Polityczna naiwność” opublikowanym w „Dzienniku 
Nowogardzkim” 28 marca 2006 r.

Pragnę jednak przypomnieć jako osobie młodej i nieobytej politycznie, że są 
sfery życia, w które nie wolno nikomu ingerować, a dotyczy to m.in. zagadnienia 
wiary – czego Pan nie potrafił uszanować. 

Jeżeli według Pana „polityka powinna być domeną rozumu a nie wiary” i 
na bazie takiego domniemania poważył się Pan pouczać innych to pozostaję w 
przekonaniu, że nie wyciągnął Pan właściwych wniosków z historii najnowszej 
oraz nie przypadł Panu do gustu fenomen moherowych beretów (według mowy 
Donalda Tuska) na politycznej mapie naszego kraju.

Ostatnie wybory parlamentarne szły pod hasłem utworzenia koalicji PiS i PO 
jako przeciwwagi dla bankructwa moralnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Nawet rodziny podzieliły się rolami, w których np. ojciec głosował na Prawo i 
Sprawiedliwość, a syn na Platformę Obywatelską dla utworzenia tej koalicji i 
wszystko było ok.

Powyborczy podział i rozdźwięk w sejmowych ławach na szczęście nie prze-
niósł się w teren. Tu ludzie nie poróżnili się i nie patrzą na siebie wilkiem. A ja 
nie tracę nadziei na wspólny front.

Zatem wyimaginowany przez Pana zarzut „politycznej naiwności” okraszony 
brakiem politycznej kultury pozostawiam ocenie Czytelników.

Że co słucham? Spodziewał się Pan ode mnie taśmowca? Przykro mi, że Pana 
zawiodłam, ale akurat teraz, tuż, tuż przed świętami moje pióro nie chce pisać 
więcej, a już w tym temacie pisać na pewno nie będzie.

Zośka

OPTYK 

ViTAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚciUSZKi 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 39 21 811

Kiermasz
Dnia 10 kwietnia w Gimnazjum nr 2 (ul. Bohaterów Warszawy 78 ) o godz. 

16.30 odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych, wykonanych przez na-
szych uczniów. Serdecznie zapraszamy!!!

anna Bakalarz, edyta Wieczorek, Martyna rogala-Bator
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OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Nowo powstała firma 

poszukuje do stałej pracy 
inżyniera / technika ogrodnictwa 

siedziba firmy Redło 13
Wymagane: 
- prawo jazdy na ciągnik, umiejetność 
  wykonywania oprysków, 
- mile widziana znajomość z zakresu  
   sadownictwa i j. niemiecki
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
- świadectwo kwalifikacji

Proszę przesłać na adres: 
Oder Obst Spółka z o.o.

Redło 13
72-221 Osina

Sklep „reMO” 
nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

Tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

kurkI nIOSkI 
ODCHOWANE pow. 8 tygodni 

W SPrZedaży!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

� PRZEJAZY ZAGRANICZNE CODZIENNIE Z NOWOGARDU �

OFERTA na 2006 r.
Wczasy Tunezja, Turcja samolotem z Goleniowa

, samolotem z Warszawy i PoznaniaBrazylia, Kreta Egipt

Informacje i katalogi w Biurze Turystyki i Podróży TRAVEL
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 78a/2, , kom. 0605856556tel. 091 3921739

Sklep „PaneL” 
ul. 3 Maja 48 w domu rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ
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OG£OSZENIA drObNE
NieRUcHOMOŚci
• Dom nowy, 2-poziomowy o pow. 200 m 

kw., działka 1 ha. Cena 280.000 zł – Kol. 
Wierzbięcin. 0695 644 125.

• Pilnie poszukuję kawalerki do wynaję-
cia, w rozsądnej cenie. 0693 482 460.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia 2 lub 3-pokojowego mieszkania 
oraz kawalerkę w Nowogardzie. 0604 
775 563.

• Poszukuję garażu w okolicy ul. 15 Lute-
go. 0500 062 364.

• Sprzedam działkę (altanka, wc, wyposa-
żenie), ok. 200 m od parkingu, ul. Armii 
Krajowej. 2500 zł. Tel. 0663 824 018.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
68 m kw., ii piętro, ul. 15 Lutego. cena 
85.000 zł. Tel. 0502 103 432.

• Kupię ziemię koło Nowogardu na trasie 
A-6. Tel. 0512 131 575.

• Wynajmę pokój 1 osobie z używalnością 
kuchni i łazienki. Tel. 0880 724 325.

• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie włas-

nościowe 3-pokojowe. 091 39 106 83.
• Kupię mieszkanie własnościowe 2 lub 3-

pokojowe (może być do remontu). 0508 
211 612.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawa-
lerki. 0888 963 936.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. włas-
nościowe w domu 3-rodzinnym (parter). 
0600 381 049, 0602 643 408.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie 
spółdzielcze 3 pokoje, 70 m kw. na 
dwa pokoje. 0601 493 880.

• Sprzedam działkę ogrodową – 5 arów, 
zadbana, altana drewniana, ul. 15 Lute-
go, tel. 091 39 21 522.

• Sprzedam kontener na Targowisku, cena 
do uzgodnienia. 0603 218 505.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68 m 
kw., w bloku. 0693 605 863.

• Wydzierżawię lokal pod działalność 
gospodarczą: sklep, itp. o pow. 74 m 
kw. w Nowogardzie. Kontakt tel. 0509 
379 883, czynsz do uzgodnienia, FRA 
VAT.

• Kupię dom lub pół domu do remontu. 
Tel. 0695 455 420, 0691 840 951.

• Do wynajęcia lokal 100 m kw. w całości 
lub w częściach Nowogardu – Dom Han-
dlowy „VELES”, tel. 051 333 075

• Sprzedam ziemię – Sieciechowo k/No-
wogardu. Tel. 0693 716 002.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Za-
mkowej. 0607 984 315.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spół-
dzielcze, własnościowe. 091 39 28 135.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
bezczynszowe, 60 m kw., pomieszczenie 
gospodarcze, ogródek – w domu wielo-
rodzinnym. 0661 336 559, 0888 055 995.

• Sprzedam ziemię orną 13.000 zł – 6 ha, 
k/Wojtaszyc. 091 39 14 000.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. Cena 
58.000 zł. 091 39 25 179.

• Ul. Zamkowa – garaż blaszak – 1000 zł. 
0692 683 479.

• KUPUJeMY – SPRZeDAJeMY DOMY, 
MieSZKANiA, ZieMiĘ. AGeNcJA Nie-
RUcHOMOŚci „ARDOM’. 091 488 54 
26, 0502 103 432, www.ardom.pl 

MOTORYZAcJA

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 185 60R14 lub 185 55R15. 
Tel. 0605 522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto 
naprawa samochodów osobowych i 
dostawczych wszelkich typów. Tel. 0668 
527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. Warsza-
wy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/
szt. Tel. 0606 118 102.

• Alufelgi – różne rodzaje – sprzedam. 
0600 42 62 10.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam Opel Vectra. 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie kier., 
c. zamek ma pilota, el. Szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm, cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 11 117.

• Sprzedam Ford Eskort 1.6 benzyna, rok 
1991, alufelgi, szyberdach, sportowe za-
wieszenie, cent. zamek, wspomaganie, 
elektr. sterowanie lusterek. Cena 3000 zł. 
0693 588 822.

• Sprzedam Fiat Kroma, 1988 r., cena do 
uzgodnienia. 0665 209 470.

• Sprzedam Audi 80, 1991 r., poj. 1.9, stan 
dobry. Tel. 0502 529 656.

• Sprzedam Łada Niva 1.7 + gaz, 2003 r., 
garażowany, pierwszy właściciel, przy-
ciemniane szyby, kangurka, hak, urzą-
dzenie do przewozu zwierzyny, progi 
boczne, zestaw głośnomówiący, radio-
magnetofon. 0602 609 834.

• Fiat Uno 1.4i + gaz, 1996/97 r. 0608 
623 136.

• Sprzedam Focus 1.4, 3-drzwiowy, 2001 r., 
bogate wyposażenie. 0608 302 282.

ROLNicTWO
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam sadzarkę, kopaczkę do ziem-

niaków. 091 39 179 02.
• Kupię 80 kg jarego rzepaku. 091 39 

28 005.
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożo-

wą. 091 39 106 49.
• Karp kroczek – 091 39 182 97.
• Króliki nowozelandzkie w różnym wieku 

sprzedam. 0695 963 891.
• Sprzedam przyczepkę ciągnikową 1-

osiową, cena 800 zł. 0887 392 955.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu, pszeni-

cę i mieszankę zbożową. 0600 345 068.
• Sprzedam obornik i czarnoziem. 0603 85 

21 02.
• Sprzedam kombajn zbożowy Volvo 5830 

z sieczkarnią, szerokość hederu 3,30 m. 
0607 289 939.

• Kupię prosiaki. 0660 010 540.

• Sprzedam przyczepę „szóstkę”, zareje-
strowaną i opryskiwacz. 091 39 187 72, 
po 19.00.

• Sprzedam krowę po pierwszej laktacji, 
mieszaniec mięsno-mleczny, Otręby. 091 
39 23 492.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRO-
NY INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – 
SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• www.nowogard.info
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. Dzwonić wieczorem 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• Remonty mieszkań WYKONAM – 0608 

347 330.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
• Naprawa żaluzji – wymiana sznurków. 

Żaluzje i rolety na okna plastikowe 
– ceny promocyjne. 091 39 72 656, 0503 
322 168.

• KORePeTYcJe Z MATeMATYKi – GiM-
NAZJUM, LiceUM, UcZeLNie WYŻSZe 
(cAŁKi, MAcieRZe). 0600 924 128, 
iwonand1@wp.pl

• Wykonuję robótki ręczne na drutach. 
091 39 23 350.

PRAcA
• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 

091 39 21 195.
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zatrudni kucharza i kelnerkę do pracy na 
Majorce ze znajomoscią j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Zatrudnię mężczyznę do pracy w ogro-
dzie. 091 39 23 887.

• Wynajmę ekipę budowlaną do postana-
wienia domu dwurodzinnego w stanie 
surowym. 0510 225 805, 091 39 26 649.

• Zatrudnię na budowie. 0608 817 214.
• Zaopiekuję się dzieckiem. 0509 530 073.
• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pracy kie-

rowcę do rozwożenia pizzy z własnym 
samochodem. Wiadomość w pizzerii 
– Plac Szarych Szeregów 7.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 091 39 21 222, 
0693 716 085.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam radio Sony cDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny 
z dokumentacją, cena do uzgodnie-
nia. 0605 522 340.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero ko-
lorowe oraz ksero czarno-białe. 0693 
850 197.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki 
ze spacerówką, w dobrym stanie, z 
pełnym wyposażeniem + pokrowiec 
na deszcz. cena 300 zł - do negocjacji. 
Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo do-
brym stanie, kolor granatowo-niebieski 
(kompletny). Tel. 091 39 26 077, od 9.00 
do 17.00, kom. 0609 644 270.

• Kupię drewno opałowe, gałęziówkę, nie-
ciętą. 0695 963 891.

• Owczarki niemieckie 3-miesięczne, 
ojciec wnuk zwycięzcy świata, rodzice 
na miejscu. Tel. 091 39 21 828.

• Mało kto wie! Możesz decydować o 
swojej emeryturze. Spotkania infor-
macyjne – 0601 493 880.

• Sprzedam drewno opałowe kominkowe. 
091 418 98 24.

• Sprzedam akwarium 380l z prawie całym 
wyposażeniem. 0693 605 863.

• Kuchenka gazowa 2-palnikowa, butla 
11 kg, reduktor wąż, cena 150 zł. 0693 
068 993.

• Pomoc! Dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych. 0601 
493 880.

• Sprzedam cegłę czerwoną z rozbiórki 
– palona utwardzona – 1500 sztuk. 0693 
068 993.

• Ziemia torfowa pod trawnik, silnik VW 
Golf, poj. 1.3. Tel. 091 39 104 24.

• Rury ocynkowane 1 cal, nieużywane, 13 
szt x 6 m, 40 zł/1 szt. 0693 068 993.
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reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

 Witamy wśród nas...

Córka Justyny Wójcik ur. 
28.03.06 z Nowogardu

Córka Elżbiety i Dominika 
ur. 30.03.06 z Nowogardu

Syn Magdaleny Zdun ur. 
2.04.06 z Nowogardu

Syn Joanny Ptaszyńskiej ur. 
31.03.06 z Nowogardu

Córka Doroty Gmachowskiej 
ur. 31.03.06 z Mokre

Córka Wioletty Szafran ur. 
1.04.06 z Bielic

Ponadto w szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko. 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze względu na brak zgody rodzica

Spotkanie TMZN
Uprzejmie informuję członków Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Nowogardzkiej oraz sympatyków, że wyjątkowo 10 
kwietnia 2006 r. tj. w poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się 
spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na które serdecz-
nie zapraszam. Jednocześnie proszę o przybycie wszystkich 
tych członków, którzy nie dopełnili obowiązków stosownych 
do odebrania legitymacji członkowskich.

Przewodniczący Towarzystwa Franciszek Karolewski

Przedszkole nr 3

Zwyczaje i obrzędy 
wielkanocne

Wielką radość wśród licznie przybyłych gości wzbudził 
występ „dyngusiarzy”, którzy wszystkich polali wodą.

Na zakończenie uroczystości Wielkanocny Zając życzył 
wszystkim przybyłym wesołych świąt.

Po przedstawieniu odbył się kiermasz wyrobów świątecz-
nych. Były więc tradycyjne dla tych świąt baby, mazurki i 
pierniki. A były naprawdę smaczne – sam miałem okazję się 
o tym przekonać.

Wypieki przygotowali opiekunowie grup, oczywiście przy 
dzielnej pomocy przedszkolaków i ich rodziców.

Dziękując Dyrektor Ewie Wróbel, opiekunom grup i Wam 
dzieciaki za zaproszenie mnie na waszą uroczystość w imieniu 
redakcji oraz własnym życzę Wesołych Świąt!

Ireneusz karczyński

Pod takim tytułem w Przedszkolu nr 3 odbyło się przedsta-
wienie słowno – muzyczne w wykonaniu grupy straszaków 
pod kierownictwem niestrudzonej Grażyny Kwiecień. Przy 
wielkanocnym stole dzieci recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki związane z Wielkanocą. W formie zagadek, które 
prezentowała „Pani Wiosna” przedstawiono wszystkie zwy-
czaje wielkanocne.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

iNFORMAcJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Kierunek 
Nowogard-Szczecin 
06:00 L 06:35 F 07:15 BL 07:45 U 08:15 A 
09:15 U 10:15 F 11:00 L 12:25 L 14:45 S 
16:10 U 16:50 7L 16:55 zL 17:45 7L 17:55 
7L 18:40 L 19:30 w 20:10 U 21:40 U

Kierunek 
Szczecin-Nowogard 
05:45 y 06:25 U 07:45 F 10:10 U 11:20 A 
13:00 U  14:00 L 14:45 F 15:15 BL 16:00 U 
16:35 S 18:15 L 18:35 7L 19:10 zL 19:15 U 
19:35 7L 20:40 L 21:10 7L 23:15 U 

Oznaczenia
7  - Kursuje w niedziele
A  - Nie kursuje w niedziele i święta
B  - Kursuje codziennie oprócz sobót
F  - Kursuje w dni robocze 
     od poniedziałku do piątku
L  - Nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S  - Kursuje w dni nauki szkolnej
U  - Nie kursuje w pierwszy dzień 
      Świąt Wielkiej Nocy
y  - Kursuje w poniedziałki 
      (odjazd spod dworca PKP)
w  - Kursuje w piątki i soboty
z  - Kursuje w piątki i niedziele

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” s¹  pe³nione w budynku starej 
przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671242
NZOZ „Baby-Med” - 0668 434 719

Nowogard 06.04.2006r.
Oferty pracy PUP Goleniów, Filia Nowogard

tel. 091 3921376
1. szklarz
2. przedstawiciel handlowy
3. murarz; betoniarz
4. administrator sieci internetowej
5. cukiernik
6. technik analityki medycznej
7. rejestratorka medyczna
8. kierowca c+e
9. rozbieracz-wykrawacz; księgowa
10.sprzedawca
11.mechanik-ślusarz
12.sprzątaczka/pomoc kuchenna
13.informatyk
14.reprezentant; kierownik zespołu
15.konserwator
16.mechanik maszyn szwlniczych; pracownik 
fizyczny
17. prasowaczka
18.operator wprowadzania danych (gr. inw.)
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia na 
żurawie samojezdne)
2. kompletator wsadu (Szczecin)
3. kucharz (Pobierowo)
4. monter-spawacz (Szczecin)
5. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
6. przedstawiciel handlowy (zachodniopomor-
skie)
7. przedstawiciel handlowy (Pyrzyce)
8. spawacz (Gdynia)
9. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
10.monter kadłubów-kowal konstrukcji (Gdy-
nia)
11.monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
12.maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
13.monter kadłubów-poddźwignicowy (Gdy-
nia)
14.kierowca c+e (Glewice)
15.kierowca c+e (Gryfice)
16.kierowca c+e (Goleniów)
17.kierowca c+e (Szczecin)
18.projektant stolarki (Maszewo)
19.operator żurawia budowlanego, operator 
żurawia samochodowego do 18 ton (Goleniów)
20.mechanik samochodów ciężarowych (Gole-
niów)
21.trener koni kłusaków (Świętoszewo)
22.pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
23.kelner (Rewal)
24.pracownik gospodarczy (Goleniów)
25.informatyk (Goleniów)
26.nauczyciel j.angielskiego (Kamień Pomorski)
27.magazynier; kierowca c (Szczecin)
28.operator koparki (Goleniów)
29.betoniarz (Stargard Szcz.)
Informacje można uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Goleniowie, filia w Nowogar-
dzie pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 0:2 (0:0)

Juniorzy: Porażka na początek
Pomorzanin: Skrzecz – Mordzak, Lembas, Paszkiewicz, Oniszczenko, 

Czerniak, Pertkiewicz, Majdziński, Majczyna (Wojda), Krugły (Litwin), 
Borowik.

Po przerwie zimowej na boiska 
wróciła także drużyna juniorów, jed-
nak w przeciwieństwie do starszych 
kolegów nasi zawodnicy schodzili do 
szatni w kiepskich nastrojach.

Jak na gospodarza spotkania przy-
stało Pomorzanin zaatakował od 
początku meczu. W 15. minucie po 
wrzutce Pertkiewicza Krugły uderzył 
tuż nad bramką. Po chwili inicjatywę 
przejęli goście, przeprowadzili kilka 
groźnych akcji, lecz nie udało im się 
pokonać naszego bramkarza. Za to 
bliski tego był nasz zespół. Tuż przed 
gwizdkiem Czerniak strzałem z 10 
metrów trafił w poprzeczkę.

Trzy minuty po wznowieniu gry 
Sparta objęła prowadzenie. Stratę 
piłki wykorzystał jeden z zawodni-
ków gości i uderzeniem z 18 metrów 
umieścił piłkę pod poprzeczkę. 

Pomorzanin rzucił się do odrabia-
nia strat. Przed szansą na strzelenie 
bramki stawali m.in. Majdziński, 
Pertkiewicz, Borowik jednak żadna 
z tych akcji nie zakończyła się tra-
fieniem. W 89. minucie gospodarze 
przeprowadzili kolejną akcję. Piłkę w 
pole karne wrzucił Lembas, Czerniak 
uderzeniem z pierwszej piłki trafił w 
poprzeczkę. Niestety, Sparta prze-
prowadziła szybką sprawną kontrę i 
ustaliła wynik spotkania.

Pozostałe wyniki meczów:
Hutnik EKO TRAS Szczecin - 

Korona Stuchowo 5 : 1, Mieszko 
Mieszkowice - Zorza Dobrzany 2 : 
2, Polonia Płoty - Vineta Wolin 4 : 
4, Stal Szczecin - Kluczevia Stargard 
2 : 3, Dąb Dębno - Kłos Pełczyce 8 
: 0, Radovia Radowo Małe - Fagus 
Kołbacz 0 : 1.

Aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 17 41 104-20
2.  Dąb Dębno 17 40 75-49
3.  Vineta Wolin 18 38 74-32
4.  Polonia Płoty 17 34 68-35
5.  Sokół Pyrzyce 16 34 42-26
6.  Stal Szczecin 18 34 89-26
7.  Zorza Dobrzany 17 34 62-29
8.  Kłos Pełczyce 17 23 40-45
9.  Pomorzanin Nowogard 17 22 48-37
10.  Iskra Banie 16 20 43-74
11.  Mieszko Mieszkowice 18 20 31-42
12.  Sparta Gryfice 17 17 30-66
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 17 33-68
14.  Fagus Kołbacz 17 9 20-83
15.  Radovia Radowo Małe 17 8 33-85
16.  Korona Stuchowo 18 6 24-99

Andrzej Garguliński

Pomorzanin zagra z wiceliderem
W najbliższą niedzielę na nowogardzkim stadionie odbędzie się kolejny 

mecz rundy wiosennej piłkarskiej V ligi. O godzinie 15.00 Pomorzanin 
zmierzy się z wiceliderem rozgrywek, Sokołem Pyrzyce. Nasz najbliższy 
rywal traci zaledwie punkt do prowadzącej Stali Szczecin, lecz ma aż dwa 
mecze zaległe. 

Zestaw par:
Sparta Gryfice - Radovia Radowo Małe, Kluczevia Stargard - Polonia Płoty, 

Zorza Dobrzany - Hutnik EKO TRAS Szczecin, Korona Stuchowo - Iskra 
Banie, Fagus Kołbacz - Dąb Dębno, Kłos Pełczyce - Stal Szczecin, Vineta 
Wolin - Mieszko Mieszkowice.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Europy Taxi

Wędkarstwo
Jest to kolejna konkurencja, która 

została dopięta organizacyjnie. Zawody 
odbędą się 26 sierpnia 2006 r. od godziny 
9.00 na jeziorze Gardno w Nowogardzie. 
Czas trwania zawodów- 4 godziny. 
Stanowiska zawodników rozlokowane 
będą między, ”Przystanią” a „Neptunem”. 
Mistrzostwa odbędą się w kategorii kobiet 
i mężczyzn, a puchary i nagrody dla 3 
pierwszych zawodników i zawodniczek 
ufunduje i osobiście wręczy Burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba.

Prosimy o wyznaczenie z każdego koła 
po 10-ciu zawodników w tym 3 pań. Za-
pisy odbywają się w pubie PASADENA” 
przy ul. Warszawskiej 9. Wpisowe od za-
wodnika wynosi 20 zł. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr telefonu: 606-612-
367. Wszystko o Mistrzostwach na stronie 
internetowej: www.taxi.nowogard.pl.

andrzej Szafran

„Czwórka” w finale wojewódzkim
W Mielnie rozegrano półfinałowy turniej mistrzostw województwa w piłce 

ręcznej dziewcząt. Znakomicie spisały się tam reprezentantki nowogardzkiej 
Szkoły Podstawowej nr 4, które wywalczyły awans do finału.

Liga Darta

Poza naszymi zawodniczkami w tych 
zawodach brały udział Szkoła Podsta-
wowa z Mielna, Szkoła Podstawowa nr 
10 z Koszalina i Szkoła Podstawowa nr 
37. W pierwszym spotkaniu „Czwórka” 
łatwo rozprawiła się z koszaliniankami 
pokonując je aż 18:4 zapewniając sobie 
tym samym prawo do walki o pierwsze 
miejsce w turnieju. W drugim meczu 
faworyzowane szczecinianki poradziły 
sobie z drużyną gospodarzy i wygrały 
19:6.

I przyszedł czas na rozstrzygające 
mecze. Trzecie miejsce wygrała drużyna 
z Koszlina pokonując zawodniczki z Miel-
na 12:6. Mecz o pierwsze miejsce miał 
bardzo zacięty przebieg i do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebna była dogrywka. 
Ostatecznie reprezentacja szczecińskiej 

Szkoły Podstawowej nr 37 pokonała wa-
lecznie grające zawodniczki z „Czwórki” 
15:14 i obie drużyny awansowały do 
finału, gdzie być może będzie okazja do 
rewanżu.

Najlepszą bramkarką turnieju została 
nowogardzka zawodniczka Jola Parszyk.

Warto wspomnieć, że choroba wy-
eliminowała z gry najskuteczniejszą 
zawodniczkę naszej drużyny Sandrę 
Niedbał. „Czwórka” zagrała w składzie: 
Jola Parszyk, Michalina Waszak, Jagoda 
Jędrusiak, Marika Zawadzka, Ines Pen-
czek, Joanna Witkowska, Kinga Piwo-
warczyk, Monika Nosek, Michalina Król, 
Karolina Nizińska.

Opiekunem zespołu jest Wiesław Bu-
czyński, a kierownikiem Jerzy Kusiak.

Andrzej Garguliński

Dnia 2 kwietnia odbyła się w pubie 
„PASADENA” druga kolejka Nowogardz-
kiej ligi Darta. Startowało 13 zawodni-
ków, ponownie wygrał Jacek Chlebowski 
przed Anią Protas i Jackiem Okolskim. Po 
dwóch kolejkach klasyfikacja przedstawia 
się następująco: 

1.Jacek Chlebowski         - 40 pkt
2.Ania Protas                  - 32 pkt
Jacek Okulski            - 32 pkt
4. Bogdan Wawryczuk – 23 pkt
5. Ela Protaz                 - 20 pkt
 Poziom gry w Darta dzięki tej lidze 

podniósł się bardzo wysoko wytworzyła 
się silna kilkunastoosobowa grupa za-
wodników, która systematycznie podnosi 

swój poziom sportowy. Jeżeli w dalszym 
ciągu na tak wysokim poziomie odbywać 
się będą zawody, to jest to realna szansa 
na to, że w sierpniu w Mistrzostwach 
Europy Taxi, które odbywać się będą 
w Nowogardzie któryś z zawodników 
zdobędzie medal.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w 3 kolejce ligi, która 
odbędzie się w niedzielę 9 kwietnia o 
godz.16.30 w pubie „PASADENA” w 
Nowogardzie.

Więcej informacji na  www.dart.no-
wogard.info

andrzej Szafran

Szach i mat!
Turniej szachowy odbędzie się dnia 

9 kwietnia 2006 r. o godzinie 10.00 w 
Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Stefana Żeromskiego w Nowogardzie.

Organizator zapewnia  nagrody dla 
czołowych zawodników w kategorii 
junior i senior. 

Zapisy w dniu zawodów od godziny 
10.00. 

Gramy 9 rund po 15 min. dla zawod-
nika, kojarzenie systemem szwajcarskim. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych a w szczególności dzieci i młodzież!!! 
Kibice mile widziani!!! Organizatorem 
jest Rada Miejsko gminna LZS. 

Dla najlepszych nowogardzian w ka-
tegorii „open” i „junior” puchary funduje 
przewodniczący SLD Robert Czapla.

Kontakt z organizatorami 
– 508 419 197.
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krzyżówka nr 14kupon nr 14 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiązania krzyżówki nr 13 
– żarT – FOrTeL - dOWcIP 
-  nadesłali:

Danuta Bekalarek – Włodzisław, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, Kry-
styna Tretiak – Maszkowo, Maciej 
Majda – Strzelewo, Henryk Rosa – 
Strzelewo i z Nowogardu: Katarzyna 
Kotala, Władysława Kubisz, Grażyna 

Jurczyk, Stanisława Pokorska, Jerzy 
Siedlecki, Andrzej Leszczyński, Józef 
Górzyński, Elżbieta Bogus, Fran-
ciszek Palenica, Barbara Bartosik, 
Gertruda Wasyluk, Alicja Wypych, 
Katarzyna Saja, Przemysław Sońtka, 
Elżbieta Koryś.

Bezpłatne prenumeraty „dn” na 
maj wylosowali:

- Katarzyna Kotala z Nowogardu,
- Władysława Kubisz z Nowogar-

du,
- Maciej Majda ze Strzelewa.

Gratulujemy!

Wiosna emeryta
Już tyle wiosen mam na karku.
Już powiadają stary,,dziad”.
Cóż czeka mnie ?...
Ławeczka w parku- 
I renta.
Starcza?
-Akurat!

Wszystko o mężczyźnie
Moja żona to mądra niewiasta!
Moja córka Ania dorasta-
Moja żona, więc z głębi fotela.
Nie raz rad mojej córce udziela:
    - Nie szukaj córeczko mołojca!
    Nie trzeba – popatrz na ojca:
    Nikt się na oko nie wyzna,
    A jednak mężczyzna.
Mężczyźnie nie trzeba urody,
Mężczyzna nie musi być młody.
Mężczyzna się nie ma 
Podobać nikomu-
Mężczyzna potrzebny jest w domu!
    Mężczyznę nam z nieba zesłali,
    Córeczko, nie po próżnicy:
    Mężczyzna i w sercu płomień rozpali,
     I węgla przyniesie z piwnicy!      
Choć czasem,
Gdy mówić już szczerze,
Nachodzą go myśli niezdrowe
I wtedy w mężczyźnie 
Wręcz budzi się zwierzę!
Ale domowe, córeczko, domowe!
Nie szukaj córeczko mołojca!
Nie trzeba – popatrz na ojca…
    Wtedy posłuszna swej mamie,
    Córeczka spojrzała na mnie 
    Z tkliwością i czcią nienaganną
    I z płaczem:
    ,, Ja chcę być panną!”
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Na pocztę e-mailową Franciszka 
Karolewskiego napłynęły życzenia od 
naszego mistrza Europy w kolarstwie 
Wojciecha Ziółkowskiego, który pi-
sze: „serdeczności dla czytelników 
Dziennika Nowogardzkiego”. Obecnie 
Wojciech Ziółkowski znajduje się na 
zgrupowaniu kadry polskiej, które 
trwa od 3 miesięcy w USA w Kalifornii. 
5 kwietnia nastąpi wylot do Francji do 
Bordeaux na Mistrzostwa Świata, które 
odbędą się 15 kwietnia. W załączeniu 
wysyła kilka fotografii, redakcja pre-
zentuje jedno z nich. Oka

Nowogardzianie na świecie
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Informujemy, że   

11 kwietnia 2006 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

ODS – Koniec milczenia

Po raz trzeci
Zgodnie z moją zapowiedzią wra-

cam do tematu o firmie OdS. na-
pisałem na ten temat dwa artykuły, 
wierząc, że spowodują one zmianę 
dla osób tam zatrudnionych.

Ile zarobią 
nauczyciele 
w tym roku?

Poświęcenie 
palm
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KALENDARIUM
11 kwietnia
Imieniny: Filip, Herman, Jaromir, Leon, Marek i Rajner

12 kwietnia
Imieniny: Andrzej, Juliusz, Siemidrog, Wiktor, Wiktoriusz, Zenon i Ze-
nona

13 kwietnia
Imieniny: Długomił, Hermenegild, Hermenegilda, Ida, Jan, Justyn, Mał-
gorzata, Marcin, Przemysł i Przemysław
Światowy dzień Pamięci Ofiar katynia

Nasza sonda
Czy święta są przeżyciem religijnym, czy tylko dniem wolnym 
od pracy?

kujawa joanna – Myślę, że 
religijne. Wtedy mamy czas żeby 
spotkać się z rodziną wspólnie 
przeżyć ten niezwykły okres, tym-
bardziej, że na co dzień każdy jest 
zapracowany. Ponadto na pewno 
razem z bliskimi pójdę do kościo-
ła, uczestniczyć we mszy świętej 
oraz poświęcić jajka.

Małgorzata Laszkiewicz  – 
Święta są dla mnie rodzinnym 
pojednaniem, radością ze Zmar-
twychwstania. Człowiek w tym 
czasie może się na chwilę zatrzy-
mać i zastanowić nad swoim po-
stępowaniem, tym bardziej, że nie-
dawno była rocznica śmierci Ojca 
Świętego. W okresie świątecznym 
popadamy w sprawy duchowe, 

refleksję. Osobiście spędzam ten czas jak co roku w gronie rodzinnym.

Gertruda Wasyluk - Ja oraz 
moja rodzina obchodzimy  święta  
religijnie i tradycyjnie. Zawsze w 
tym okresie jestem z najbliższymi: 
odwiedza mnie córka z rodziną, a 
także syn. O godzinie 6.00 rano 
w święta pójdziemy na mszę ra-
dować się ze Zmartwychwstania 
Pana. Następnie zjemy wspólnie 
śniadanie przy świątecznym stole. 
A jeśli pogoda będzie słoneczna 
wybierzemy się na spacer. Ponad-

to, dla mnie jest to czas odnowienia i wzmocnienia duchowego. 
Oka

Kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 8.50 na 

ulicy Bohaterów Warszawy policjanci 
zatrzymali nietrzeźwą rowerzystkę, 
która poruszała się jednośladem 
mając prawie 2 promile alkoholu we 
krwi.

O godzinie 14.30 zatrzymano do 
kontroli nissana. Jego kierowca miał 
sądowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Teraz odpowie 
za niestosowanie się do orzeczeń 
sądowych.

O godzinie 15.40 w lesie w okolicy 
Węgorzy znaleziono spalonego forda 
sierrę, który kilka dni wcześniej został 
skradziony.

We wtorek o godzinie 15.45 na ulicy 
Bohaterów Warszawy doszło do koli-
zji dwóch samochodów osobowych. 
Kierowca daewoo lanosa wjechał w 
bok peugeota, za co został ukarany 
mandatem w wysokości 100 zł.

W środę o godzinie 8.40 w „Lidlu” 
zatrzymano mieszkankę Nowogardu 
usiłującą wynieść towar wartości 8,40 
zł. Sprawa trafi do Sądu Grodzkiego.

O godzinie10.00 personel sklepu 
„Netto” zatrzymał mieszkańca na-
szego miasta, który usiłował ukraść 
artykuły wędliniarskie wartości 65 
zł. Odpowie za to przed Sądem 
Grodzkim

O godzinie 13.10 skręcający z ulicy 
3 Maja w ulicę Batalionów Chłopskich 
mieszkaniec Świnoujścia wymusił 
pierwszeństwo i spowodował kolizję 
z jadącym od Szczecina samochodem. 
Został ukarany mandatem.

O godzinie 14.00 zgłoszono, że w 
Miętnie na terenie „Poldanoru” nie-
znany sprawca pociął folię na lagunie 
zabezpieczającej gnojowicę.

O godzinie 15.30 poinformowano, 
że ktoś pali ognisko na „Smoczaku”. 
Policjanci spotkali tam palącego kart-
ki i elementy drewniane mężczyznę, 
który natychmiast ugasił ogień.

O godzinie 17.10 w Olchowie 
policjanci zatrzymali mieszkańca 
Nowogardu Wiesława S., który jechał 
krajową „szóstką” mając we krwi pra-
wie 2 promile alkoholu.

O godzinie 17.25 na jednej z ulic 
miasta zauważono leżącego mężczy-
znę z obrażeniami głowy. Policjanci 
przewieźli go do szpitala.

O godzinie 18.15 w tył zatrzymu-
jącego się na światłach przy ulicy 
Kościuszki daewoo matiza wjechał 
kamaz uszkadzając auto osobowe. 
Kierowca ciężarówki został ukarany 
mandatem wysokości 100 zł.

W czwartek o godzinie 9.30 zgło-
szono włamanie do garażu na ulicy 
Bema. Złodzieje przecięli kłódkę i 
skradli spawarkę oraz elektronarzę-
dzia.

O godzinie 12.50 w „Lidlu” zatrzy-
mano mieszkańca naszego miasta 

kradnącego artykuły spożywcze. Od-
powie za to przed Sądem Grodzkim.

O godzinie 13.50 w tym samym 
sklepie zatrzymano mężczyznę za to 
samo przewinienie. Finał tej sprawy 
odbędzie się również przed Sądem 
Grodzkim.

W piątek o godzinie 4.15 w Nowo-
gardzie zatrzymano poloneza, którego 
kierowca, mieszkaniec Maszkowa, nie 
posiadał żadnych dokumentów. Auto 
zaholowano na parking strzeżony a 
kierowca został ukarany mandatem.

O godzinie10.00 poinformowano 
telefonicznie, że na jednej z klatek 
schodowych na osiedlu Bema znaj-
duje się rozebrana kobieta. Wezwano 
pogotowie i przewieziono kobietę do 
szpitala w Gryficach.

O godzinie 12.05 do jednego z 
mieszkań przy ulicy 700 lecia wszedł 
mężczyzna pragnący odwiedzić swoje 
dziecko. Jako, że zachowywał się agre-
sywnie i nie chciał opuścić mieszkania 
wezwano policję, która pouczyła go 
jak powinien się zachowywać.

O godzinie 19.15 włamano się do 
jednej z posesji na terenie Bochlina 
należącej do obywatelki Danii. Strat 
jeszcze nie ustalono.

W sobotę o godzinie 10.35 kie-
rowca fiata florina uderzył na ulicy 
Bohaterów Warszawy w opla agilę 
za co został ukarany mandatem w 
wysokości 100 zł.

O godzinie 11.55 zgłoszono włama-
nie do warsztatu stolarskiego w Mięt-
nie. Skradziono elektronarzędzia.

O godzinie 19.50 w Osinie zatrzy-
mano jadącego rowerem mieszkańca 
naszego miasta Dominika S., który 
miał we krwi 2,19 promila alkoholu.

O godzinie 23.25 na drodze do 
Wierzbięcina zatrzymano mieszkańca 
Grzęzna, który jechał „maluchem” nie 
mając prawa jazdy. Został ukarany 
mandatem karnym, a samochód od-
holowano na parking strzeżony.

W niedzielę o godzinie 15.20 pra-
cownica jednego z nowogardzkich 
sklepów zgłosiła kradzież telefonu 
komórkowego nokia 3100 wartości 
190 zł.

O godzinie 16.00 mieszkaniec 
Konarzewa siedząc w domu usłyszał 
pisk hamulców i huk. Gdy wyszedł 
na zewnątrz stwierdził, że w jego 
ogrodzenie uderzył jakiś samochód, 
po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 
Przybyła na miejsce policja znalazła 
zderzak i tablicę rejestracyjną. Gdy 
przybyli do sprawcy zdarzenia oka-
zało się, że jest on pijany.

O godzinie 19.15 cofający z parkin-
gu na ulicy 700 lecia opel astra uderzył 
w bok volkswagena golfa. Otrzymał za 
to mandat w wysokości 100 zł.

Ag

Za pośrednictwem waszej gazety chciałabym ser-
decznie podziękować Panu dr krzysztofowi ko-
sińskiemu i panu Gunterowi Oberlo z niemiec za 
ofiarowaną pomoc rzeczową dla mojej rodziny.

Wdzięczni pacjenci
(podpisanych 10 osób)
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Warszawa, dn.  05.04.2006 r.
Straight – Doradztwo Personalne SC
al. Niepodległości 69 (V p.)
02-626 Warszawa

     redaktor naczelny
Z przyjemnością przeczytałem informację dotyczącą programu „Lotny konsul-

tant - pilotażowy projekt współdziałania instytucji rynku pracy”, zamieszczony w 
„Dzienniku Nowogardzkim” w dniu 31.03.2006 r. Dziękuję, że kierowany przez 
Pana tytuł również włączył się w promocję projektu, tak istotnego ze społecznego 
punktu widzenia.

Niestety w obszernym liście czytelnika, zamieszczonym obok wspomnianego 
tekstu, zawartych jest kilka nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzić 
w błąd czytelników „Dziennika Nowogardzkiego”. Po pierwsze, Straight - Doradz-
two Personalne s.c., realizując usługi w ramach projektu „Lotny konsultant” nie 
podbiera z tego tytułu żadnych (!) opłat. W całości jest on finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Po drugie, nasza firma posiada swoje biuro 
w Szczecinie i sama ponosi koszty jego wynajmu. Po trzecie, w naszej bazie ofert, 
dostępnej na stronie internetowej www.straight.pl, aktualnie znajduje się 13 ofert 
z terenu województwa zachodniopomorskiego i są one na bieżąco aktualizowane.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie jest tylko jednym z 
elementów realizacji projektu. Współdziałanie takie pozwala aktywnie pozyskiwać 
wolne miejsca pracy i jest niezwykle ważne z punktu widzenia realizacji jego celów. 
Jednak działanie Straight - Doradztwo Personalne s.c. nie ogranicza się jedynie 
do współpracy z PUP i nie można oceniać działań naszej firmy patrząc tylko na 
ten fragment. Projekt „Lotny konsultant” realizowany jest na terenie całego kraju, 
wszędzie opiera się między innymi na bliskiej współpracy z PUP. Po pierwszych 
pięciu miesiącach jego realizacji możemy powiedzieć, że przynosi on bardzo do-
bre efekty i z pewnością cel projektu - pozyskanie 1500 nowych miejsc pracy na 
terenie kraju - zostanie osiągnięty. Jestem przekonany, że również w województwie 
zachodniopomorskim szereg osób bezrobotnych znajdzie pracę dzięki projektowi 
„Lotny konsultant”.

W przytoczonym liście czytelnika zawarto także niepochlebne informacje na te-
mat kierownika oddziału naszej firmy w Szczecinie Pana Arkadiusza Kuchto. Pragnę 
zapewnić, iż jako firma zajmująca się rekrutacją dokładamy bardzo dużej staranności 
przy wyborze naszych pracowników. Pan A. Kuchto ma wysokie kwalifikacje i bar-
dzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań, które zostały mu powierzone. 
Z informacji zgromadzonych przeze mnie wynika, iż czytelnik prawdopodobnie 
odnosi się do okresu współpracy Pana A. Kuchto z firmą pośredniczącą w wyjazdach 
studenckich w ramach programu Work&Travel. Nie ma tu miejsca na szczegółowe 
wyjaśnienie, jednak pragnę zwrócić uwagę, iż program ten realizowany jest w opar-
ciu o umowę z organizacjami rządowymi w USA. Realizacja takich programów jest 
zatem ściśle kontrolowana przez przedstawicieli administracji amerykańskiej i już 
z tego powodu nie ma tu możliwości do jakichkolwiek nadużyć.

Mam nadzieję, że moje sprostowanie pozwoli czytelnikom „Dziennika No-
wogardzkiego” zweryfikować nieprawdziwe informacje na temat firmy Straight i 
projektu.

Pozostaję z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę przy promo-
waniu projektu „Lotny konsultant - pilotażowy model współdziałania instytucji 
rynku pracy”.

Marcin Toczyłowski
Kierownik Projektu „Lotny konsultant”

PSL Piast - ciąg dalszy
Wojciechowski, Kuźmiuk i Podkański, trzej znani działacze PSL po ustąpie-

niu z tej partii założyli PSL Piast. Informowaliśmy o tym kilkanaście tygodni 
temu na prośbę anonimowego działacza nowej partii z Nowogardu. W mię-
dzyczasie trwały czynności rejestracyjne. PSL Piast został zarejestrowany przez 
Sąd w Warszawie w marcu tego roku. Decyzja uprawomocni się 18 kwietnia 
i od tego momentu otworzy się możliwość wstępowania do nowej formacji. 
Przypomnijmy również w tym miejscu, że wymienieni na wstępie działacze 
PSL tworzyli wewnątrzpartyjny odłam opowiadający się za zdecydowanym 
zerwaniem przez PSL z konformistyczną postawą wobec SLD i dążyli do 
odbudowy zaufania wsi do ruchu ludowego.

red.

PUP dla osób bezrobotnych
Dotychczas osoby bezrobotne mogły korzystać z finansowania kosztów przejazdu 

z miejsca stałego zamieszkania do miejsca odbywania stażu, szkolenia, czy przygo-
towania zawodowego w miejscu pracy oraz powrotu. Obecnie możliwe jest również 
całkowite sfinansowanie kosztów przejazdu w obie strony z miejsca stałego zamiesz-
kania do miejsca pracy jak i kosztów zakwaterowania w miejscu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie przez okres do 12 miesięcy może finansować 
osobie bezrobotnej, skierowanej do pracy przez PUP koszt dojazdu do pracy – w obie 
strony, w tym także biletów komunikacji podmiejskiej w przypadku, gdy miejsce pracy, 
usytuowane jest poza miejscem stałego zamieszkania. 

Podobnie sfinansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy jest możliwe 
dla osób, które:

- do pracy poza miejscem swojego stałego zamieszkania zostały skierowane przez 
PUP,

- otrzymują wynagrodzenie nieprzekraczające 200% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę,

- dojeżdżają do pracy dłużej niż 3 godziny dziennie.
Sfinansowanie kosztów zakwaterowania jest możliwe przez okres do 12 miesięcy.
Zwrot w/w wymienionych kosztów odbywa się na wniosek osoby bezrobotnej 

skierowanej do pracy przez PUP. Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, I piętro, 

pokój nr 10, telefon: (091) 418 34 95, 418 53 67, 418 25 77, 418 20 98,
• w Filii w Nowogardzie, Plac Wolności 9, pokój nr 12, telefon: (091) – 39 21 

813, 39 21 376, 577 78 07.
Zachęcamy osoby bezrobotne do korzystania z tej formy pomocy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
robert czapla
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Likwidacja Biblioteki 
Pedagogicznej?

Widmo likwidacji krąży nad nowogardzką filią Biblioteki Pedagogicznej. 
Sprawa jednak nie jest jeszcze przesądzona. Wiele zależeć może tu od ope-
ratywności naszych władz gminnych.

przetrwania (a nawet dalszego roz-
woju) tylko wówczas, gdy będą wyka-
zywać należytą troskę, permanentny 
wzrost jakości świadczonych usług 
edukacyjnych i doskonalenia rozwoju 
organizacyjnego. Dlatego w proce-
sie restrukturyzacji istniejącej sieci 
filii biblioteki pedagogicznej należy 
uwzględnić wszystkie przewidywane 
uwarunkowania, tj. organizacyjne, 
demograficzne, ekonomiczne oraz 
potrzeby środowiska.”

Jak widać jeszcze wiele może się 
zdarzyć. Nie podjęto jeszcze rozmów 
z władzami powiatu goleniowskiego 
więc nasze władze mogą coś wywal-
czyć. Skoro Biblioteki Pedagogiczne 
mają stać się prężnymi, nowoczes-
nymi instytucjami to dlaczego nie 
mają mieścić się u nas. Dlaczego 
mamy utrzymywać tę placówkę z i 
tak skromnych pieniędzy gminnych 
skoro może ona działać za pieniądze 
CDiDN? Przecież w naszym mieście 
mieści się Delegatura Kuratorium 
Oświaty, wydaje się więc naturalne, 
że swoją siedzibę powinna mieć inna 

instytucja nauczycielska. Nasi samo-
rządowcy mają okazję coś wywalczyć 
dla tego miasta. A więc do dzieła!

Ag 

komentarz redakcyjny
Wyrażamy przekonanie, że 

zarówno władze miasta, jak i 
kierownictwo nowogardzkiej 
filii Biblioteki Pedagogicznej za-
biorą oficjalny głos w tej sprawie. 
rozmowy, które przeprowadzi-
liśmy zarówno z burmistrzem 
nowogardu, jak i z kierowniczką 
filii świadczą o tym, że w tej 
sprawie świadomość zagrożenia 
wśród decydentów jest nikła, 
ponadto chcemy jeszcze raz pod-
kreślić, że przejęcie Biblioteki 
na garnuszek gminy nie załatwi 
problemu, zwłaszcza, że gmina 
„dźwiga” już szpital.

Redakcja

W naszym województwie znajduje 
się 15 filii Bibliotek Pedagogicznych. 
Przeważnie na jeden powiat przy-
pada jedna taka placówka. Wyjątek 
stanowią powiat gryfiński, myśli-
borski i nasz goleniowski, w którym 
funkcjonują filie w Nowogardzie 
i w Goleniowie. Zdaniem władz 
wojewódzkich potrzebne są zmiany 
tak, by na jeden powiat przypadała 
jedna taka placówka. Propozycje tych 
zmian opublikowano w „Koncepcji 
restrukturyzacji sieci filii Wojewódz-
kiej Biblioteki Pedagogicznej Cen-
trum Doradztwa i Doskonalenia Na-
uczycieli w Szczecinie”. Zmniejszenie 
ilości placówek ma dać oszczędności, 
które pozwolą – jak szumnie napisali 
autorzy opracowania – odpowiedzieć 
tym instytucjom na „zmiany cywi-
lizacyjne, w tym nieustanny postęp 
naukowo-techniczny(...)”

Zanalizowano koszty funkcjono-
wania wszystkich bibliotek. Nas z 
oczywistych względów interesuje 
zestawienie placówek mieszczących 
się w naszym powiecie. I tak koszt 
funkcjonowania Biblioteki goleniow-
skiej w roku 2005 wyniósł 109.631,31 
zł co daje 9.153,94 zł/ miesiąc, a koszt 
nowogardzkiej filii wyniósł 84.918, 54 
zł czyli 7.076,54 na miesiąc. Na naszą 
korzyść przemawia też średni koszt 
obsługi rocznej jednego czytelnika, 
czyli 79,05 zł, podczas gdy w Gole-
niowie wyniósł on 111,64 zł.

Jednak mimo to autorzy opra-
cowania proponują pozostawienie 
goleniowskiej filii, gdyż „...samorząd 
lokalny proponuje lepsze warunki 
lokalowe, pomoc finansową i organi-
zacyjną(...) dotychczasowi klienci filii 
w Nowogardzie (mieszkańcy gminy 
Osina oraz Nowogard) będą mieli 
możliwość korzystania ze stosunkowo 
dobrej komunikacji (bliskie położenie i 
dobre połączenie) z filią w Goleniowie 
i Gryficach”.

Dalej możemy przeczytać, że „Przy 
wygaszaniu filii (...) w Nowogardzie 
przewiduje się nieodpłatne przekaza-
nie zasobów bibliotecznych dla samo-
rządów gminnych. Filie te znajdują 
się w lokalach stanowiących własność 
samorządu gminnego, a więc z chwilą 
wygaszenia filii zostaną zwolnione 
przez CDiDN.”

Wydawało się więc, że sprawa jest 
już przesądzona i wkrótce w naszym 

mieście zostanie zlikwidowana Bi-
blioteka Pedagogiczna. Okazało się 
jednak, że do końca tak nie jest. 
Nieco nadziei dała nam odpowiedź 
rzecznika Urzędu Marszałkowskiego 
Katarzyny Nakielskiej–Pawluk, w 
której czytamy:

„W 2004 roku zostały połączone 
dwie placówki oświatowe: Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia Nauczy-
cieli w Szczecinie oraz Pedagogiczna 
Biblioteka Województwa Zachod-
niopomorskiego w Szczecinie. Po 
połączeniu, biblioteka pedagogiczna 
stała się integralną częścią placówki 
doskonalenia nauczycieli. Ze względu 
na nieustanny postęp naukowo-tech-
niczny, przystąpienie do Unii Euro-
pejskiej oraz trwające przeobrażenia 
systemu oświaty, zaistniała potrzeba 
wyznaczenia nowych zadań dla bi-
bliotek pedagogicznych, które muszą 
dostrzegać i uwzględniać w swojej 
działalności edukacyjne potrzeby 
środowiska. Zamiarem Województwa 
Zachodniopomorskiego jest przepro-
wadzenie głębokiej restrukturyzacji 
sieci biblioteki pedagogicznej i powo-
łanie w każdym powiecie jednej, dużej 
i prężnej filii biblioteki pedagogicznej, 
realizującej ponadto zadania CDiDN 
w zakresie doradztwa i doskonalenia 
nauczycieli. 

W chwili obecnej prowadzone są 
rozmowy o przekształcaniu filii w 
powiatach gryfińskim i myśliborskim. 
Nie podjęto natomiast jeszcze rozmów 
z władzami powiatu goleniowskiego. 

W powiatach gryfińskim, myślibor-
skim i goleniowskim znajdują się po 
dwie filie biblioteki pedagogicznej: 

- w powiecie gryfińskim: Gryfino i 
Chojna,

- w powiecie goleniowskim: Gole-
niów i Nowogard 

- w powiecie myśliborskim: Myśli-
bórz i Dębno. 

Filie dysponują stosunkowo dużym 
zasobem zbiorów bibliotecznych, 
który wraz z regałami oraz częścią 
wyposażenia biurowego planuje się 
nieodpłatnie przekazać do zasobów 
bibliotecznych samorządów gminnych, 
w których na skutek restrukturyzacji 
filie zostaną wygaszone.

Wydaje się, że w dobie społeczeń-
stwa informacji, zarówno CDiDN jako 
placówka wojewódzka, jak również 
jej oddziały terenowe, mają szansę 

Czarny dzień służby zdrowia
W miniony piątek placówki służby zdrowia w naszym województwie ogło-

siły protest. Szpitale pracowały jak w święta, a lekarze rodzinni przerwali 
pracę na dwie godziny, od godziny 12.00 do 14.00. 

W Nowogardzie protestowały 
wszystkie przychodnie. W „Praxisie”, 
podobnie jak w większości placówek, 
cały personel przyszedł ubrany na 
czarno,  by w ten symboliczny spo-
sób pokazać jak kiepska jest sytuacja 
polskiej służby zdrowia.

„Nasza sytuacja jest bardzo smut-
na. - powiedział nam kierujący 
przychodnią Krzysztof Kosiński 
– Fundusze na służbę zdrowia w 
zachodniopomorskim nie są jeszcze 
najgorsze. Płace nie są adekwatne 
do wykonywanej pracy. Domagamy 
się większych nakładów na służbę 

zdrowia. Staramy się być pracowni-
kami opieki medycznej i chcemy być 
traktowani tak jak tacy pracownicy w 
Unii Europejskiej, czyli odpowiednie 
zarobki za odpowiednie kwalifikacje. 
Nie może być tak, że lekarz zarabia 
mniej niż zwyczajny urzędnik w 
państwowej firmie czy w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Tam kierowca 
zarabia 4 tys. zł, a pielęgniarka tylko 
800 zł.”

Krzysztof Kosiński liczy na zaost-
rzenie protestu.

Ag

Czarny dzień służby zdrowia
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Panu ordynatorowi 
Tomaszowi rokickiemu, 
doktor Teresie Buragas, 

doktorowi Bąkowi, 
pielęgniarkom i salowym 
z oddziału wewnętrznego 

serdeczne 
podziękowania 

za opiekę, którą otoczyli 
mojego męża Bogusława 

składa 
Krystyna Szeronos z dziećmi

Dnia 9.04.2006 r. 
odszedł od nas 
w wieku 70 lat 

Bogusław Szeronos 
kochający mąż, 
ojciec i dziadek. 
Dobry człowiek. 

Pogrzeb odbędzie się 
w Nowogardzie 

dnia 11 kwietnia 
o godz. 15.30 

żona z dziećmi

dnia 18 kwietnia 2006 roku 
o godz. 18.00 

w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

ś.p. Romana Gruchały 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Nowogardzie odprawiona zostanie Msza Święta

Żona z synami

zawiadomienie zawiadomienie podziękowania

   W dniu 31 marca 2006 r. w Przed-
szkolu nr 1w Nowogardzie odbyła się 
uroczystość otwarcia sali w oddziale 
III, która została wyremontowana w 
czasie ferii zimowych.

W sali zabaw położono panele, 
wymieniono okna oraz  przeprowa-
dzono gruntowny remont łazienki. 
Realizacja tego przedsięwzięcia była 
możliwa dzięki pomocy i życzliwości 
wielu ludzi oraz rodziców. 

Uroczystość rozpoczęła się wystę-
pem dzieci 5 –letnich, które wraz  z 
nauczycielką Heleną Zieleśkiewicz 
przygotowały bajkę   pt. ”Śpiąca 
królewna”. Przedszkolaki odgrywa-
jąc swoje role, pokazały uzdolnienia 
aktorskie. Przepiękne stroje dzieci, 
kolorowa scenografia wprowadziły 
w baśniowy nastrój. Natomiast wy-
śmienita gra przedszkolaków ubawiła 
wszystkich przybyłych .

Po występie Dyrektor Przedszkola 
Jolanta Jackowiak podziękowała 
wszystkim firmom, osobom pry-
watnym i rodzicom za okazaną po-
moc rzeczowo – finansową. „Dzięki 
Waszej ofiarności i dobrej woli Nasi 
wychowankowie cieszą się z wyremon-
towanej sali i łazienki, które wyglądają 
przepięknie. W ten sposób polepszyły 
się warunki i komfort pobytu dzie-
cka w przedszkolu. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, iż Państwo tak chętnie 
wspierają  Nas w naszych działaniach. 
Jednocześnie mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie nadal tak owocna 
jak do tej pory” Wyrazem wdzięcz-
ności było wręczenie dyplomów i 
wielkanocnych zajączków.

Kierownik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Turystki i Sportu 
Marlena Marchewka podziękowała 
wszystkim sponsorom i dzieciom 
za wspaniały występ. W imieniu 
Burmistrza Nowogardu zapewniła o 
wsparciu finansowym przy wymianie 
podłogi w sali gimnastycznej.   

Następnie dokonała uroczystego 

otwarcia sali poprzez przecięcie 
wstęgi. Wszyscy uczestnicy tej uro-
czystości mogli obejrzeć efekt swojej 
pomocy.

Uroczystość zakończyła się wspól-
nym poczęstunkiem zorganizowa-
nym przez rodziców przy pomocy 
Waldemara Pędziszczaka.

„Pomagać komu możemy – to nasza 
odpowiedzialność,

Korzystać z pomocy wszystkich - to 
nasza nadzieja” - Georgie Vann

Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z  
Przedszkola nr 1 serdecznie dziękują  
za pomoc i życzliwość  okazaną  na-
szej placówce:

Pani Joannie Siewior, Panu Ze-
nonowi Turek, Państwu Jolancie i 
Zdzisławowi Korszeń, Pani Annie 
Simińskiej, Panu Zbigniewowi Pio-
trowskiemu, Pani Marii Basińskiej-
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego 
Nowogardzie, Panu Krzysztofowi So-
kołowskiemu – właścicielowi Firmy 
„ Okno Lux”, Pani Agnieszce Kolarz, 
Panu Leszkowi Cedro i Dariuszowi 
Szulejko- właścicielom Hurtownii 
„Budmat”, Pani Marii Kazuba, Pań-
stwu Marcie i Emilianowi Kinasz, 
oraz wszystkim Rodzicom.

Przedszkole nr 1

“Śpiąca królewna”
Uroczystość pasowania uczniów klas 

pierwszych na czytelnika biblioteki 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie stała się już tradycją w naszej 
szkole.

Poprzedza ją corocznie pierwszy se-
mestr nauki. Uroczystość organizowana 
jest co roku po feriach zimowych. W tym 
czasie dzieci powoli wrastają w społecz-
ność uczniowską, poznają swoje prawa i 

obowiązki, najbliższe otoczenie, szkołę 
i kolegów. Uczniowie znają już cały al-
fabet, potrafią czytać i są już gotowi na 
bliższe kontakty z książką. Uroczystość 
odbywa się w bibliotece. Tegoroczne 

spotkanie odbyło się 28.03.2006 r. W 
zorganizowaniu imprezy uczestniczą 
uczniowie z aktywu bibliotecznego.

W tym roku w przygotowaniu in-
scenizacji pt. „Bajka wędruje po świe-
cie…” włączyli się uczniowie kl. IVb 
pod kierunkiem B. Żurak. W trakcie 
inscenizacji uczniowie klas I otrzymali 
z rąk jednej z postaci przedstawienia 
– Koziołka Matołka, zakładki oraz infor-

macje na temat poszanowania książek 
i godzin otwarcia biblioteki. Wszyscy 
uczniowie zostali uroczyście pasowani 
encyklopedią przez Królową Biblioteki 
– Książkę, w którą wcieliła się jedna z 
uczennic.

Był to najważniejszy moment całej 
uroczystości, którą poprzedzało uroczy-
ste przyrzeczenie następującej treści:

„My uczniowie pierwszej klasy ślu-
bujemy uroczyście, szanować książki i 
korzystać z ich mądrości”.

By podkreślić tak ważne wydarzenie 
w życiu klasy, wychowawcy otrzymali 
pamiątkowy plakat przypominający o 
prośbach książki, godzinach otwarcia 
biblioteki szkolnej SP nr 2, który ucznio-
wie umieszczają na gazetce klasowej.

Pierwsza wizyta najmłodszych czytel-
ników kończy się zawsze samodzielnym 
wypożyczeniem wybranej książki.

Zespół ds. promocji

SP nr 2

Bajka wędruje po świecie
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ODS – Koniec milczenia

Po raz trzeci
Tymczasem do naszej redakcji 

wpłynął obszerny list podpisany przez 
pracownika ODS-u  w Nowogardzie 
o treści:

,,Szanowna Redakcjo Dziennika 
Nowogardzkiego, pragnę podzielić 
się z wami nowymi informacjami 
o niemieckiej firmie Optical Disc - 
Service tj. ODS, która posiada swoją 
firmę w Nowogardzie. Jestem jej pra-
cownikiem. W załączeniu dołączam 
spostrzeżenia odnośnie jej funkcjo-
nowania(…).Jest to list otwarty do 
społeczeństwa i władz Nowogardu. 
Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę 
zainteresuję was tym tematem:

A oto nowe informacje.

Załoga firmy podzielona jest na 
cztery grupy A,B,C,D. Trzy grupy 
pracują – jedna ma wolne. Jak wynika 
z grafiku godzin pracy zmiana ,,D” 
zmuszana jest pracować w Niedzielę 
Wielkanocną. Otóż do pracy idą w 
Wielką Sobotę na godz.22.00, a kończą 
w Wielkanoc o godz.6.00.

,,My nie oczekujemy od firmy 
niemieckiej specjalnych dni wolnych 
– piszę autor listu – a tylko tych, które 
nam się należą. Jest faktem, że w firmie 
Niemcy nie pracują już prawie tydzień 
przed świętami. Wynika z tego, że 
niemcy, rasa panów może mieć świę-
ta, a polska świnia do roboty! ODS 
to nie szpital – płyty nie umrą; nie 
huta – aby wygaszać wielkie piece; 
nie hurtownia spożywcza – płyty nie 
zgniją jak banany. Ten dzień wolny 
nie zrujnuje inwestorów i nie zniszczy 
produktów”.

Kolejnym problemem poruszanym 
przez nadawcę listu jest wynagro-
dzenie przysługujące za nadgodziny 
w czasie urlopu. Kierownik poinfor-
mował pracowników, że jeśli było 
się na urlopie wypoczynkowym, to 
pracownikowi nie należy się wynagro-
dzenie za nadgodziny. A jeżeli chcemy 
otrzymać należne pieniądze to musi-
my odpracować urlop przychodząc 
na inne zmiany do pracy. Sam urlop 
dzielony jest po kilka dni.

Jak wynika z listu pracownicy otrzy-
mali pismo, iż firma nie zamierza two-
rzyć funduszu socjalnego oraz PIT-11. 
Nie byłoby w tym nic anormalnego, 
gdyby nie fakt, że każdy pracownik 
podpisywał pisma…Na luźnych 
kartkach, bez treści czego one doty-
czą. Wynika z tego, że firma ma dwa 
dokumenty gotowe,,In blanco”, które 
można podłożyć do każdego pisma w 
razie jakichkolwiek kontroli. Zawsze 
nad podpisami można coś napisać.

Dwa dni po publikacji mojego 
pierwszego artykułu na temat firmy 
ODS, pracownicy otrzymali pismo 
z dn.16.03.2006 r., w którym firma 
zobowiązuje się do równego trakto-

wania zarówno mężczyzn jak i kobiety. 
Tymczasem pensje zostały zmniejszo-
ne do najniższej krajowej wyłącznie 
kobietom, chociaż to one mają do 
wypracowania nieludzkie normy i są 
poniżane. ,,Zresztą normy i tak zo-
stały po artykułach prasowych, jakie 
ukazały się w Dzienniku” – twierdzi 
informator.

Z lektury listu dowiaduję się, iż jed-
na ze zmian ,,strajkowała”, ale o tym 
strajku dowiedzieli się pracownicy… 
od kierownictwa z Goleniowa, dzień 
po wydarzeniu. Pracownicy byli prze-
słuchiwani czując się jak za komuny. 
A ów strajk polegać miał na tym,że 
załoga zmiany nie wykonała normy 
jaką narzucili brygadziści.

Na terenie zakładu wiszą infor-
macje, że nie wolno na halę wnosić 
jedzenia i napojów. Jedzenie nie sta-
nowiłoby dla nas problemu. Jednak 
człowiek pracujący ciężko fizycznie 
przez osiem godzin musi od czasu do 
czasu się napić, chociażby dlatego, że 
pracujemy przy zgrzewaczu folii. Na 
hali był dystrybutor wody, ale gdy 
woda się skończyła został on usunięty, 
został on ustawiony, gdy przyjechali 
do nas Niemcy, a woda pochodziła z 
kranu. Po ich odjeździe dystrybutor 
zniknął. Jak dowiedzieliśmy się od 
pana od BHP firmy nie stać na wyda-
tek związany z zakupem wody. I.k.

Składki ZUS - co dalej?
Czy nasze składki wpływają z ZUS do otwartego funduszu emerytalnego? 

Jeżeli nie, mamy prawo interweniować i domagać się ich przekazania. Spra-
wa nie zawsze jest łatwa, jednak warto się w nią zaangażować, gdyż brak 
nawet małych sum po wielu latach może skutkować niedoborem znacznych 
kwot na emerytalnym koncie.

Analizując uważnie historię wpły-
wu naszych składek do OFE, zauwa-
żymy zaległości lub opóźnienia wpłat 
na swoich rachunkach. Na inter-
wencję decydujemy się zazwyczaj w 
przypadku dużych niedoborów.

Osobom, które interweniują w 
swych sprawach, ZUS zazwyczaj 
tłumaczy niezasadnością danych w 
centralnym rejestrze ubezpieczonych 
i centralnym rejestrze członków 
OFE.

Specjaliści oceniają, że skala zale-
głości wobec OFE jest rzeczywiście 
olbrzymia. Przyczyny tych opóźnień 
są różne: płatnik nie zapłacił składek 
albo się pomylił; nastąpił jakiś błąd 
bankowy, albo zawinił system infor-
matyczny ZUS.

Jeżeli ktoś stwierdzi niedobory 
na swoim koncie w OFE powinien 
walczyć o swoje…Warto pisać pisma 
do lokalnego oddziału ZUS, jeżeli to 
nie pomaga to do centrali. ZUS ma 
obowiązek odpowiadać, więc coś się 
będzie działo naszą sprawą.

Do dbałości o swoje konto emery-
talne zachęca także ZUS, podkreśla 
jednak, że obecnie składki do OFE 
przekazuje na bieżąco wraz z od-
setkami. Dla porównania do roku 
2004,w ubiegłym roku przesłano 22,8 
procent środków więcej.

Jeżeli samodzielne zabieganie o 
odzyskanie składek przerasta nasze 
możliwości możemy skorzystać z 
usług firmy, która pomaga w uru-
chamianiu procedury odzyskania 
składek ZUS i pracodawców.

Osoby, które nic nie robią w tej 
sprawie mogą stracić bardzo dużo. 
Należy pamiętać, że po 10 latach ZUS 
nie będzie miał prawa domagać się 
zaległych składek od pracodawcy, a 
jest to już ósmy rok od wprowadze-
nia OFE

W przeciwieństwie do ZUS-u 
środki w OFE są inwestowane i 
przynoszą zyski. Na podstawie do-
tychczasowych wyników funduszy 
można stwierdzić, że brak każdych 
300 zł  rocznie w OFE, po 25 latach 
będzie skutkował brakiem 8 tysięcy 
złotych.

jak odzyskać zaległe składki z  
ZuS?

Przed podjęciem jakichkolwiek 
kroków formalnych należy najpierw 
przeanalizować informacje otrzy-
mywane co roku z OFE i porównać 
je z informacjami (np. ZUS RMUA) 
otrzymywanymi co miesiąc od pra-

codawcy o wysokości wynagrodzenia 
i składkach odprowadzanych do 
ZUS.

Trzeba zwrócić uwagę przede 
wszystkim na dane identyfikacyjne 
– czy nie ma pomyłki w imieniu i na-
zwisku oraz numeru NIP i PESEL.

Należy pamiętać także o tym, że 
są okresy, w których składka wcale 
nie jest przekazywana do ZUS i 
OFE, gdyż np. ubezpieczony cały 
miesiąc był na zwolnieniu lekarskim, 
urlopie bezpłatnym, nie otrzymywał 
wynagrodzenia czy też w trakcie 
danego roku przekroczył górną 
granicę rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowne.

Ponadto, składka do funduszu 
nie może być przekazana, gdy ubez-
pieczony nie zawarł umowy z OFE, 
fundusz nie przekazał (albo prze-
kazał z błędami) jego zgłoszenie o 
członkostwie, nie zostało przekazane 
zgłoszenie danych identyfikacyjnych 
ubezpieczonego.

Sprawdzanie należy rozpocząć 
od danych znajdujących się w OFE 
– PESEL, NIP, imię i nazwisko i datę 
urodzenia. Kolejnym krokiem jest 
sprawdzenie danych (własnych i 
firmowych) A o ewentualną ich ko-
rektę w ZUS można poprosić swojego 
pracodawcę.

Gdy w ten sposób nie uda się zna-
leźć jakiś błędów, zainteresowany 
powinien złożyć wniosek o wska-
zanie przyczyny nieprzekazywania 
składek w swoim oddziale ZUS. 
Odpowiednie formularze dostępne 
są w każdej jednostce organizacyjnej 
ZUS, a także na stronie internetowej:
www.zus.pl.

Po otrzymaniu takiego wniosku, 
ZUS powinien ustalić przyczynę nie-
przekazywania składek do właściwe-
go funduszu emerytalnego i określić 
sposób dalszego postępowania, gdy 
okaże się, że zawiniła instytucja, 
powinna ona oddać należność wraz 
z odsetkami.

Nieprzekazane składki, które trafi-
ły do ZUS od płatnika (pracodawcy) 
nigdy się nie przedawniają. Po 10 
latach ZUS straci jednak prawo do 
wyegzekwowania ich od płatnika. 
Wtedy ubezpieczonemu pozostaje 
tylko dochodzenie swoich spraw na 
drodze sądowej. 

I.K.
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Ile zarobią nauczyciele 
w tym roku?

Zgodnie z  Kartą Nauczyciela organ 
prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględ-
niając przewidywaną strukturę za-
trudnienia, określa corocznie dla 
nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego, w drodze re-
gulaminu obowiązującego od dnia 
1 stycznia do 31 grudnia niektóre 
składniki wynagrodzenia. Ponadto 
regulamin podlega uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszający-
mi nauczycieli. W związku z tym, że 
na terenie gminy Nowogard działają 
dwie zakładowe organizacje związ-
kowe tzn. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego oraz NSZZ „Solidarność” 
projekt ten został  przedłożony przed-
stawicielom tych związków w dniu 6 
grudnia 2005 r. 

Wynagrodzenie zasadnicze w za-
leżności od stopnia awansu zawodo-
wego i posiadanych kwalifikacji oraz 
pozostałe składniki wynagrodzenia 
dla nauczycieli ustala i przyzna-
je dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
Burmistrz Nowogardu. Porównując 
wszystkie dodatki zawarte w regula-
minie z rokiem poprzednim to zmia-
ny są naprawdę niewielkie.  Zmiana 
nastąpiła w górnych granicach dodat-
ku funkcyjnego np. dyrektor szkoły 
powyżej 600 uczniów otrzyma w tym 
roku od 400 do 1 700 zł ( w 2005 r. 400 
zł do 800 zł), a wicedyrektor otrzyma 
od 250 zł do 600 zł (w roku ubiegłym 
od 250 zł do 450 zł). 

Zgodnie z treścią uchwały przyjętej 
na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w 
dniu 22 marca br., która wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. przedstawiamy regulamin 
wynagradzania nauczycieli.

Dodatek za wysługę lat
Nauczycielom przysługuje dodatek 

za wysługę lat w wysokości 1% wyna-
grodzenia zasadniczego za każdy rok 
pracy, wypłacany w okresach mie-
sięcznych poczynając od czwartego 
roku pracy z tym, że dodatek ten nie 
może przekroczyć 20 % wynagrodze-
nia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny
Do ogólnych warunków przyzna-

wania nauczycielom dodatku moty-
wacyjnego należą m.in. osiągnięcia 
w realizowanym procesie dydak-
tycznym, osiągnięcia wychowawczo 
– opiekuńcze, wprowadzanie inno-
wacji pedagogicznych skutkujących 
efektami w procesie kształcenia i 
wychowania, zaangażowanie w rea-
lizację czynności i zajęć, itp.

Wysokość środków na dodatki 
motywacyjne określa się na poziomie 
5,5% planowanych wynagrodzeń za-
sadniczych nauczycieli, z tego 4,6 % 
wyodrębnia się na pulę nauczycielską 
a 0,9 % na pulę dyrektorską. Dodatek 
motywacyjny dla nauczyciela i dyrek-
tora nie może być wyższy niż 25% 
jego wynagrodzenia zasadniczego i 
nie może być krótszy niż 2 miesiące 
oraz dłuższy niż jeden rok szkolny. 
O wysokości dodatku dla dyrektora 
decydują kryteria oraz liczba uzy-
skanych punktów odpowiadająca 
stopniowi realizacji tych kryteriów.

Dodatek funkcyjny
Nauczycielowi przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości: dyrektor 
szkoły do 100 uczniów od 250 do 
900 zł, dyrektor szkoły od 101 do 200 
uczniów od 300 do 1 400 zł, dyrektor 
szkoły od 201 do 400 uczniów od 300 
do 1 500 zł, dyrektor szkoły od 401 do 
600 uczniów od 350 zł do 1 600 zł, 
dyrektor szkoły powyżej 600 uczniów 
od 400 do 1 700 zł, wicedyrektor od 
250 zł do 600 zł, wychowawca klasy 
od 30 zł do 40 zł, doradca metodycz-
ny lub nauczyciel konsultant od 150 
zł do 350 zł, opiekun stażu od 25 zł 
do 30 zł.

Dodatek za warunki pracy
Za pracę w trudnych warunkach 

uznaje się prowadzenie zajęć rewali-
dacyjno – wychowawczych z dziećmi 
i młodzieżą upośledzoną umysłowo w 
stopniu głębokim –20% stawki godzi-
nowej za każdą przepracowaną z tymi 
uczniami godzinę. Prowadzenie zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych i 
specjalnych w przedszkolach, szko-
łach specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 20% stawki godzino-

wej za każdą przepracowaną z tymi 
uczniami godzinę, 5% stawki godzi-
nowej, gdy zajęcia są prowadzone w 
domu, a 2% gdy stawki godzinowej, 
gdy zajęcia są prowadzone w szkole. 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
klasach łączonych w szkołach pod-
stawowych – 5% wynagrodzenia za-
sadniczego. W razie zbiegu prawa do 
dodatków, nauczycielowi przysługuje 
jeden korzystniejszy dodatek.

Wynagrodzenie za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw

W szczególnych wypadkach po-
dyktowanych wyłącznie koniecznoś-
cią realizacji programu nauczania, 
nauczyciel może być obowiązany 
do odpłatnej pracy w godzinach 
ponadwymiarowych zgodnie z posia-
daną specjalnością, których liczba nie 
może przekroczyă Ľ tygodniowego 
obowiŕzkowego wymiaru zajćă. Przy-
dzielenie nauczycielowi wićkszej licz-
by godzin ponadwymiarowych, moýe 
nastŕpiă wyůŕcznie za jego zgodŕ, 
jednak w wymiarze nie przekraczajŕ-
cym ̋  tygodniowego obowiŕzkowego 
czasu pracy. Wynagrodzenie ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych, itp.

Nagrody ze specjalnego funduszu 
nagród

Środki na nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno – wy-
chowawcze w wysokości 1% plano-
wanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor 
w rocznym planie finansowym szkoły 
z tym, ze 80% środków przeznacza się 
na nagrody dyrektora dla nauczycieli i 
20% środków na nagrody Burmistrza 
dla nauczycieli i dyrektorów. Nagrody 

Burmistrza są przyznawane z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach 
nagroda może być przyznawana w 
innym terminie. Przyznawane są po 
przepracowaniu co najmniej roku.

Dodatek mieszkaniowy
Nauczycielowi zatrudnionemu w 

wymiarze nie niższym niż połowa 
tygodniowego wymiaru godzin w 
szkołach podstawowych w Błotnie, 
Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, 
Wierzbięcinie i Żabowie i posiada-
jącemu kwalifikacje wymagane do 
zajmowanego stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 
Wysokość dodatku wynosi miesięcz-
nie: przy jednej osobie w rodzinie 
5%, przy dwóch osobach – 6%, przy 
trzech osobach 7%, przy czterech i 
więcej osobach w rodzinie 8% śred-
niego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty.

iSa
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Listy czytelników

Kolejna przestroga
Zwracam się z prośbą do Redakcji o upublicznienie pewnego faktu, ku prze-

strodze innych obywateli, którzy korzystają z innych punktów płatniczych (tzw. 
tanich) niż banki lub poczta.

W dniu 25.01.2006 r. w punkcie płatniczym PARTNER przy ul. 700-lecia w 
Nowogardzie opłaciłem fakturę za energię elektryczną i do dnia 03.04.2006 r. 
kwota należna nie wpłynęła na rachunek ENEA w Goleniowie, mimo reklamacji 
w dniu 20.03.2006 r. w punkcie przy ul. 700-lecia 19, i zapewnieniu, że nastą-
piła pomyłka w koncie i w następnym dniu miało być to wyjaśnione. W dniu 
03.04.2006 r. otrzymałem od Pani z punktu płatniczego w Nowogardzie pełny 
adres i nr telefonu do Spółki z o.o. w Gdyni, lecz na próbę skontaktowania się z 
tym numerem telefonicznym informacja była taka, że nie ma takiego numeru.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
Jak widać to nie pierwszy taki przypadek w Nowogardzie dotyczący nie-

rzetelności punktów płatniczych. 

„klucz”
Klucz tajemny każdy z nas ma
I ja też posiadać go muszę
Sięgam po niego do serca dna
Gdy chcę otworzyć swą duszę

Nie noszę go w żadnej kieszeni
Jak zwykłych kluczy pęki
Nie wieszam na gwoździu w 
sieni
I nie daję nikomu do ręki

Tym kluczem niezwykłej mocy
Otwieram zamki bram czasu
O każdej porze dnia i nocy
Robię to cicho i bez hałasu

Wystarczy tylko, że oczy zmrużę
Zrobię w bramie krok do przodu
I w kwiecisty sen się zanurzę
Na łąkach dziewiczego ogrodu…

Zbigniew Skwarczyński

Pielgrzymka 
na spotkanie 

z Ojcem Świętym
W dniach 26, 27 i 28 maja 2006 

r. organizowany jest wyjazd do 
Krakowa  na spotkanie z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI. Cena 
200 zł. W ramach ceny przejazd 
luksusowym autokarem i dwa 
noclegi ze śniadaniem w hotelu 
w centrum Krakowa. Zapisy w 
ciągu dwóch tygodni z przedpłatą 
w Parafiach pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego i pw. WNMP.
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Poświęcenie palm
Rozpoczął się Wielki Tydzień. W minioną niedzielę, jak co roku, mieszkańcy 

naszego miasta licznie udali się do nowogardzkich kościołów, by poświęcić 
tradycyjne wielkanocne palmy. 

Red.
Foto. F. Karolewski

dokończenie ze str. 1

Kalendarz – Triduum Paschalnego
Parafia pw. WNMP

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym o godz. 19.00; w Olchowie o 

godz. 18.30; w Karsku o godz. 19.00 i w Dąbrowie o godz. 20.30.
Spowiedź w kościele parafialnym od godz. 16.30 oraz po wieczornej liturgii.
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 23.00.
Wielki Piątek
Cały dzień obowiązuje post ścisły.
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy w kościele parafialnym od godz. 7.00 do 

wieczornej liturgii.
Droga krzyżowa o godz. 15.00.
Liturgia Wielkiego Piątku w kościele parafialnym o godz. 19.00; w Olchowie o 

godz. 18.30; w Karsku o godz. 19.00 i w Dąbrowie o godz. 20.30.
Adoracja Pana Jezusa w grobie do godz. 23.00.
Okazja do spowiedzi św. w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 19.00 oraz po wieczornej 

liturgii.
Wielka Sobota
Adoracja Pana Jezusa w grobie w godz. 7.00 – 21.00.
Okazja do spowiedzi św. godz. 17.00 – 21.00.
Święcenie pokarmów od godz. 10.00 do 14.00, co pół godziny.
Święcenie pokarmów w kościołach filialnych:
Dąbrowa – 9.00, Karsk - 9.20, Wojcieszyn – 9.40, Olchowo – 10.00.
Liturgia Wigilii Paschalnej w kościele parafialnym o godz. 21.00; w Karsku o godz. 

19.30; w Olchowie o godz. 20.00; w Dąbrowie o godz. 22.30. W Dąbrowie po Liturgii 
odbędzie się procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Wielki Czwartek
Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy po Mszy św. do 22.00.
Wielki Piątek – Dzień śmierci Pana Jezusa
Adoracja Pana Jezusa od godz. 9.00 – adorują dzieci i młodzież do godz. 15.00.
15.00 - Droga Krzyżowa.

18.00 -  Nabożeństwo Adoracji Krzy-
ża.

Po nabożeństwie procesja do Bożego 
Grobu i Adoracja do 22.00.

Wielka Sobota
Adoracja od godz. 9.00 do godz. 12.00 

i od 17.00 do 20.00.
Nabożeństwo Wielkiej Soboty o godz. 

20.00.
Poświęcenie pokarmów w kościele 

parafialnym od godz. 12.00 do godz. 
15.00, co pół godziny.

Poświęcenie pokarmów w kościołach 
filialnych: w Sąpolnicy godz. 10.00, w Ko-
narzewie godz. 10.30, w Jarchlinie godz. 
10.45, w Kulicach godz. 11.00.

Cegiełka 
na odbudowę 

kościoła
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Alternatywa II

Pomoc dla młodzieży 
poszukującej pracy

Talenty w „Dwójce”
Na początku marca odbył się zorganizowany przez firmę oświatową 

„Łowcy Talentów” Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprach-
doktor 2006”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie.

Każdy z uczestników rozwiązał zadania w swojej szkole. Po kilku dniach 
przyszły wyniki. Należy dodać, że podopieczni Anity Rybus wypadli bardzo 
dobrze. Sara Kaliszewska z klasy V zajęła pierwsze miejsce w województwie, a 
siódme w kraju, dzięki czemu wygrała obóz wypoczynkowo – naukowy „Konie, 

matematyka i 
języki”. Trze-
cie miejsce w 
województwie 
zajął Michał 
Szarek, a piąte 
Paulina Kur, 
oboje z klasy V. 
Gratulujemy.

Ag

Anita Rybus 
ze swoimi ucz-
niami.

W dniu 31.03.2006 r. w realizowa-
nym przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie programie „Pomoc 
dla młodzieży poszukującej pracy 
– Alternatywa II”, kolejna grupa 15 
beneficjentów po współpracy z do-
radcą zawodowym PUP i opracowa-
niu Indywidualnego Planu Działania 
(IPD) rozpoczęła szkolenie nt. „Pra-
cownik ds. kadrowych i płacowych”. 
Szkolenie to obejmuje między innymi 
obsługę systemu płace i płatnik.

Beneficjenci otrzymają stypendium 
oraz zwrot kosztów dojazdu.

Także w dniu 31.03.2006 r. 14 be-
neficjentów ukończyło pierwszy kurs 
realizowany w ramach programu 
Alternatywa II nt. „Zastosowanie 
komputera w firmie”. Słuchacze oce-

nili, że kurs spełnił ich oczekiwania, 
a wyniesiona wiedza pozwoli łatwiej 
znaleźć pracę. 

Szkolenie realizowane jest przez 
WZDZ Szczecin Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Goleniowie. Uczest-
nicy kursu na zakończenie szkolenia 
oceniali jego przebieg, kadrę wy-
kładowczą oraz warunki szkolenia. 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 
w ocenie beneficjentów, kurs prze-
prowadził na wysokim poziomie oraz 
posiada wykwalifikowaną kadrę, któ-
rzy prowadzili zajęcia a są to: Edyta 
Pawlak, Jadwiga Pieczonka, Michał 
Grycz, Michał Szaliński, Marcin 
Szmuc. 

red.

W szponach narkotyku cz. I
Problem narkomanii dotyka spo-

rą grupę społeczeństwa. Nad tym 
trudnym tematem nie możemy prze-
chodzić obojętnie, bo jak pokazują 
statystyki narkomanami są coraz 
młodsze osoby.

Dziś przedstawiam pierwszą część 
artykułu, w którym odpowiem na 
pytania: co to jest narkomania i nar-
kotyk? W drugiej części – za tydzień 
– przedstawię dane policji z nowo-
gardzkich szkół. Odpowiem także na 
pytanie gdzie szukać pomocy.

Narkomania jest to uzależnienie 
od narkotyków, prowadzące do cał-
kowitego wyniszczenia organizmu, 
a w konsekwencji do śmierci. Coraz 
częściej zdarza się, że nie tylko do-
rośli, młodzież, ale i dzieci wpadają 
w szpony narkomanii. Narkomania, 
podobnie jak alkoholizm, to nie tylko 
problem społeczny, ale także przyczy-
ny największych ludzkich dramatów.

Narkotyk to środek odurzający, 
którego zażywanie prowadzi do uza-
leżnienia i powoduje wyniszczenie 
organizmu.

Do narkotyków zalicza się obecnie, 
m.in. marihuanę, haszysz, opium, am-
fetaminę, morfinę, heroinę i LSD.

Klasa narkotyków i historycznie 
zmienna. Z jednej strony powstają 
ciągle nowe odmiany syntetycznych 
środków odurzających, np. ecstasy. 
Z drugiej zaś strony, te środki, które 
dawniej uważano za leki, obecnie nie 
są używane w medycynie, ponieważ 
stwierdzono ich działanie uzależ-
niające i szkodliwe dla zdrowia, np. 
amfetamina.

Coraz większą popularnością cieszy 
się klej „butapren” i rozpuszczalniki. 
A to z uwagi na ich ogólną dostęp-
ność oraz dlatego, że w porównaniu 
z cenami narkotyków są stosunkowo 
tanie. Niemniej należy pamiętać, że 
ze względu na zawarte w nich tok-
syny i związki chemiczne są bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia i życia. 
Wbrew powszechnym opiniom osób 
uzależnionych od narkotyków nie ma 
bezpiecznych środków. Wszystkie 
prowadzą do uzależnień, wyniszcze-
nia organizmu, a w następstwie ich 
działania do śmierci.

Zatem zanim weźmiesz pierwszy 
raz lub zażyjesz kolejną dawkę zasta-
nów się czy warto.

I.K.

Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

W sumie NKWD zamordowało wiosną 1940 roku w Moskwie, 
Charkowie, Smoleńsku, Katyniu, Kalininie (obecnie Twer) i innych 
miejscach na terytorium ZSRR około 25 tys. Polaków.

Jest obchodzony 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez 
Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego.

Rok temu była to okazja do demonstracji przed ambasadą rosyjską 
(przez członków Komitetu Katyńskiego i Rodzin Katyńskich). Od-
była się także msza polowa, złożono wieńce pod pomnikiem Pomor-
dowanym na Wschodzie, a także wręczono odznaczenia dla Rosjan 
zasłużonych w odkrywaniu prawdy. Uroczystości odbywały się także 
w wielu miastach.

Od redakcjI:
Dziennik Nowogardzki poszukuje osób, mieszkańców naszej gmi-

ny, które są w jakikolwiek sposób związane z ofiarami tej zbrodni. Być 
może ktoś z Państwa bliższej bądź dalszej rodziny a nawet znajomych 
zginął w wyniku tego ludobójstwa. Poszukujemy nie tylko pamiątek, 
ale również relacji osobistych bądź zasłyszanych. Przez lata zbrodnia 
ta, a także losy ofiar okryte były zasłoną milczenia. Osoby mające coś 
do powiedzenia w sprawie były zastraszane, dzisiaj już to minęło i 
wszyscy Polacy mają obowiązek oddania świadectwa prawdzie, praw-
dzie historii, która pozwoli zrozumieć i rozumie teraźniejszość.

Kontakt: 667 889 031.
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Pomyślmy 
zanim wyrzucimy

Konsumpcyjny sposób życia napę-
dzany machiną reklamy powoduje, 
że kupujemy coraz więcej, często 
otaczając się  nadmierną ilością 
przedmiotów. Pamiętać należy, że w 
przyrodzie nic nie ginie. Tak powstają 
hałdy śmieci, mniej lub bardziej tok-
sycznych dla nas i środowiska natu-
ralnego. Pal sześć kiedy te hałdy rosną 
w wyznaczonych na nie miejscach; 
w końcu gdzieś muszą. W takich 
miejscach istnieją zabezpieczenia 
przed przedostawaniem się do gleby 
toksyn i prowadzona jest  segregacja 
odpadów. Bardzo cieszy, że segregacja 
staje się faktem również w gospodar-
stwach domowych. 

Gwałtowny rozwój cywilizacji to 
coraz większa ilość odpadów  i pęd do 
wygodnego życia. Przedmioty, któ-
rych na co dzień używamy to coraz 
częściej przedmioty jednorazowego 
użytku. Codziennie kupujemy mniej 
lub bardziej niezbędne drobiazgi, a 
tubkę pasty do zębów, nie wiadomo 
po co dodatkowo zapakowaną w kar-
tonik, wrzucamy do jednorazowego 
woreczka. Noszenie koszyka na za-
kupy lub płóciennej torby już dawno 
zostało uznane za niewygodne. Kto 
zadaje sobie wtedy pytanie: jakimi 
konsekwencjami odbije się to na nas 
i na środowisku naturalnym? 

Najlepszą radą na odpady jest ich 
unikanie, jednak nie jest to takie proste, 
dlatego recykling to bardzo istotny  
temat. W dodatku dający wymierne 
oszczędności. Oto przykład: recykling 
puszek aluminiowych umożliwia ob-
niżenie zanieczyszczenia powietrza o 
95% oraz wody o 97% w porównaniu 
z produkcją aluminium z rudy. Pro-
dukcja jednej puszki aluminiowej to 
zużycie energii dla wyprodukowania 
22 szklanych butelek. Jedna tona złomu 
aluminiowego pozwala oszczędzić 
cztery tony boksytu oraz równowartość 
energetyczną 700 kg ropy naftowej. To 
także zarobek dla zbieraczy złomu. Za 
kilogram puszek (ok. 60 szt.) można 
otrzymać od 2-4 zł. W roku 1995 od-
zysk  kształtował się na poziomie 2%, a 
w 2004 - 46%. Dużo bardziej kłopotli-
wym odpadem XXI wieku jest butelka 
typu PET. Statystyki podają, że Polacy 
opróżniają rocznie 110 tys. ton butelek, 
a jedna tona to 25 tys. sztuk. Popularna 
butelka to tylko część lawiny plastików 
zalewających środowisko naturalne. 
Do tego należy dodać opakowania po 
margarynach, chemii gospodarczej czy 
folię opakowaniową.

Aby  przekonać się naocznie jak 
wiele musimy jeszcze zmienić w 
naszej świadomości, wystarczy pójść 

na spacer do budzącego się lasu 
nim  zieleń zakryje to, co w ramach 
wiosenno - świątecznych porządków 
wynieśliśmy z naszych gospodarstw. 
Zachęcam też do posłuchania ptasie-
go trelu i przeprowadzenia prostego 
doświadczenia. Czego więcej dostrze-
żemy: śmieci czy ptaków? Czy lubimy 
odpoczywać w takiej zaśmieconej 
scenerii? Zdecydowanie nie. Walkę ze 
śmieciami i „czyściochami” wywożą-
cymi swoje brudy do lasu rokrocznie 
wypowiadają nadleśnictwa i organi-
zacje, którym bliski jest los zwierząt 
i roślin. W roku 2003 Nadleśnictwo 
Nowogard na oczyszczanie lasu z 
dzikich wysypisk wydało 80 tys. zł, w 
2004 roku to 140 tys., a w roku 2005 
ponad 150 tys. zł. 

Tak więc hałdy śmieci rosną, a wraz 
z nimi nabrzmiewa brudny problem. 
Ciekawe, kiedy problem wybuchnie, 
bo odpady to bomba z uzbrojonym 
zapalnikiem. Zwierzęta po zetknięciu 
się z dzikimi wysypiskami  niejedno-
krotnie płacą za to życiem.  Wiosenna 
krzątanina ptaków zaowocuje budo-
wą gniazd. Do ich budowy wykorzy-
stują wszystko co jest w zasięgu dzio-
ba, toteż nylonowe sznurki stają się 
coraz powszechniejszym budulcem, 
okazuje się, że dla piskląt śmiercio-
nośnym – często duszą się zaplątane 
w sznurek. W milczeniu umierają 
też rośliny. Drzewa pozbawione liści 
i kory stają się martwymi  pomnikami 
naszego wygodnictwa.  Każdy z nas 
przyczynia się do powstawania od-
padów, ale jeśli zaczniemy stosować 
się do podstawowego prawidła „Nie 
czyń drugiemu tego co tobie niemiłe” 
efekty staną się wymierne. Przede 
wszystkim zaś zaowocują piękniej-
szym otoczeniem, zdrowszym po-
wietrzem i czystszą wodą.

agnieszka Bącal – kamińska
Nadleśnictwo Nowogard

Do podstawowych obowiązków 
osób posiadających psy należą: reje-
stracja psów, oznakowanie psa przez 
zawieszenie przy obroży numerka 
identyfikacyjnego, opłacanie podatku 
od posiadania psa, przeprowadzanie 
okresowego szczepienia ochronnego, 
zawiadomienie rejonowego lekarza 
weterynarii o pojawieniu się u psa 
objawów wzbudzających podejrzenie 
zachorowania na chorobę zakaźną.

Zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Nowogard przypominamy 
obowiązki osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe. 

Osoby będące właścicielami lub 
opiekunami zwierząt 
domow ych zob o-
wiązane są do spra-
wowania nad nimi 
właściwej opieki, ma-
jącej na celu ochronę 
przed zagrożeniem 
i  uciążl iwościami 
dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniami 
terenów przeznaczo-
nych do wspólnego użytku, a także 
w sposób nie naruszający wymagań 
sanitarnych. Nie wolno prowadzić 
chowu i hodowli zwierząt domowych 
w budynkach wielorodzinnych na 
terenie gminy, jak również zabra-
nia się pozostawiania zwierząt bez 
nadzoru.

Na terenie użytku publicznego 
psy mogą być wyprowadzane tylko 
na smyczy z nałożonym kagańcem. 
Zdjęcie smyczy jest dozwolone tylko 
poza terenem zabudowanym pod 
warunkiem, że pies posiada kaganiec, 
a właściciel ma możliwość sprawowa-
nia bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem.

Nie wolno również wprowadzać 
psów lub innych zwierząt domowych 
do obiektów użytku publicznego, pla-
cówek handlowych (w szczególności 
do piaskownic i na place zabaw). W 

odniesieniu do obiektów sportowych 
i rekreacyjno – wypoczynkowych 
sprawy te normuje regulamin po-
rządkowy właściciela nieruchomości. 
Zabrania się również dopuszczania 
uszkadzania lub niszczenia obiektów 
użytku publicznego, jak również 
szczucie psów lub doprowadzanie 
ich do stanu, w którym mogą stać się 
niebezpieczne dla ludzi lub innych 
zwierząt.

Posiadacz psa musi reagować w 
sytuacjach powodujących zakłócenie 
spokoju bądź spoczynku nocnego 
wywołanego uporczywym wyciem 
lub szczekaniem. 

Właściciel lub opiekunowie zwie-

rząt domowych zobowiązani są do 
niezwłocznego usuwania spowodo-
wanych przez psa zanieczyszczeń z 
pomieszczeń i terenów użytku pub-
licznego, w  tym klatek schodowych, 
parkingów, podwórek, chodników, 
ulic, placów, skwerów, zieleńców, 
itp.

Zwierzęta, które stanowią zagroże-
nie dla ludzi powinny być trzymane 
na terenie swojej nieruchomości na 
uwięzi lub jeżeli biegają luzem ogro-
dzenie powinno uniemożliwić  wy-
dostanie się na zewnątrz, a w miejscu 
widocznym należy umieścić tabliczkę 
ostrzegawczą z odpowiednim napi-
sem np. „UWAGA PIES”.

Właściciele lub opiekunowie zwie-
rząt domowych ponoszą pełną odpo-
wiedzialność za szkody, zagrożenia i 
uciążliwości spowodowane ich zacho-
waniem. Zwierzęta pozostawione bez 

Zwierzęta pod kontrolą

opieki uznawane będą za bezdomne i 
podlegać będą wyłapaniu przez upo-
ważnione jednostki i umieszczane w 
schronisku. Po ustaleniu właściciela 
kosztami działań zostanie obciążony 
on sam.

Naruszenie obowiązków zawartych 
w regulaminie podlega postępowa-
niu w sprawach o wykroczenie i jest 
zagrożone karą grzywny „Kara może 
wynosić do 250 zł. Jeśli ktoś zauważy, 
że jest łamany regulamin wystarczy, 
że zadzwoni do nas” – powiedział 
Waldemar Leszczak zastępca Komen-
danta Policji w Nowogardzie.

iSa
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reklama

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

OPŁaTy PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

reklama reklama

kurkI nIOSkI 
ODCHOWANE pow. 8 tygodni 

W SPrZedaży!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GARDNO”
w Nowogardzie zwołuje w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz. 15.00 

w budynku administracyjnym przy ul. Osiedlowa 6 w Nowogardzie 
ZeBranIe GruPy cZŁOnkÓW OcZekujĄcycH.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przedstawienie regulaminu Zebrania Grup Członkowskich.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
− skrutacyjnej
− wyborczej
− wnioskowej
5. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawi-

cieli Członków, a w szczególności:
a. Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe 

SM „Gardno” za 2005 rok,
b. Sprawozdanie Zarządu w sprawie realizacji wniosków z poprzedniego Zebra-

nia Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”.
8. Omówienie zmian do statutu Spółdzielni oraz zmian do Regulaminu Rady 

Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Ogłoszenie wyników wyborów Przedstawicieli Grupy na Zebranie Przedsta-

wicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”.
11. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków zebra-

nia grupy.
12. Zamknięcie obrad.

Sp. z o.o. 
zatrudni 
księgową 

w gospodarstwie rolnym. 
Osowo k. Nowogardu, 
kontakt 091 39 27 322

Szkolenie dziennikarzy
W dniach 8 i 9 kwietnia w siedzibie 

Okręgowego Oddziału NBP w Szczecinie 
odbyło się szkolenie dla dziennikarzy 
przygotowane przez Bank Centralny w 
Warszawie.

Zajęcia na temat „Bank Centralny 
w gospodarce rynkowej” prowadzili 
przedstawiciele Departamentu Analiz 
Strukturalnych i Makroekonomii w NBP 
Adam Kot i Tomasz Chmielewski.

W szkoleniu wzięli udział zaproszeni 
dziennikarze telewizji, radia i prasy 
lokalnej. Osobiście reprezentowałem 
„Dziennik Nowogardzki” i „Gazetę Star-
gardzką”. Razem ok. 60 redaktorów z woj. 
zachodniopomorskiego.

Podczas szkolenia przedstawiciele NBP 
przedstawili krótką historię inflacji w 
Polsce i na świecie, dwustopniowy system 

bankowy i rolę Banku Centralnego. Za-
prezentowano również tematy związane 
z realizacją polityki pieniężnej, jak czytać 
projekcje banków centralnych, komuni-
kację Banku Centralnego z otoczeniem.

W drugim dniu szkolenia zapoznano 
nas z interwencją walutową, korzyściami 
i kosztami wejścia Polski do strefy euro, a 
także z funkcjonowaniem eurosystemu.

Uczestnicy spotkania podkreślili 
przejrzystość prezentowanego materiału 
popartego slajdami, wykresami oraz 
porównaniem NBP z bankami europej-
skimi.

O cel szkolenia dziennikarzy z zakresu 
bankowości pytam przedstawiciela Banku 
Centralnego Adama Kota.

„Celem szkolenia jest przybliżenie dzien-
nikarzom lokalnym zasad funkcjonowania 

Banku Centralnego, jego roli i podejmo-
wanych działań. Zdajemy sobie sprawę, 
iż dziennikarze lokalni nie zawsze mają 
możliwość przyjazdu do Warszawy i wzię-
cia udziału w konferencjach prasowych 
prezesa NBP czy Rady Polityki Pieniężnej. 
Stąd w Banku Centralnym zrodziła się 
inicjatywa szkoleń przygotowanych dla 
Państwa we wszystkich miastach woje-
wódzkich (wasze województwo jest 9 z 
kolei). Zdajemy sobie sprawę jaką ważną 
rolę pełnicie w społeczeństwie lokalnym. 
Chcemy zatem poprzez tego typu szkolenia 
dostarczyć wam, redaktorom, niezbędnych, 
a zarazem wyczerpujących informacji, do 
których na co dzień nie macie dostępu.”

Podobnie jak inni uczestnicy szkolenia 
uważam, że warto było poświęcić te dwa 
dni na tego typu spotkanie, przyznając 
rację mojemu rozmówcy.

Ireneusz karczyński
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„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Euroregionalny Turniej Wiedzy 
o Unii Europejskiej

4 kwietnia  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie odbył się szkolny etap Euroregionalnego Turnieju Wiedzy o Unii 
Europejskiej.

Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Akademickie EUROPEICA przy 
współpracy z Jean Monet Chair w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Akademii Europejskiej w Wartin. Celem turnieju jest propago-
wanie zagadnień związanych z procesem integracji europejskiej i współpracą trans-
graniczną wśród młodzieży Euroregionu Pomerania. Prawo do udziału w turnieju 
przysługuje wszystkim uczniom szkół średnich z obszaru polskiej i niemieckiej części 
Euroregionu Pomerania. Zawody przebiegają trójetapowo:

I etap – zawody szkolne,
II etap – zawody krajowe,
III etap – zawody centralne.  
W czasie zawodów szkolnych uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru , 

za który można było uzyskać maksymalnie 29 punktów. Test najlepiej rozwiązali:
anna Gadzalińska kl. II TH
Łukasz jakubowski kl. III Tż
Sebastian raczyński kl. III Tż
Uczniowie ci wezmą udział w zawodach krajowych. Etap szkolny turnieju zorgani-

zowała i nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała Ewa Staszak. 

Dzień otwarty w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 

5 kwietnia odbył się w naszej szkole dzień otwarty. Tradycyjnie przybyło wielu 
uczniów z gimnazjów nowogardzkich: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz z Gim-
nazjum z  Dobrej Nowogardzkiej, Radowa Małego, Golczewa i Osiny. Uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną naszej szkoły, a także wziąć udział w 
konkursach realioznawczych o krajach anglo- i niemieckojęzycznych organizowanych 
przez nauczycieli języków obcych, w konkursie na największego siłacza organizowanym 
przez nauczycieli z warsztatów szkolnych oraz obejrzeć pokaz przygotowany przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. W pracowni żywienia i gospodarstwa domowego 
można było sprawdzić swą wyobraźnię  w konkursie na nakrycie stołu oraz obejrzeć 
pokaz ciast wielkanocnych przygotowany przez klasę II Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych przygotowali konkurs 
na stworzenie logo firmy oraz przygotowanie hasła reklamowego firmy.

Konkursy mogły się odbyć również dzięki pomocy naszych sponsorów :
Państwa Barbary i Waldemara Pędziszczak właścicieli „Piekarni – Ciastkarni W. B. 

Pędziszczak” oraz Państwa Lidii i Janusza Szocik właścicieli Piekarni „Saturn”.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE:
- W dniach 23 i 24 marca szkoła nasza gościła uczestników Wojewódzkich  Mi-

strzostw Szkół Ponadgimnazjalnych LZS w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt. W 
mistrzostwach udział wzięły drużyny Zespołu Szkół nr 2 ze Szczecin-Dąbia, Zespołu 
Szkół Ogrodniczych ze Szczecina-Zdrojów, z ZS Rolniczego Centrum Kształcenia 
Praktycznego ze Świdwina, Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Sławna oraz dru-
żyny z naszej szkoły. 23-go marca zmierzyły  się drużyny chłopców. Nasi zawodnicy 
prowadzeni przez jerzego Stolfa okazali się bezkonkurencyjni i wygrali cały turniej. 
Michał dynowski został uznany za najlepszego zawodnika turnieju, a królem strzelców 
okrzyknięto Patryka Łapkowskiego, który strzelił 16 bramek. Zwycięską drużynę 
tworzą: Mariusz Kolibowski, Łukasz Michalski, Michał Jasiński, Patryk Kamiński, 
Karol Iwan, Patryk Łapkowski, Dawid Łydziński, Michał Dynowski, Marcin Pietrasik, 
Arkadiusz Adamek, Paweł Tębłowski, Mateusz Szewc, Krzysztof Sylwestrowicz oraz 
Paweł Galus. Drużyny chłopców zajęły następujące miejsca:

I   - ZSP Nowogard 
II  - Zespół Szkół nr 2  Szczecin-Dąbie
III - Zespół  Szkół Agrotechnicznych  Sławno
IV - ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego Świdwin
V  - Zespół  Szkół Ogrodniczych Szczecin-Zdroje
24-go marca rywalizowały ze sobą drużyny dziewcząt. Nasze dziewczęta prowa-

dzone przez Zbigniewa cerankę zajęły IV miejsce. Zwyciężyła drużyna dziewcząt z 
ZS Rolniczego Centrum Kształcenia Praktycznego ze Świdwina.

- 3 kwietnia w hali sportowej ZSP w Goleniowie odbył się Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt. W turnieju wzięła udział drużyna z naszej szkoły prowadzona 
przez annę Pikułę i Hannę januszewską. Nasze dziewczęta grały w grupie drugiej 
wraz z drużynami ZSP Goleniów I i II. Mecz o trzecie miejsce przegrały z drużyną 
ZSP II rzutami karnymi. Gratulujemy naszym dziewczynom sportowego ducha 
walki. W naszej drużynie grają; Małgosia Rosiak, Karolina Bartczak, Ania Wypych, 
Jagoda Mańkowska, Zuzia Szablewska, Dominika Pilachowska, Patrycja Przybył, Ala 
Węgrzyniak, Anita Kuriata, Ania Jażdż i Ola Wołk.

- Na łączniku zaroiło się od zajączków, kraszanek i pisanek. Tę świąteczną i nie-
zwykle kolorową wystawę przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami 
języków obcych.

Malutki baranek ma złote różki,
Pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.
Gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja
I beczy cichutko: Wesołego Alleluja!

dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica składa 
podziękowania Państwu Lidii i 
januszowi Szocik  za nieodpłatne 
przekazanie ciasta na dzień Otwarty 
Szkoły.

dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica składa 
podziękowania Państwu Barbarze i 
Waldemarowi Pędziszczak za nieod-
płatne przekazanie ciasta na dzień 
Otwarty Szkoły.
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Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w marcu. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 maja 2006 roku.

W górę rzeki…
Podane wyrazy wpisać w diagram 

tak, by powstała prawidłowo ułożona 
krzyżówka. W polach obwiedzionych 
przerywaną linią powstaną nazwy 
geograficzne. Jedna z nich nie pasuje 
do pozostałych. Podaj tę nazwę jako 
ostateczne rozwiązanie zadania.

- BOGATKA, GRANIAK, NAD-
WAGA, RENATA, WERANDA, 
ZWARDOŃ –

Elemarkowie

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię ziemię koło Nowogardu na tra-

sie A-6. Tel. 0512 131 575.
• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Pilnie poszukuję do wynajęcia ka-

walerki. 0888 963 936.
• Sprzedam kontener na Targowisku, 

cena do uzgodnienia. 0603 218 505.
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 

68 m kw., w bloku. 0693 605 863.
• Wydzierżawię lokal pod działal-

ność gospodarczą: sklep, itp. o 
pow. 74 m kw. w Nowogardzie. 
Kontakt tel. 0�09 379 883, czynsz 
do uzgodnienia, FRA VAT.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 
spółdzielcze, własnościowe. 091 39 
28 135.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
bezczynszowe, 60 m kw., pomieszcze-
nie gospodarcze, ogródek – w domu 
wielorodzinnym. 0661 336 559, 0888 
055 995.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. 
Cena 58.000 zł. 091 39 25 179.

• Ul. Zamkowa – garaż blaszak – 1000 
zł. 0692 683 479.

• Halę na powierzchni 1800 m kw. na 
terenie Nowogardu sprzedam. 0695 
559 157, 0697 352 358.

• Wynajmę pokój 1 osobie. 0880 
724 325.

MOTORYZACJA

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jed-
nej firmy, mało używane w stanie 
bdb o wymiarze 18� 60R14 lub 18� 
��R1�. Tel. 060� �22 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, 
auto naprawa samochodów osobo-
wych i dostawczych wszelkich typów. 
Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. 
Boh. Warszawy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 
zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam Fiat Kroma, 1988 r., cena 
do uzgodnienia. 0665 209 470.

• Sprzedam Audi 80, 1991 r., poj. 1.9, 
stan dobry. Tel. 0502 529 656.

• Sprzedam Focus 1.4, 3-drzwiowy, 
2001 r., bogate wyposażenie. 0608 
302 282.

• Opony: 165/70/14 Bridgestone, 
185/60/14 Firestone, 195/60/14. 0600 
42 62 10.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów 
do Poloneza – stan dobry. 060� 
�76 908, 091 39 23 �98 – po 1�.00.

• Alufelgi – tóżne rodzaje sprzedam. 
0600 42 62 10.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.4, 1991 
r., radio, nowe hamulce, stan dobry, 
cena 2.000 zł – do uzgodnienia. 0603 
700 617.

ROLNICTWO
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 

0511 807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę 

zbożową. 091 39 106 49.
• Karp kroczek – 091 39 182 97.
• Króliki nowozelandzkie w różnym 

wieku sprzedam. 0695 963 891.
• Kupię prosiaki. 0660 010 540.
• Sprzedam przyczepę „szóstkę”, zare-

jestrowaną i opryskiwacz. 091 39 187 
72, po 19.00.

• Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
pszenicę i mieszankę zbożową. 0600 
345 068.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZAMÓ-
WIENIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, 
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 

0609 �74 �42.
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. Dzwonić 
wieczorem 091 39 22 783, 0660 
392 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

�16 4�1.
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• Remonty mieszkań WYKONAM 

– 0608 347 330.
• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• Naprawa żaluzji – wymiana sznur-

ków. Żaluzje i rolety na okna plasti-
kowe – ceny promocyjne. 091 39 
72 656, 0503 322 168.

• Wykonuję robótki ręczne na drutach. 
091 39 23 350.

• www.nowogard.info

PRACA
• Niemcy! Potrzebne panie do opie-

ki. 091 39 21 19�.
• Zatrudnię mechanika samochodo-

wego, lakiernika i blacharza – wy-
magane doświadczenie. Tel. 091 39 
20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 091 39 21 222, 
0693 716 085.

• Zatrudni kucharza i kelnerkę do pra-
cy na Majorce ze znajomoscią j. nie-
mieckiego. 0605 276 271.

• Wynajmę ekipę budowlaną do po-
stanawienia domu dwurodzinnego 
w stanie surowym. 0510 225 805, 091 
39 26 649.

• Zatrudnię na budowie. 0608 
817 214.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0509 
530 073.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, 
panel ściągany, mało używane, stan 
idealny z dokumentacją, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głę-
boki ze spacerówką, w dobrym 
stanie, z pełnym wyposażeniem + 
pokrowiec na deszcz. Cena 300 zł 
- do negocjacji. Tel. 0�0� 008 �27.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo 
dobrym stanie, kolor granatowo-
niebieski (kompletny). Tel. 091 39 
26 077, od 9.00 do 17.00, kom. 0609 
644 270.

• Kupię drewno opałowe, gałęziówkę, 
nieciętą. 0695 963 891.

• Sprzedam akwarium 380l z prawie 
całym wyposażeniem. 0693 605 863.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Sokół Pyrzyce 1:1 (1:1)

Nie taki Sokół straszny...

Uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 23.04.2006 r. zawody węd-

karskie spławikowe o „Mistrzostwo Koła” w Kamieniu Pomorskim. Wyjazd 
o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 21.04.2006 r. 
Startowe – seniorzy 10 zł.

Zarząd

Pomorzanin; Haberski – Nieradka, 
Dworak, Wasyluk, Skórniewski, Pa-
stusiak (45. Marszałek), Konieczny 
(66. Gołdyn), Piotrowski, Galus, 
Goszczurny (80. D. Gruszczyński), 
M. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Go-
szurny.

Mecz rozpoczął się minutą ciszy dla 
uczczenia pamięci zmarłego niedawno 
piłkarza, trenera i działacza Sokoła 
Pyrzyce Andrzeja Ananicza.

W minioną niedzielę do Nowogar-
du przyjechał wicelider rozgrywek 
piłkarskiej V ligi, czyli Sokół Pyrzyce. 
Przed tym meczem kibice Pomorza-
nina jeden punkt braliby w ciemno. 
Po zakończeniu spotkania większość 
czuła lekki niedosyt, gdyż okazało 
się, że nie taki Sokół straszny jak się 
wcześniej wydawało.

Jednak w pierwszej połowie prze-
wagę miała drużyna gości. Sokół 
zdecydowanie częściej zapędzał się 
pod naszą bramkę, stwarzał sobie sy-
tuacje strzeleckie, lecz albo brakowało 
szczęścia, albo precyzji. Zawodnikom 
z Pyrzyc nieco pomagała w tym nasza 
obrona przepuszczając piłki, które 
powinny być wybijane.

Nieuchronne nastąpiło w 26. minu-
cie, kiedy to po rzucie rożnym jeden z 
graczy przyjezdnych umieścił piłkę w 
bramce Haberskiego. Po chwili mogło 
być już 2:0. Lewą stroną w nasze pole 
karne wdarł się gracz drużyny przy-
jezdnych, lecz niedokładnie obsłużył 
dobrze ustawionego partnera.

W tym czasie Pomorzanin również 
przeprowadził kilka akcji, jednak bez 
większych efektów. W 38. minucie nasi 
zawodnicy wymienili kilka podań tuż 
przed polem karnym rywali, piłka 
ostatecznie trafiła pod nogi M. Mi-
klasa, ten jednak źle ją przyjął i mimo 
dogodnej sytuacji nie oddał strzału. 
W odpowiedzi Sokół przeprowadził 
składną kontrę, ale strzał z 20 metrów 
minął naszą bramkę.

W 42. minucie sędzia odgwizdał 
rzut wolny. Piłkę ustawioną z prawej 
strony boiska w pole karne wrzucił 
Skórniewski, dopadł do niej Goszczur-
ny i zdobył bramkę wyrównującą.

Radość nie trwała zbyt długo. Już 
w następnej akcji sędzia dopatrzył się 
przewinienia w naszego zawodnika w 
polu karnym i odgwizdał jedenastkę 
dla gości. Nas nasze szczęście piłkarz 

z Pyrzyc nie trafił w bramkę i do prze-
rwy utrzymał się remis.

W drugiej połowie nie widać było 
różnicy punktów dzielącej oba zespoły. 
Mecz stał się bardziej wyrównany. 

W 48 minucie rzut wolny z 30 me-
trów, spod linii autowej wykonywał 
Skórniewski. Wydawało się, że będzie 
dośrodkowywał, ten jednak skierował 
piłkę dokładnie w okienko, lecz bram-
karz zdołał ją złapać.

W 60. minucie Skórniewski znalazł 
się w podobnej sytuacji. I tym razem 
dokładnym, technicznym strzałem 
starał się zaskoczyć bramkarza gości 
kierując piłkę tuż pod poprzeczkę. I 
tym razem piłka znalazła się w rękach 
bramkarza.

W 65. minucie Pomorzanin powi-
nien objąć prowadzenie. Goszczurny 
dostał znakomite podanie, znalazł się 
w sytuacji sam na sam, już nawet minął 
bramkarza, lecz zamiast spokojnie 
skierować pikę do siatki starał się z 
nią chyba przekroczyć linię bramkową 
przez co pozwolił dogonić się obrońcy. 
Ostatecznie gol nie padł, a stadionem 
wstrząsnął jęk zawodu.

Trzy minuty później Skórniewski 
miał kolejne podejście do rzutu wolne-
go. Tym razem reguła „do trzech razy 
sztuka” nie zadziałała i bramkarz bez 
problemu złapał piłkę.

W 74. minucie mogło być 2:1 dla 
Sokola. Błąd popełnił Nieradka i je-
den z graczy z Pyrzyc znalazł się sam 
przed Haberskim, ten jednaki nie dał 
się pokonać.

W 84. minucie szansę miał dobrze 
spisujący się Galus. Tuż przed polem 
karnym rywali zrobił kilka efektow-
nych kółek i uderzył z 22 metrów. Piłka 
przeleciała tuż obok bramki. Ten sam 
zawodnik już w doliczonym czasie gry 
został powalony przy bocznej linii pola 
karnego. Jednak scenariusz z poprzed-
niego meczu  nie powtórzył się. Sędzia 
odgwizdał rzut wolny, z którego nic nie 
wyszło i Pomorzanin musiał zadowolić 
się remisem.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Radovia Radowo 

Małe 2 : 1, Kluczevia Stargard - Polonia 
Płoty 1 : 0, Zorza Dobrzany - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 1 : 2, Korona 
Stuchowo - Iskra Banie 4 : 0, Fagus 
Kołbacz - Dąb Dębno 0 : 0, Kłos Peł-
czyce - Stal Szczecin 2 : 3, Vineta Wolin 
- Mieszko Mieszkowice 0 : 1.

Aktualna tabela:
1.  Stal Szczecin 19 40 45-20
2.  Mieszko Mieszkowice 19 38 43-21
3.  Sokół Pyrzyce 17 37 45-17
4.  Kluczevia Stargard 18 35 38-16
5.  Polonia Płoty 18 34 38-28
6.  Zorza Dobrzany 18 31 31-25
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 18 30 29-19
8.  Pomorzanin Nowogard 18 23 27-47
9.  Fagus Kołbacz 18 22 25-33
10.  Vineta Wolin 19 21 21-32
11.  Sparta Gryfice 18 20 24-33
12.  Radovia Radowo Małe 18 19 29-38
13.  Kłos Pełczyce 18 19 23-29
14.  Dąb Dębno 18 19 29-24
15.  Korona Stuchowo 19 12 24-49
16.  Iskra Banie 17 10 17-57

Andrzej Garguliński
foto Anna Wiercioch

Piłka nożna to sport kontaktowy

Marcin Skórniewski (przy piłce) popisał się ładnymi uderzeniami z 
rzutów wolnych.
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TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - 94 36
OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard 06.04.2006r.
Oferty pracy PUP Goleniów, Filia Nowogard

tel. 091 3921376
1. szklarz
2. przedstawiciel handlowy
3. murarz; betoniarz
4. administrator sieci internetowej
5. cukiernik
6. technik analityki medycznej
7. rejestratorka medyczna
8. kierowca c+e
9. rozbieracz-wykrawacz; księgowa
10.sprzedawca
11.mechanik-ślusarz
12.sprzątaczka/pomoc kuchenna
13.informatyk
14.reprezentant; kierownik zespołu
15.konserwator
16.mechanik maszyn szwlniczych; pracownik 
fizyczny
17. prasowaczka
18.operator wprowadzania danych (gr. inw.)
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kierowca-mechanik (Płoty-uprawnienia na 
żurawie samojezdne)
2. kompletator wsadu (Szczecin)
3. kucharz (Pobierowo)
4. monter-spawacz (Szczecin)
5. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
6. przedstawiciel handlowy (zachodniopomor-
skie)
7. przedstawiciel handlowy (Pyrzyce)
8. spawacz (Gdynia)
9. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
10.monter kadłubów-kowal konstrukcji (Gdy-
nia)
11.monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
12.maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
13.monter kadłubów-poddźwignicowy (Gdy-
nia)
14.kierowca c+e (Glewice)
15.kierowca c+e (Gryfice)
16.kierowca c+e (Goleniów)
17.kierowca c+e (Szczecin)
18.projektant stolarki (Maszewo)
19.operator żurawia budowlanego, operator 
żurawia samochodowego do 18 ton (Goleniów)
20.mechanik samochodów ciężarowych (Gole-
niów)
21.trener koni kłusaków (Świętoszewo)
22.pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
23.kelner (Rewal)
24.pracownik gospodarczy (Goleniów)
25.informatyk (Goleniów)
26.nauczyciel j.angielskiego (Kamień Pomorski)
27.magazynier; kierowca c (Szczecin)
28.operator koparki (Goleniów)
29.betoniarz (Stargard Szcz.)
Informacje można uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Goleniowie, filia w Nowogar-
dzie pok. nr 12.

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele
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tel. 091 39 22 915
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WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte
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„Oni rządzą światem” - Jim Marrs 
W tej intrygującej książ-

ce słynny reporter New York 
Times’a i autor bestsellerów Jim 
Marrs wnikliwie bada najpil-
niej strzeżone sekrety świata, 

rozszyfrowując tajne kabały i mechanizmy władzy, jaką na 
nich zbudowano z upływem czasu. Odważnie przekopując 
się do prawdy, odkrywa zaskakujące dowody na to, że o 
rozpoczęciu i zakończeniu wojen decydują zmawiający się za 
kulisami prawdziwi animatorzy wydarzeń; oni też manipulują 
notowaniami giełdowymi i oprocentowaniem kredytów, utrzymują podziały kla-
sowe, a nawet cenzurują dzienniki telewizyjne. Wszystko to robią pod światłymi 
auspicjami Rady Polityki Zagranicznej, Komisji Trójstronnej, grupy Bilderberg, 
CIA, a nawet Watykanu.

”Złowroga pętla” - Aleksandra Marinina
Major Anastazja Kamieńska, studiując na ekranie komputera plan Moskwy, 

odkrywa niezwykłą prawidłowość: kropki wyznaczające obszar o najwyższej 
przestępczości tworzą pętlę. Łączy się z nią druga pętla - dla odmiany zakreśla-
jąca rejon, w którym przestępczość jest bardzo niska. Obie układają się w kształt 
poziomej ósemki - znak nieskończoności... Na styku pętli znajduje się pewien 
instytut, w którym prowadzone są tajemnicze eksperymenty. Czy doświadczenia 
naukowców mają coś wspólnego z odkryciem Kamieńskiej. W liście pozosta-
wionym przez pracownika instytutu, który po zamordowaniu ukochanej żony 
popełnił samobójstwo, jest zdanie: Wszystko wypływa z nieskończoności zła... 
Marinina, stawiając swoją bohaterkę przed nową zagadką, jak zwykle zaskakuje 
niezwykłymi pomysłami. „Złowroga pętla” to powieść trzymająca w napięciu od 
pierwszej do ostatniej strony.

„chłopak na zamówienie” - Diane Stingley
Samantha Stone właśnie kończy 34 lata i nie jest zbyt dumna 

ze swoich dotychczasowych osiągnięć. Jest singlem, podczas 
gdy wszyscy wokół niej z wyraźną łatwością układają sobie 
życie. Nawet jej przyjaciel i były chłopak Greg zakochał się w 
innej. Wszystko jednak się zmienia, kiedy w życiu Samanthy 
pojawia się Alex Graham...

księgarnia „atlas” poleca:
Promocja Wyd. Greg. –10% 
Słownik motywów literackich, Słownik 

poezji, Słownik wyrazów bliskoznacznych, 
Słownik ortograficzny, Słownik wyrazów obcych. Lektury szkolne, ściągi, opra-
cowania lektur. Promocja potrwa do 30.04.2006 r.

Zło konieczne- Alex Kava
W wielu miejscach Ameryki prawie w tym samym czasie giną katoliccy księża. 

Niemal identyczny scenariusz rytualnych zbrodni wskazuje na jednego spraw-
cę. Maggie 0’Dell, specjalistka od portretów psychologicznych seryjnych mor-
derców znów prowadzi dochodzenie. Poszlaki wskazują na to, że zamordowani 
księża za życia skrzywdzili wielu młodych mężczyzn. Jednak Maggie nie wie, że 
ofiary księży od pewnego czasu kontaktowały się ze sobą na specjalnym forum 
internetowym planując zemstę.

niewinny- Harlan Coben 
Dziewięć lat po wyjściu z więzienia Matt Hunter nadal wraca myślami do 

owego strasznego wieczoru, kiedy w przypadkowej, niesprowokowanej przez 
siebie bójce zabił człowieka. Wydarze-
nie to kładzie się cieniem na jego życiu 
i relacjach rodzinnych... ale w końcu 
wszystko ponownie zmierza ku szczęś-
liwej, ustabilizowanej przyszłości.

Wierszyki łamiące języki- Małgo-
rzata Strzałkowska 

Wierszyki łamiące języki to kolej-
ny tom pełen szalonych rymów, wy-
magających językowego mistrzostwa, 
by nie potykać się w trakcie czytania. 
Tym razem książeczka w dowcipny i 
wirtuozersko absurdalny sposób opi-
suje zwierzęta, tak duże i egzotyczne, 
jak i te ledwo widoczne i latające nam 
wokół nosa.

W obiektywie Jana Korneluka  
Zaćmienie słońca - 29 marca 2006 r.
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Zmartwychwstanie

NASTĘPNY NUMER 
Dziennika ukaże się 

21 kwietnia br.

Nowy 
właściciel 
„Porta Nova”

Teren byłej „Porta Nova” zwanej u 
nas częściej „Krochmalnią” znalazł 
nowego właściciela.

Siły i mądrości płynącej 
z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, 

zdrowych i pełnych 
spokoju Świąt Wielkanocnych 

życzy redakcja DN
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Zarząd SM „Gardno” w Nowogardzie
Za pośrednictwem „Dziennika Nowogardzkiego” nr 26 Zarząd Spółdzielni po-

informował Czytelników o kolejnej tzw. „obniżce” cen za energię cieplną. Ażeby 
wiadomość nabrała walorów sensacji opatrzona została trzema wykrzyknikami. 
Czytelnik nie znający realiów spółdzielczej rachunkowości może dać się nabrać 
na tę propagandę, którą ja (i wielu spółdzielców) darzę nieskrywanym lekce-
ważeniem. Toteż gwoli prawdy oczekuję wyjaśnienia, jak to się stało i za czyim 
przyzwoleniem dokonano („cichaczem”) bezprawnego zaboru z mojego konta 
kwoty ponad 40 zł za niedostarczone ciepło w okresie partackiej modernizacji 
węzła ciepłowniczego budynku, który zamieszkuję.

W tym kraju nie ma jeszcze tak dobrze aby płacić za usługę, której nie wy-
konano lub za towar, którego nie dostarczono.

Od kiedy to spółdzielcza administracja posiłkuje się kodeksem „kieszonkow-
ców”? Kiedy zostanie naprawione to bezprawie i nastąpi zwrot zagrabionych 
pieniędzy?

Z poważaniem Stanisław Piórko

Ciąg dalszy sprawy fałszerzy
O sprawie fałszerzy banknotów o nominale 50 złotych pisaliśmy już w 

„Dzienniku” z 28 lutego 2006 r. W poniedziałek policjanci zatrzymali zamie-
szaną w to modą kobietę, będącą najprawdopodobniej pomysłodawczynią 
całej działalności. 

Przypomnijmy: fałszywki poja-
wiały się w naszej okolicy od roku 
2004 do lutego bieżącego roku. W 
tym czasie ośmioosobowa grupa 
zdołała wprowadzić do obiegu co naj-
mniej 130 podrobionych banknotów. 
Produkowane one były na ogólnie 
dostępnym wielofunkcyjnym urzą-
dzeniu kopiującym i drukującym. 
Miały ten sam numer seryjny, nie 
posiadały charakterystycznych dla 
oryginalnych bank-
notów znaków, jed-
nym słowem nie 
były to podróbki 
najlepszej jakości. 
Tym bardziej dziwi, 
ze aż tyle udało się 
ich „upłynnić”.

Fałszerze wpad-
li, gdy część z nich 
zamówiła pizzę z 
dostawą do domu 
płacąc za nią pięć-
dziesięciozłotówką 
domowej roboty. 
Sprzedawca szybko 
zorientował się, że 
został oszukany i 
powiadomił policję, 
która przystąpiła do 
akcji.

Do tej pory do 
aresztu trafiło pięć 
osób. Trwały poszu-
kiwania 23-letniej 
mieszkanki naszego miasta Moniki 
G., która – według ustaleń policji 
– była pomysłodawczynią całego 

przedsięwzięcia. Od kilku tygodni 
ukrywała się w Szczecinie i okolicach. 
Pojawiła się też w naszym mieście, 
gdzie w poniedziałek zatrzymano ją 
w jednym z mieszkań.

Za produkowanie fałszywych 
banknotów i wprowadzanie ich do 
obiegu grozi jej nawet 25 lat pozba-
wienia wolności.

Ag

Zatrzymana kobieta wyprowa-
dzana z goleniowskiej komendy 
policji.

Czy Starosta 
będzie zwracał pieniądze?

Radny powiatowy Jerzy Mędrek złożył na ostatniej sesji Rady Powiatu inter-
pelację w sprawie, jego zdaniem, zawyżonego wynagrodzenia Starosty Jerzego 
Jabłońskiego. Jerzy Mędrek, jako wiceprzewodniczący komisji budżetu, po 
skutecznej akcji odzyskiwania nieprawnie pobranych diet przez radnych, 
którzy opuszczali posiedzenia, postanowił rozliczyć również wynagrodzenie 
Starosty. Niżej zamieszczamy pełny tekst interpelacji radnego.

Pani Gizela Rybicka
Przewodnicząca Rady Powiatu Goleniowskiego

INTERPELACJA
Dotyczy: Bezczynności pracodawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia dla 

Starosty Goleniowskiego.
W związku z brakiem podstaw prawnych do dodatkowego wynagrodzenia dla 

Starosty o kwotę utraconej „trzynastki” w okresie 2004 i 2005 roku, wnioskuję o 
podjęcie stosownej inicjatywy uchwałodawczej.

U Z A S A D N I E N I E
1. Stosowanie przez Radę Powiatu i Starostę Goleniowskiego obchodzenia 

prawa (Ustawy z 4 marca 2004 r. o nie stosowaniu dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej) stało 
się faktem.

2. Z dniem l marca 2006 r. czyli z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, ustawa w/w utraciła moc.

3. Wyrok TK pozbawił jednak wymienione grupy osób prawa do ubiegania się 
o wypłatę trzynastek za lata 2004-2005, czyli za lata, w których nie otrzymywali 
oni trzynastych pensji. Ale nie w Powiecie Goleniowskim!?, gdzie nadpłacono 
około 30. tys. zł.

4. Przykład ten, podobnie jak absencja radnych w posiedzeniach, potwier-
dza zasadę „czy się robi czy się leży - 1.500 się należy” i pokazuje jak można 
pasożytować nie licząc się z groszem publicznym, w najbardziej zadłużonym 
powiecie województwa.

5. Z uwagi na powstałe okoliczności, wywołujące podejrzenie o niegospo-
darność i nie uzasadnione wzbogacenie oparte na filozofii wyższości prawa 
do łupów (koalicji SLD-PSL - Samoobrony) nad prawem, czyni mój wniosek 
zasadnym.

Z poważaniem Jerzy Mędrek

Wyjaśniamy, że jednym ze składników wynagrodzenia Starosty jest tzw. 
dodatek specjalny, który Rada Powiatu przyznała Staroście w zamian, jak to 
określiła, za „utracone” trzynastki. Trzynastki zostały „utracone” w wyniku 
zmiany ustawowej, ustawodawca zlikwidował w latach 2004 – 2005 możliwość 
naliczania trzynastek.

Ustawa więc sobie a Rada sobie, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.
red.

Z parafii…
pw. WNMP

Niedziela zmartwychwstania
Msze św. w kościele parafialnym: godz. 6.00 – poprzedzona skróconą 

procesją rezurekcyjną. Wyjście z kościoła od ul. Kościelnej, powrót drugim 
wyjściem bocznym; godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 – udzielanie sakramentu 
chrztu św.; 18.00

Msze św. w kościołach filialnych jak w zwykłą niedzielę. Procesje rezurek-
cyjne w Karsku i Olchowie.

Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. jak w zwykłą niedzielę. Ofiary składane tego dnia na tacę prze-

znaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Teologiczny w 
Szczecinie.

pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Niedziela Wielkanocna
5.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją
później msze św. jak w każdą niedzielę.
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. jak w każdą niedzielę.
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Z wokandy sądowej

Wyrok o mobbing

§
W miniony 

wtorek przed są-
dem pracy w Go-
leniowie zapadł 
wyrok w sprawie 
byłej pracowni-
cy ODS Optical 
Disc-Service o 
mobbing.

Prawdą jest, iż 
jak stwierdził radca prawny, jest to 
,,odszkodowanie ugodowe dbając o 
dobry wizerunek firmy”.

Co ciekawsze, od radcy prawnego 
dostało się i mnie jako redaktorowi 
Dziennika.

Otóż radca prawny zarzucił mnie 
stronniczość w pisaniu artykułów 
na temat powyższej firmy. Stwierdził 
ponadto, iż artykuły te są na ,,bazie” 
plotek lub relacją jednej tylko osoby 

- co wywołało śmiech na sali sądowej 
(atak na mnie miał miejsce podczas 
obrad sądu).

Po przedstawieniu na sali sądowej 
dokumentów i listów czytelników z 
firmy ODS radca prawny stwierdził, 
iż te pisma są ,,niepoważne”, a zarzuty 
stawiane przez pracowników firmy są 
niesłuszne i nie mają miejsca.

Na pytanie sądu, dlaczego nikt z 
kierownictwa firmy nie chciał ze mną 
rozmawiać lub nie zamieścił sprosto-
wania, radca prawny stwierdził, iż nie 
było o czym rozmawiać.

No, bo o czym rozmawiać? O tym, 
że czytelnicy - pracownicy firmy mają 
rację. Nie ja - a właśnie oni!

Niemniej po rozprawie sądowej 
pan radca podszedł do mnie, wręczył 
wizytówkę, zaproponował spotkanie. 
Czyli coś w tym jest.

Śmieszny dla mnie jest fakt zacho-
wania radcy prawnego, który niby to 
dba o dobry wizerunek firmy, a po 
moich trzech artykułach na ten temat 
dopiero teraz zajmuje stanowisko.

Ponadto uważając, że poruszane 
przez pracowników sprawy są głu-

pie, jednoznacznie pokazuje w jaki 
sposób traktowani są pracownicy w 
tej w firmie.

Niech czytelnik sam wyciągnie 
wnioski…

Ireneusz Karczyński

Podziękowanie PCK
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie składa 

serdeczne podziękowania Państwu Jerzemu i Bożenie Serockim za nieod-
płatny przewóz członków Szkolnego Koła PCK ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie na przegląd „Teatrzyków czerwo-
nokrzyskich” do Szczecina.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama reklama
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Droga zwycięstwa
Nocą krzyż Twój w kącie stoi
Postawiony uważnie, obmyty z kurzu dnia
Czekający cierpliwie na kolejną stację
Nie zapomnij go rankiem
Na nim zapisane Twoje imię
Abyś był rozpoznany
Gdy biegniesz wśród wielu
Podobnych Tobie
Na nim krew i pot
I to co masz do powiedzenia

Nie zapomnij go rankiem 
A spotkasz swojego Szymona
Jemu to też potrzebne
Nie zawiedziesz niewiast
One chcą wypłakać ból
Którego nie szczędzi życie
Czekają też inni ślepi i głusi
Daj im szansę
Może przejrzą i usłyszą
Wszak im wybaczyłeś

Nikt nie zapewni, że nie upadniesz
I nie potłuczesz się dotkliwie
Ale krzyż będzie z Tobą
Jest tylko Twój
W wrzeszczącym tłumie spotkasz Weronikę
Ona wie - nie będziesz zapomniany
Nocą tkała swoją chustę
By w nią zawinąć cały skarb udręki

Nie zapomnij krzyża rankiem
On ma zawsze wyprostowane ramiona
Przywiąż się do niego
Byś dotarł w objęcia Matki
Która, czeka nieustannie
Nie zapomnij krzyża rankiem
Dotrzesz z nim na Górę Krzyży
Tam ma miejsce przygotowane
I to jest twoja nagroda
Po nią biegniesz drogą zwycięstwa

Stanisław Marek

Wielkanocne obyczaje
W całej Polsce istnieją różnorodne obyczaje dotyczące Wielkanocy. Na wschodzie 

kraju urządza się wyścigi w turlaniu jajek po pochyłości, które cieszą się dużym 
powodzeniem wśród dzieci oraz walki jajek, które polegają na uderzeniu jajka o 
jajko i sprawdzeniu, kto jest właścicielem jajka o twardszej skorupce. Wygrywa ten, 
które stłucze najwięcej jajek.

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, obchodzonym na 
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Początkowo w dniu żydowskiej Paschy, 
a od soboru w Nicei w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca 
(tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna 
odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza w kościele katolickim zwana 
rezurekcją, w prawosławnym jutrznią. W tym dniu spożywa się świąteczne śniadanie 
w gronie rodzinnym. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją 
Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). 
Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy. O wielu pamiętamy także 
dzisiaj, dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Pal-

mową, kiedyś nazywano ją kwietniową lub 
wierzbową. Palemki ozdabiano kwiatami, 
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęce-
niu bito nią lekko domowników, by zapewnić 
im szczęście na cały rok. Natomiast połknięcie 
jednej poświęconej bazi zapewniało zdro-
wie. Zatknięcie za obraz lub włożone do 
wazonu palemki chroniły miesz-
kanie przed nieszczęściem i 
złośliwością sąsiadów.

Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy 

wielkie sprzątanie nie tylko po to, by 
mieszkanie lśniło czystością. Porządki 
mają także symboliczne znaczenie 
- wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z 
nią wszelkie zło i choroby.

Topienie Judasza
 Ważnym dniem Wielkiego Tygodnia 

jest Wielka Środa, podczas której młodzież, 
zwłaszcza chłopcy, topili Judasza. Ze sło-
my i starych ubrań robiono wielką kukłę, 
którą następnie wleczono na łańcuchach 
po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się 
gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec 
wrzucano ,,zdrajcę” do stawu lub j e -
ziora. Wymierzanej w ten sposób 
sprawiedliwości stawało s i ę 
zadość.

Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni po-

stu były wielkim przy-
gotowaniem do świąt. W 
te dni robiono ,,pogrzeb 
żuru”- potrawy spożywanej 
przez cały post, kiedy więc 
zbliżał się czas radości 
i zabawy sagany żuru 
wylewano na ziemię.

Wieszanie śle-
dzia

W równie wido-
wiskowy sposób roz-
stawano się ze śledziem 
- kolejnym symbolem 
Wielkiego Postu. Z wiel-
ką satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano 
do drzewa. W ten sposób karano śledzia, że 
przez sześć tygodni „wyganiał” z jadłospisu 
mięso.

Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu śniadania, wspólna 
zabawa - zwana szukaniem zajączka, czyli 
mała niespodzianka dla każdego.

Dla urody
Jeżeli w Wielką Sobotę obmyje się twarz 

w wodzie, w której gotowały się jajka na 
święconkę to piegi oraz inne mankamenty 
urody znikną.

Swoją symbolikę mają również pokarmy, 
które wsadzamy do wielkanocnego koszyczka, 
w jego skład najczęściej wchodzi:

Jajko – symbol odradzającego 
się życia i zwycięstwa 

życia nad śmiercią. 
Wierzono, że podzie-

lenie się nim z bliskimi 
umocni więzi rodzinne.

Chleb – w tradycji chrześ-
cijańskiej przedstawia ciało 

Jezusa Chrystusa, który jest 
chlebem życia.
Kiełbasa – znak kończącego się 

postu.
Chrzan (doprawiony cukrem) – przy-

pomina, że gorzka męka Chrystusa została 
osłodzona, cudem Zmartwychwstania.

Sól – życiodajny minerał. Wierzono, że 
posiada właściwości odstraszania zła.

Ciasto - (zazwyczaj Wielkanocne baby) 
– symbol doskonałości i umiejętności.

Masło – oznaka dobrobytu
Baranek (wykonany z cukru lub marcepa-

nu) - symbolizuje Baranka-Chrystusa i Jego 
zwycięstwo.

Śmigus – Dyngus lub Lany Poniedziałek 
– to zabawa, którą wszyscy doskonale znają. 
Dawniej oblewać można było wszystkich i 
wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały 
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś 
się obraziła to nieprędko znalazła męża. Wy-
kupić się można było od oblewania pisanką 
(stąd każda panna starała się by jej kraszanka 
była najpiękniejsza). Ponadto, jeśli chłopak 
wręczył tego dnia pisankę dziewczynie dawał 
jej do zrozumienia, że mu się podoba.

Malowanie jajek – to wciąż żywa i sze-
roko rozpowszechniona tradycja. Chociaż 
dziś rzadko zdobi się je tak kunsztownie 
jak dawniej. W polskiej kulturze zdobienie 
jajek wielkanocnych stało się elementem 

sztuki ludowej, charakteryzującej 
dany region. Barwy pisanek 

mają swoje symbolicz-
ne znaczenie: fioletowa 
i niebieska oznacza 
Wielki Post, czerwona 

– krew Chrystusa prze-
lana na krzyżu za nasze 

grzechy, zaś zielona i 
żółta oznaczają wielką 
radość ze Zmar-

t w y c h -
wstania.

Oka

W imieniu Prezydium Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej z okazji Świąt Wielkanocnych dla Redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego, czytelników i wszystkim 
przyjaciołom Towarzystwa pełnych spokoju i miłości Świąt 
Wielkanocnych, smacznego święconego w rodzinnym gronie 

życzy Franciszek Karolewski
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077
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Z okazji 
�� rocznicy ślubu 

Irenie i Marianowi 
Maślak 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, 

spełnienia marzeń, 
miłych niespodzianek. 

życzenia składają 
córka Agnieszka z Patrycją 

i z Czarkiem 
oraz synowie Artur i Darek

Dla Moniki Łuczak 
z okazji 18 urodzin 
Niech smutek zniknie 

w górskim potoku, 
By radość kwitła 
jak róża co roku,

By na Twej twarzy 
promyczek słońca 
Nigdy nie zniknął 
i trwał do końca, 

By najpiękniejsze chwile 
w Twoim życiu trwały wiecznie 

życzą kochający rodzice 
Arleta i Henryk Łuczak, brat Krystian 

oraz dziadkowie Teresa i Leszek Ignaczak, 
babcia Kazia Łuczak

Nowy właściciel „Porta Nova”
dokończenie ze str. 1

Kilka dni temu Czytelnicy „Dzien-
nika Nowogardzkiego” poinformo-
wali nas, że na terenie byłej „Kroch-
malni” rozpoczęły się jakieś prace. 
Ekipy robotników wycinają i wywożą 
metalowe drzwi hal, wykopywane i 
cięte na kawałki są metalowe zbiorni-
ki... Gdy przybyliśmy na miejsce nie 
zastaliśmy nikogo. Postanowiliśmy 
więc zapytać o tę sprawę naszych 
samorządowców.

„Na tym terenie ma się rozpocząć 
produkcja biopaliw, tak jak to było 
do tej pory zakładane. – powiedział 
nam burmistrz Kazimierz Ziemba 
– Oczywiście teren będzie przygoto-
wywany pod produkcję przez różnego 
rodzaju prace niezbędne do rozpoczę-

cia inwestycji. Według wypowiedzi 
przedstawiciela nabywcy pracę ma 
tam znaleźć około 150 osób. Teren 
jest dobrze położony, jest uzbrojony, 
w pobliżu znajduje się bocznica ko-
lejowa. Na zakupionych przez firmę 
polach ma zostać zasiany rzepak, na 
bazie którego mają być produkowane 
biopaliwa. Produkcja ma ruszyć w 
przyszłym roku.”

Teren byłej „Porta Nova” zaku-
piła na zasadach przetargu firma 
J.W. Construction. Na jej stronie 
internetowej możemy przeczytać: 
„Grupa J.W. Construction działa na 
rynku deweloperskim od 1993 r. W 
okresie 13 lat oddała do użytkowania 
i posiada w trakcie realizacji ponad 
15 000 mieszkań oraz 300 domów 
jednorodzinnych w Warszawie i aglo-
meracji stołecznej. J.W. Construction 

jest aktywnym członkiem Business 
Centre Club, Polskiego Stowarzysze-
nia Budowniczych Domów, Krajowej 
Izby Budownictwa, Polskiego Klubu 
Biznesu, Klubu „Teraz Polska”. Opinie 
J.W Construction w sprawach budow-
nictwa są uwzględniane w procesie 
legislacyjnym. Firma jest laureatem XI 
edycji Konkursu „Teraz Polska” (2001 
r.) w kategorii najlepsze usługi oraz 
XVI edycji (2004 r.) za autorski sy-
stem sprzedaży mieszkań dostępnych, 
Medalu Europejskiego, konkursu Lider 
Polskiego Biznesu, nagród wydawni-
ctwa „Murator” i wyróżnień Ministra 
Gospodarki. Była też nominowana w 
2002 roku do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

J.W. Construction Holding S.A. 
otrzymało tytuł „Firma Roku 2003” 
przyznawany przez Polski Klub Bi-
znesu. Firmie przyznano także w 2003 
roku certyfikat ISO 9001. Jako naj-
większy deweloper w kraju J.W. Con-
struction Holding zajmuje pierwsze 
miejsca w rankingach organizowanych 
przez niezależne media i organizacje 
biznesu. Firma tradycyjnie mieści się 
w gronie 500 największych przedsię-
biorstw w Polsce.”

Jednak jak nam powiedział rzecz-
nik firmy Ewa Barlik firma ma zamiar 
rozszerzyć swoją działalność i od 
przyszłego roku zająć się produkcją 
biopaliw. Miejscem tej produkcji ma 
być właśnie nasze miasto.

Ag

Sukces II LO

Prof. J. Ruszkowski i dr Żurek wraz 
z laureatami z zachodniopomorskiego

W dniach 24-26 III 2006 roku w 
Szczecinie, odbyły się zawody cen-
tralne  X edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Unii Europejskiej 
organizowanej przez Uniwersytet 
Szczeciński. Honorowy patronat 
nad zawodami objęli: D. Hübner, J. 

Syriusz-Wolski i Leszek Balce-
rowicz. Tegoroczna, X edycja 
olimpiady była bardzo popu-
larna – w zawodach szkolnych 
wzięło udział około 17 tysięcy 
uczniów z całego kraju. Na 
tak liczny udział młodzieży 
niewątpliwie mają wpływ 
nagrody rzeczowe (laptopy) i 
indeksy przeznaczone dla lau-
reatów. Zwycięzcy zdobyli in-
deksy na około 40 kierunków 
studiów na kilka najlepszych 
uczelni w kraju.

W zawodach centralnych rywa-
lizowało stu najlepszych uczniów z 
całej Polski, wśród nich było ośmiu 
reprezentantów województwa  za-
chodniopomorskiego, w tym aż troje 
uczniów  II LO w Nowogardzie: Mar-
cin Piątkowski (kl. III), Michał Ćmil 

(kl. I) i Piotr Balov (kl.III). Prawo 
do reprezentowania województwa 
uczniowie wywalczyli w grudniu 
podczas zawodów okręgowych. Był 
to jak do tej pory największy sukces 
reprezentantów II LO w zawodach 
okręgowych.

 Zawody centralne trwały dwa 
dni i przebiegały w trzech eta-
pach, dwóch pisemnych i ustnym 
- odpowiedziami przed komisją 
złożoną ze znanych ekspertów w 
dziedzinie wiedzy o UE - dr M. 
Żurkiem i prof. J. Ruszkowskim. 
Uczniowie uczestniczyli również 
w wycieczce edukacyjnej - zwie-
dzali zakłady w Policach – co było 
związane ze specjalnym tematem 
olimpiady: ochroną środowiska.

Największy sukces spośród 
naszych uczniów odniósł Piotr 

Balov – został laureatem za-

wodów, uzyskując szóste miejsce 
w Polsce. Wyróżnić trzeba również 
Marcina Piątkowskiego, któremu 
do tytułu finalisty zabrakło zaledwie 
0,5 punkta. 

A.K.

Piotr Balov – laureat Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
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  W obiektywie Jana Korneluka  Nowogard „wczoraj”

Zdrowych, radosnych i wiosennych 
Świąt Wielkanocnych. 

Obfitości na świątecznym stole 
oraz pogodnych spotkań 

w gronie rodzinnym 
życzą 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
oraz Przewodniczący Rady Stanisław Kazuba. 

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

najlepsze życzenia 
wszelkiej pomyślności 

Członkom, Sympatykom 
i wszystkim 

Mieszkańcom 
gminy Nowogard 

składa 
zarząd gminny 

SLD w Nowogardzie

Świąt miłych i zdrowych oraz kolorowych życzy Jan Korneluk

MIESZKAŃCY  ZIEMI NOWOGARDZKIEJ wykonane ręcznie przez rzemieślników i arty-
stów ludowych, takie jak sprzęty gospodarskie, 
naczynia stołowe, przęślice i wrzeciona, koło-
wrotki, rzeźby, płaskorzeźby i obrazy, ozdobne 
tkaniny i hafty, wycinanki ozdoby ludowe itp.

4. monety z różnych czasów, medale i 
pieczęcie.

5. fotografie z naszego powiatu z okresu 
międzywojennego i lat po wyzwoleniu (zdjęcia 
z czasów osadnictwa, fotografie miast i wsi, 
organizowanych uroczystości, pochodów 1 
– majowych, uruchamianych zakładów pracy, 
czynów społecznych, zasłużonych ludzi).

6. dokumenty pisemne - odznaczenia i 
dyplomy, akta nadania, zaświadczenia, prze-
pustki, kroniki zakładowe itp. z pierwszych 

lat powojennych i osadnictwa na Ziemi No-
wogardzkiej.

7. literaturę regionalną w języku niemieckim 
w postaci książek, kalendarzy i czasopism.

8. gazetę „Słowo Nowogardzkie” z lat 
1952-1954, wycinki z gazet o naszym powiecie, 
jednodniówki, ogłoszenia, apele, afisze, plakaty 
itp.

P A M I Ę T A J M Y
Zgromadzone dobra  pozwolą lepiej po-

znać życie i przeszłość naszego regionu, na-
uczą młodzież szacunku dla przeszłości ich 
O J C Ó W. 

Pamiątki naszej dalekiej i bliskiej prze-
szłości nabierają właściwego znaczenia 
wówczas, gdy są udostępnione szerokiemu 
ogółu.

Organizatorzy utworzenia Muzeum Ziemi 
Nowogardzkiej zapewniają darczyńców, de-
pozytariuszy oraz osoby, które zdecydują się 
na chwilowe udostępnienie swoich zbiorów, 
że zgodnie z ich wolą, zaraz po wykorzystaniu 
(skanowaniu lub sfotografowaniu) zbiory 
zostaną zwrócone właścicielom. 

W celu uzyskania niezbędnych informacji 
z a p r a s z a m y  do kontaktu osobistego  lub 
telefonicznego z Franciszkiem Karolewskim 
tel.  091 3921074  lub  Kazimierą Fecak  tel. 
091 3926260  Miejska Biblioteka Publiczna ul. 
Plac Wolności 2. 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej

OCHRANIAJCIE   ZABYTKI  
PRZESZŁOŚCI PRZEKAZUJCIE PĄMIATKI 

DO ORGANIZOWANEGO MUZEUM
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Nowogardzkiej powraca do niezrealizowa-
nego pomysłu utworzenia MUZEUM ZIEMI  
NOWOGARDZKIEJ. 

Pragniemy, aby do powstania muzeum 
przyczyniło się całe społeczeństwo. Wierzymy, 
że Nowogardzianie, a w szczególności pedago-
dzy i młodzież wezmą udział w gromadzeniu 
pamiątek. 

A P E L U J E M Y
o przekazanie wszelkich przedmiotów, 

mających wartość eksponatów muzealnych, a 
w szczególności: 

1. zabytków archeologicznych świadczą-
cych o słowiańskiej przeszłości naszych ziem 
zachodnich, odkrywanych przypadkowo w 
czasie prac ziemnych. Są to  najczęściej naczy-
nia gliniane oraz  wyroby z kamienia, brązu  i 
żelaza.

2. broń i zbroje z dawnych wieków, narzę-
dzia, ozdobne okucia, zamki, zegary:

3. stare przedmioty codziennego użytku 



Nr 308

NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE 
uprzejmie zaprasza w dniu 22 kwietnia 2006 r. 

w godzinach od 900 do 1300 
na „Dzień otwarty” 

Urzędu Skarbowego w Goleniowie, 
który odbędzie się na Sali Obsługi Podatników 

(inne pomieszczenia będą nieczynne). 
Celem „Dnia otwartego” 

jest przybliżenie zainteresowanym 
podatnikom zadań wykonywanych przez urząd 

i jego poszczególne komórki organizacyjne.

reklama

reklama
Max Żabowo znowu najlepsze

W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Maszewie rozegrano turniej o 
superpuchar mistrzów amatorskich lig naszego powiatu. Po raz kolejny 
znalazł się on w rękach zwycięzców nowogardzkich rozgrywek, czyli drużyny 
Maxa Żabowo.

Szach i Mat!

Poza zawodnikami z Żabowa w tur-
nieju brała udział ekipa Firma Szym-
czak reprezentująca ligę maszewską 
i mistrz goleniowskich rozgrywek 
Anpol Krzywice. Grano systemem 
„każdy z każdym”.

W pierwszym spotkaniu po bardzo 
zaciętej grze Max Żabowo zwyciężył 
Firmę Szymczak 3:2 (28:26, 13:25, 
11:25, 25:22, 15:10). W drugim 
spotkaniu zmęczeni nieco zawodnicy 
Firmy Szymczak nie dali rady Anpo-

lowi Krzywice ulegając im 2:3 (32:30, 
22:25, 28:26, 20:25 9:15). Ostatni 
mecz był ukoronowaniem dobrej 
postawy naszych reprezentantów i 
Max Żabowo pewnie pokonał Anpol 
Krzywice 3:0 (25:22, 26:24, 25:20) 
i tym samym po raz drugi z rzędu 
zdobył superpuchar amatorskich lig 
siatkarskich i tytuł najlepszej drużyny 
naszego powiatu.

Ag

W dniu 9.04.2006 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie odbył 
się ostatni turniej szachowy z cyklu 
zimowego „Grand Prix” zorgani-
zowany przez Zrzeszenie Miejsko-
Gminne LZS. Grano 9 rund po 15 
min. dla zawodnika, pary kojarzono 
systemem szwajcarskim przy po-
mocy komputera. Sędziował gra-
jący zawodnik Paweł Taberski. W 
ostatnim 4 turnieju wzięło udział 31 
zawodników i tak ostatni turniej w 
kategorii OPEN wygrał Krzysztof 
Jędruszek z Gryfic 8,5 pkt. przed 

Tadeuszem Twarogielem z Wolina 
7 pkt. i Jerzym Wasylowem z Trze-
biatowa 7 pkt. Natomiast w kategorii 
JUNIOR turniej wygrał Wojciech 
Kwocz przed Kamilem Puszkarkiem 
i Błażejem Łaszewskim. Wszystkich 
w/w zawodników uhonorowano 
pamiątkowymi medalami ufundo-
wanymi przez Zrzeszenie M-G LZS. 
Najlepszym zawodnikiem z Nowo-
gardu w kategorii OPEN był Paweł 
Taberski, który w ogólnej punktacji 
zajął 6 miejsce. Natomiast wśród 
Nowogardzkich Juniorów Krystian 

Olechny wyprzedził Oskara Bondę. 
Cały turniej „Grand Prix” wygrał 

w kategorii OPEN Tadeusz Twaro-
giel z Wolina gromadząc 167 pkt. GP, 
drugi był Krzysztof Jędruszek z Gry-
fic 150 pkt. GP, trzecie miejsce zajął 
Paweł Taberski z Nowogardu mający 
na swoim koncie 140 pkt. GP. Nato-
miast w kategorii JUNIOR wygrał 
Wojciech Kwocz przed Błażejem Ła-
szewskim i Kamilem Puszkarkiem 
- wszyscy z Gryfic. Wszyscy w/w za-
wodnicy zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi pucharami ufundowanymi 
przez Zrzeszenie M-G LZS. Najlep-
szym zawodnikiem z Nowogardu 
w kategorii OPEN był Paweł Taber-
ski, natomiast w kategorii JUNIOR 
Damian Jońca. Uhonorowano ich 

pamiątkowymi pucharami ufundo-
wanymi przez Przewodniczącego 
SLD Roberta Czaplę i przez niego 
osobiście wręczonych. Wszystkich 
w/w zawodników oraz najstarszego 
i najmłodszego zawodnika wyróż-
niono drobnymi upominkami ufun-
dowanymi przez Wydział Promocji 
Miasta i Gminy Nowogard oraz 
przez firmę Lodos Państwa Sachryń 
z Nowogardu za co organizatorzy w 
osobach Pawła Taberskiego i niżej 
podpisanego serdecznie dziękują. 
Szczególne podziękowania organi-
zator składa Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Pani Ewie 
Tomkowskiej za pomoc udzieloną 
przy organizacji turnieju.

Janusz Kawecki

Zawodnicy podczas turnieju. 

Najlepszy zawodnik z Nowogardu.
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F.H.U.  oferuje 

Tanie 
rękawice 

„WAMPIRKI” 
Od 0,61 zł – netto 

Tel. 091 39 133 48
Tel. kom. 0506 484 576. 

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy �a. 

A� jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�� zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GARDNO”

Działając na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO” Zarząd Spółdzielni uchwalił co następuje:

1. Zwołuje zebrania Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w try-
bie określonym w § 54 pkt. 4 statutu Spółdzielni oraz uchwale Rady Nadzorczej Spółdzielni 
nr 174/04/2006 z dnia 28.03.2006 r. 
2. Ustala następujące terminy odbycia Zebrania Grup Członkowskich oraz ustala ilość 
przedstawicieli dla poszczególnych grup:

Nr grupy Data Godz.
Ilość 

przedstawicieli
Ulica

GRUPA I 1�.0�.�00� 1�.00 �

Warszawska 13, 14, 
Armii Krajowej 51, 
Zamkowa 3, 3a, 3b, 3c, 
Kowalska 2, 
Osiedlowa 4

GRUPA II �0.0�.�00� 1�.00 �

Leśna 6 a, 6b 
Zamkowa 2a 
Bankowa 6, 8, 3e, 3d 
Gryfitów 2, 3, 4, 5, 
Światowida 1

GRUPA III ��.0�.�00� 1�.00 �

Zielona 7, 8, 9, 10, 
Luboszan 12, 13, 
Wyszyńskiego 4, 5, 
Plac Wolności 6, Czarneckiego 1

GRUPA IV ��.0�.�00� 1�.00 �

Boh. Warszawy 105, 106,  
15-go Lutego 15, 17, 
Zaciszna 3, 
Żeromskiego 18, 19,

GRUPA V ��.0�.�00� 1�.00 �

Poniatowskiego 18, 20, 
Poniatowskiego 22, 24, 
Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 
Boh. Warszawy 68, 69, 70,
 Poniatowskiego 9, 11, 13,

GRUPA VI ��.0�.�00� 1�.00 � Członkowie oczekujący

GRUPA VII ��.0�.�00� 1�.00 �
Dobra Nowogardzka 
Traugutta 3 a, 5, 
Armii Krajowej 62 a, b,

Zebrania grup od I do V odbędą się w byłej siedzibie Spółdzielni przy ul. Zielonej 11, grupy VI w aktualnej siedzi-
bie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6, grupy VII w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Dobrej Nowogardzkiej.
3. Ustala następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie obrad i przedstawienie regulaminu Zebrania Grup Członkowskich.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
5. Omówienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków, a w szczególności:
a. sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe SM „Gardno” za 2005 rok,
b. sprawozdanie Zarządu w sprawie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”.
8. Omówienie zmian do statutu Spółdzielni oraz zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Ogłoszenie wyników wyborów przedstawicieli grupy członkowskiej na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „GARDNO”.
11. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

KURKI NIOSKI 
ODCHOWANE pow. 10 tygodni 

W SPRZEDAŻY!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

Sklep „REMO” 
Nowogard, 

ul. Żeromskiego 20
Szeroka gama materiałów 
Rolety materiałowe, 
żakardowe
Rolety w prowadnicach
Żaluzje pionowe – poziome
Rolety bambusowe

Tel. 0504 026 071, 
0500 062 356.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 

na zbycie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  wg poniższego wykazu, 
położonych w Dobrej Nowogardzkiej przy ul. Traugutta 3a i Traugutta 5. 

Lp Adres
Powierz-

chnia
Kondyg-

nacja

Lokatorskie 
prawo do lokalu

Własnościowe 
prawo do lokalu

wkład wadium wkład wadium

1 Traugutta 3a 78,10 parter 6 800 zł 700 zł 49 400 zł 4 900 zł

2 Traugutta 3a 78,10 2 piętro 25 700 zł 2 600 zł 69 200 zł 6 900 zł

3 Traugutta 3a 67,20 parter 11 000 zł 1 100 zł 46 800 zł 4 700 zł

4 Traugutta 3a 54,90 1 piętro 4 700 zł 500 zł 34 000 zł 3 400 zł

5 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 13 600 zł 1 400 zł 49 400 zł 4 900 zł

6 Traugutta 3a 54,90 2 piętro 11 500 zł 1 200 zł 39 900 zł 4 000 zł

7 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 10 100 zł 1 000 zł 45 600 zł 4 600 zł

8 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 19 700 zł 2 000 zł 55 500 zł 5 600 zł

9 Traugutta 5 67,20 parter 9 700 zł 1 000 zł 45 800 zł 4 600 zł

10 Traugutta 5 67,20 1 piętro 10 300 zł 1 000 zł 46 200 zł 4 600 zł

11 Traugutta 5 54,90 2 piętro 8 000 zł 800 zł 37 300 zł 3 700 zł

Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 
0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 
Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZE-
TARG lokal nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium.  
Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 , otwarcie o godz. 
1400.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z 
otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowania przetarg ustny
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091 39 10010.
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AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1�00 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 0�1 �� �� ��0 • kom. 0��8 �0� 1�� 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

AKCJA WIOSNA 2006
 OPONY LETNIE
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

AUTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 
zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowach realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.:

1. robót murarskich,
2. układanie płyt gipsowo-kartonowych,
3. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
4. wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
5. robót malarskich.
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych 
na realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:

murarz tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, malarz, 
monter instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 
57 92 651. 
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630.
2. Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 651.

Sklep „PANEL” 
ul. 3 Maja 48 w Domu Rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00

� PRZEJAZY ZAGRANICZNE CODZIENNIE Z NOWOGARDU �

OFERTA na 2006 r.
Wczasy Tunezja, Turcja samolotem z Goleniowa

, samolotem z Warszawy i PoznaniaBrazylia, Kreta Egipt

Informacje i katalogi w Biurze Turystyki i Podróży TRAVEL
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 78a/2, , kom. 0605856556tel. 091 3921739

OPŁATY  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności
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OG£OSZENIA drObNE

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI � (obok przedszkola) 
Tel. 0�1 �� �1 811

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię ziemię koło Nowogardu na trasie 

A-6. Tel. 0512 131 575.
• Kupię kawalerkę. Tel. 0512 131 575. 
• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawa-

lerki. 0888 ��� ���.
• Sprzedam kontener na Targowisku, cena 

do uzgodnienia. 0603 218 505.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 

własnościowe 3-pokojowe. 091 39 106 
83.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw., włas-
nościowe w domu 3-rodzinnym (parter). 
0600 381 049, 0602 643 408.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68 m 
kw., w bloku. 0693 605 863.

• Wydzierżawię lokal pod działalność 
gospodarczą: sklep, itp. o pow. �� m 
kw. w Nowogardzie. Kontakt tel. 0�0� 
��� 88�, czynsz do uzgodnienia, FRA 
VAT.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spół-
dzielcze, własnościowe. 091 39 28 135.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Za-
mkowej. 0607 984 315.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. Cena 
58.000 zł. 091 39 25 179.

• Ul. Zamkowa – garaż blaszak – 1000 zł. 
0692 683 479.

• Halę na powierzchni 1800 m kw. na tere-
nie Nowogardu sprzedam. 0695 559 157, 
0697 352 358.

• Wynajmę pokój 1 osobie. 0880 724 325.
• Zamienię mieszkanie lokatorskie, spół-

dzielcze, 3 pokoje, 70 m kw. na dwa po-
koje. 0601 493 880.

• Sprzedam działkę ogrodową 5 arów, za-
dbana, altanka drewniana, ul. 15 Lutego. 
Tel. 091 39 21 522.

• Kupię dom lub pół domu do remontu. 
Tel. 0695 455 420, 0691 840 951. 

• Do wynajęcia lokal 100 m kw., w cało-
ści lub w częściach w centrum Nowo-
gardu – Dom Handlowy „VELES”. Tel. 
051 333 075.

• Sprzedam ziemię – Sieciechowo k/No-
wogardu. Tel. 0693 716 002.

• Sprzedam dom na wsi w stanie suro-
wym na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 
066 106.

• Karsk 35a – stodoła murowana, cena 
30.000 zł.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe komu-

nalne na większe. 0609 362 755, 091 39 
20 606.

• Działki budowlane tanio sprzedam. In-
formacja – 0605 106 300.

• Karsk 35a – grunty rolne. Cena 5.000 zł.
• KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY DOMY, 

MIESZKANIA, ZIEMIĘ. AGENCJA NIE-
RUCHOMOŚCI „ARDOM”. 0�1 �88 �� 
��, 0�0� 10� ���, www.ardom.pl

MOTORYZACJA

• Kupię opony letnie – � sztuki jednej 
firmy, mało używane w stanie bdb o 
wymiarze 18� �0R1� lub 18� ��R1�. 
Tel. 0�0� ��� ��0.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto 
naprawa samochodów osobowych i 
dostawczych wszelkich typów. Tel. 0668 
527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. Warsza-
wy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/
szt. Tel. 0606 118 102.

• Opony: 165/70/14 Bridgestone, 
185/60/14 Firestone, 195/60/14. 0600 42 
62 10.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do 
Poloneza – stan dobry. 0�0� ��� �08, 
0�1 �� �� ��8 – po 1�.00.

• Alufelgi – różne rodzaje sprzedam. 0600 
42 62 10.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
dugości. Tel. 0693 850 197.

• Fiat Uno 1.4i + gaz, 1996/97 r. 0608 
623 136.

• Polonez Caro, 1992 r., benzyna + gaz. 
Sprawny, z przeglądem – sprzedam. 
0696 034 836.

• Sprzedam Opel Vectra, �1/�� r., poj. 
�.0 automat, ABS, wspomaganie kie-
rownicy, c. zamek na pilota, elektr. 
szyby, lusterka, szyberdach, autoa-
larm. Cena do uzgodnienia. Tel. 0�1 
�� 111 1�.

• Sprzedam Opel Corsa, 1984 r., poj. 1.2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 25 551.

• Sprzedam Opel Astra II kombi, 1999 r., 
poj. 2.0 DTI, czerwony, 4 x airbag, 4 x 
elektryczne szyby, elektryczne lusterka. 
091 39 27 033, 0604 103 158.

ROLNICTWO
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożo-

wą. 091 39 106 49.
• Karp kroczek – 091 39 182 97.
• Kupię prosiaki. 0660 010 540.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu, pszeni-

cę i mieszankę zbożową. 0600 345 068.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRO-
NY INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – 
SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0�0� 
��� ���.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 0�1 �� �� �8�, 0��0 
��� 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0�0� 

�1� ��1.
• Remonty mieszkań – 0880 ��0 ���.
• Remonty mieszkań WYKONAM – 0608 

347 330.
• DYWANOPRANIE – 0�0� ��� 1��.
• Naprawa żaluzji – wymiana sznurków. 

Żaluzje i rolety na okna plastikowe – ceny 
promocyjne. 091 39 72 656, 0503 322 168.

• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 0�1 �� �� ���, 0��� 08� ��0.
• Przewóz towarów, przeprowadzki – do 

1,5 tony. Tel. 0696 138 406 – tanio i fa-
chowo.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 091 39 21 222, 

0693 716 085.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy 

na Majorce ze znajomoscią j. niemieckie-
go. 0605 276 271.

• Wynajmę ekipę budowlaną do postana-
wienia domu dwurodzinnego w stanie 
surowym. 0510 225 805, 091 39 26 649.

• Zatrudnię na budowie. 0608 817 214.
• Zaopiekuję się dzieckiem. 0509 530 073.
• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pracy kel-

nerkę. Wiadomość w pizzerii – Plac Sza-
rych Szeregów 7.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 0�1 
�� ��8 �� – od �.00 do 1�.00, 0�08 
��8 0��.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny 
z dokumentacją, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki 
ze spacerówką, w dobrym stanie, z 
pełnym wyposażeniem + pokrowiec 
na deszcz. Cena �00 zł - do negocjacji. 
Tel. 0�0� 008 ���.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo do-
brym stanie, kolor granatowo-niebieski 
(kompletny). Tel. 091 39 26 077, od 9.00 
do 17.00, kom. 0609 644 270.

• Rury ocynkowane 1 cal, nieużywane, 13 
szt x 6 m – 40 zł/1 szt. 0693 068 993.

• Pomoc! Dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych poszkodowanych w 
wypadkach  komunikacyjnych. 0�01 
��� 880.

• Sprzedam akwarium 380l z prawie całym 
wyposażeniem. 0693 605 863.

• Mało kto wie! Możesz decydować o 
swojej emeryturze. Spotkania infor-
macyjne. 0�01 ��� 880.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero ko-
lorowe oraz ksero czarno-białe. 0693 
850 197.

• Sprzedam cegłę czerwnoną z robiórki 
– palona utwardzona – 1500 sztuk. 0693 
068 993.

• Tanio sprzedam suknię ślubną. 088� 
�18 ���.

• Szlakę i inne materiały do utwardzania 
drogi przyjmę nieodpłatnie – Nowogard. 
091 39 22 613, 0888 275 787.

• Potrzebny wózek inwalidzki. Tel. 0�1 
�� 111 1�.

• 25-letnia dachówka cementowa w bar-
dzo dobrym stanie. 0693 068 993.
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

 Witamy wśród nas...

Córka Moniki Pietruszew-
skiej ur. 3.04.06 z Nowo-
gardu

Córka Izabeli Durskiej ur. 
3.04.06 z Maszkowa

Córka Magdaleny Adam-
czewskiej ur. 5.04.06 z Ta-
czał

Syn Marty Fijałkowskiej i Ra-
dosława Radawiec ur. 5.04.06 
z Wrześna

Syn Sylwi Wojtackiej ur. 
5.04.06 z Bieńczyc

Syn Ewy Wróbel ur. 10.04.06 
z Nowogardu

Córka Moniki Pawlik ur. 
10.04.06 z Goleniowa

Syn Joanny Grzejdziak ur. 
8.04.06 z Korytowa

Syn Agnieszki Kisiel ur. 
10.04.06 z Dobrej Nowo-
gardzkiej

Ponadto w szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko. 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze względu na 
brak zgody rodzica

Szanowni Klienci,
Święto Zmartwychwstania. 

Najważniejsze ze świąt. 
Niesie nadzieję, 

wiosnę, radość… 
I czas na zadumę. 

Rodzinnych, uśmiechniętych, 
pisankowych, dyngusowych, 

smacznych – 
NAJWSPANIALSZYCH 

Świąt Wielkanocnych 
oraz zgody i pojednania 

życzy 
Zakład Fryzjerski 

ul. Boh. Warszawy 100
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard - Kołobrzeg 
11:34  - 13:01 
17:00  - 18:38
20:32  - 22:12  

Nowogard - Goleniów 
5:57 -  6:21  
7:05 -  7:31
8:17  - 8:42 
15:12 -  15:36
17:45  - 18:10 

INFORMACJA PKP - �� ��
OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD 13.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. szklarz
2. administrator sieci internetowej
3. cukiernik
4. technik analityki medycznej
5. rejestratorka medyczna
6. kierowca C+E
7. rozbieracz-wykrawacz; księgowa
8.sprzedawca
9.mechanik-ślusarz
10.sprzątaczka/pomoc kuchenna
11.informatyk
12.reprezentant; kierownik zespołu
13.konserwator
14.mechanik maszyn szwalniczych
15.prasowaczka
16.operator wprowadzania danych (gr. inw.)
17.murarz

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kucharz (Pobierowo)
2. monter-spawacz (Szczecin)
3. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6.monter kadłubów-kowal konstrukcji 
(Gdynia)
7.monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
8.maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
9.monter kadłubów poddźwignicowy 
(Gdynia)
10.kierowca C+E (Glewice)
11.kierowca C+E (Gryfice)
12.kierowca C+E (Goleniów)
13.projektant stolarki (Maszewo)
14.operator żurawia budowlanego, operator 
żurawia samochodowego do   
     18 ton (Goleniów)
15.mechanik samochodów ciężarowych 
(Goleniów)
16.trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17.pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
18.kelner (Rewal)
19.pracownik gospodarczy (Goleniów)
20.nauczyciel j. angielskiego (Kamień 
Pomorski)
21.magazynier; kierowca C (Szczecin)
22.operator koparki (Goleniów)
23.betoniarz (Stargard Szcz.)
24.monter klimatyzacji (Szczecin)
25.operator koparki (Goleniów)
26.spawacz (Gadom)
27. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
28.piekarz (Dobra Nowogardzka)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 1�.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Sokół Pyrzyce 1:0 (1:0)

Juniorzy: Minimalna wygrana

Na wyjeździe z Radovią
Zagraj w Pomorzaninie

LKS Pomorzanin Nowogard organizuje nabór dzieci do sekcji piłki nożnej 
rocznik 1998. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 21 kwietnia o godzinie 
15.30 na stadionie przy ulicy Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje pod 
numerami telefonu 091 39 26 284 i 0604 913 982. Ag

Dziewczęta 
z Wierzbięcina mistrzem II ligi

W niedzielę 26 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięci-
nie został rozegrany finał II ligi kobiet w tenisie stołowym I strefy Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. To, że zawody odbyły się właśnie tutaj jest zasługą 
zawodniczek Pomorzanina Nowogard LUKS TOP Wierzbięcin, które jako 
obrończynie tytułu miały prawo do organizacji zawodów.

Pomorzanin :  Proskur nick i , 
Mordzak, Lembas, Paszkiewicz, 
Oniszczenko, Skrzecz (15. Kram), 
Pertkiewicz, Czerniak, Majczyna, 
Borowik, Iwaniuk (80.Krugły).

Bramka dla Pomorzanina: Pert-
kiewicz.

Przed tym meczem obie dru-
żyny dzieliło 12 punktów. Po tym 
spotkaniu różnica zmalała do 9 a 
Pomorzanin awansował na 8 pozycję 
w tabeli.

Początek spotkania należał do 
Pomorzanina, choć to goście jako 
pierwsi stworzyli sobie groźną sytu-
ację. W 15. minucie ładne uderzenie 
przewrotką ląduje na poprzeczce 
bramki Proskurnickiego. Nasza dru-
żyna atakowała dalej i trwało to do 
25. minuty, kiedy to padła bramka. 
Przed polem karnym Sokoła został 
sfaulowany Iwaniuk. Do piłki usta-
wionej na 35 metrze podszedł Pert-
kiewicz i ładnym strzałem umieścił 
ją pod poprzeczką bramki rywali. Od 
tego momentu nasi zawodnicy nieco 
zwolnili tempo, czego goście nie byli 
w stanie wykorzystać i nie stworzyli 
sobie właściwie żadnej sytuacji. Tuż 
przed przerwą nasza drużyna miała 
szansę na podwyższenie wyniku. W 
sytuacji sam na sam z bramkarzem 
Sokoła znalazł się Borowik, ale prze-
grał ten pojedynek.

Na początku drugiej połowy to 
goście postanowili powalczyć i prze-
jęli inicjatywę. Stworzyli sobie kilka 
sytuacji, lecz Proskurnicki nie dał się 
pokonać. W 60. minucie przed szan-
są na podwyższenie wyniku stanął 
ponownie Pertkiewicz. Jego strzał z 
rzutu wolnego z 20 metrów szczęś-
liwie obronił bramkarz gości. Był to 
jednak mały epizod, bo inicjatywa 
nadal należała do drużyny z Pyrzyc. 
Na szczęście przyjezdni niewiele z 
tego mieli. Ich akcje najczęściej koń-
czyły się w odległości 16 metrów od 
bramki Proskurnickiego. 

W końcówce nasi zawodnicy pró-
bowali przypieczętować swoje zwy-
cięstwo strzeleniem kolejnej bramki. 
Przed szansą stawali Borowik, Czer-
niak i Oniszczenko. Jednak żadna z 
tych akcji nie zakończyła się trafie-
niem i Pomorzanin musiał zadowolić 
się minimalnym zwycięstwem. 

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Radovia Radowo 

Małe 2 : 1, Fagus Kołbacz - Dąb Dęb-
no 0 : 0, Kłos Pełczyce - Stal Szczecin 
0 : 3, Kluczevia Stargard - Polonia 
Płoty 0 : 0, Vineta Wolin - Mieszko 
Mieszkowice 4 : 0, Zorza Dobrzany 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 4 : 
2, Korona Stuchowo - Iskra Banie 
0 : 1.

Aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 18 42 104-20
2.  Vineta Wolin 19 41 78-32
3.  Dąb Dębno 18 41 75-49
4.  Zorza Dobrzany 18 37 66-31
5.  Stal Szczecin 19 37 92-26
6.  Polonia Płoty 18 35 68-35
7.  Sokół Pyrzyce 17 34 42-27
8.  Pomorzanin Nowogard 18 25 49-37
9.  Iskra Banie 17 23 44-74
10.  Kłos Pełczyce 18 23 40-48
11.  Mieszko Mieszkowice 19 20 31-46
12.  Sparta Gryfice 18 20 32-67
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 18 17 35-72
14.  Fagus Kołbacz 18 10 20-83
15.  Radovia Radowo Małe 18 8 34-87
16.  Korona Stuchowo 19 6 24-100

Andrzej Garguliński

W wyniku sezonowych eliminacji 
prawo do uczestniczenia w finałowej 
rozgrywce wywalczyły cztery zespo-
ły: UAM Poznań, LKS Skra Ostrów 
Wielkopolski, LKS Sucha Koszalińska 
i nasze dziewczęta, które wystąpiły 
w składzie: Monika Buczma, Jowita 
Mularczyk, Anna Przybylska, i Mag-
dalena Gargulińska.

W półfinale zawodniczki z Wierz-
bięcina zmierzyły się z niewygodnym 
przeciwnikiem z Ostrowa Wielkopol-
skiego (mecz składa się z 10 pojedyn-
ków i gra się do zdobycia przez druży-
nę 6 punktów). W pierwszej rundzie 
swój pojedynek wygrała tylko Bucz-
ma, więc nasza drużyna przegrywała 
1:3. Przyszedł czas na debel, który 
jest mocnym atutem drużyny. Para 
Mularczyk – Gargulińska wygrywa 
3:1, a niespodziewanie  swój pierwszy 
mecz w lidze przegrywa para Buczma 
– Przybylska. Sytuacja stała się więc 
bardzo trudna. Przy stanie 2:4 prze-
ciwnikom wystarczyłyby dwa punkty, 

by znaleźć się w finale. Do drugiej 
rundy nasze zawodniczki przystępują 
bardzo skoncentrowane wiedząc, że 
nie mogą przegrać żadnego spotka-
nia. Na początek Gargulińska gromi 
rywalkę 3:0, to samo robi Buczma 
(3:0), Mularczyk (3:0) i Przybylska 
(3:2). Dziewczęta pokazały charakter 
potrafiąc wyjść z tak kiepskiej sytuacji 
obronną ręką.

W finale dziewczęta z Wierzbięcina 
spotkały się z dobrze sobie znanym 
przeciwnikiem z Suchej Koszalińskiej 
rozgrywając fantastyczne pojedynki. 
O losie spotkania decyduje gra dru-
giego stołu i zwycięstwa Mularczyk i 
Buczmy, dwa zwycięskie debla pary 
Gargulińska – Mularczyk i Buczma 
– Przybylska.

Mecz kończy się wynikiem 6:4 i 
tym samym zawodniczki Pomorzani-
na Nowogard – LUKS TOP Wierzbię-
cin obroniły tytuł mistrza II ligi.

Ag

Mistrzynie drugiej ligi wraz z trenerem. Stoją od lewej: Magdalena 
Gargulińska, Jowita Mularczyk, Józef Korkosz, Monika Buczma i Anna 
Przybylska.

W najbliższą sobotę rozegrana 
zostanie następna kolejka rozgrywek 
piłkarskiej V ligi. Drużyna Pomorza-
nina zmierzy się w Radowie Małym z 
miejscową Radovią. Nasz najbliższy 
rywal zajmuje obecnie 12 pozycję i 
traci do nowogardzkiej drużyny 4 
punkty.

Pozostałe mecze kolejki:
Sokół Pyrzyce - Korona Stuchowo, 

Iskra Banie - Zorza Dobrzany, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - Vineta Wolin, 
Mieszko Mieszkowice - Kluczevia 
Stargard, Polonia Płoty - Kłos Peł-
czyce, Stal Szczecin - Fagus Kołbacz, 
Dąb Dębno - Sparta Gryfice.

Andrzej Garguliński
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Krzyżówka nr 15kupon nr 15 Humor 
Henia Szczupaka

Przypowieść o Wielbłądzie
Kpili sobie z wielbłąda:,,Patrzcie jaki krzepki!
A ostatnio rzecz pewna, brak mu piątej klepki!”
,,Co się stało?”-,,Dał wiarę jakimś mglistym słuchom
I dziś twierdzi, że przelazł przez igielne ucho”.

Święta, Święta… 
Powiadają, że po to wymyślono święta,
Aby gościa nikt nie śmiał uznać za natręta.
I stąd, że względu na wzgląd,
Obowiązuje w dniach świąt
Staropolska gościnność –
I cierpliwość święta.
Chleba, soli nie żałować,
Szynkę i kiełbasę schować.
By święta szybko minęły
Nieba o to proście,
Bo prędzej nie odetchniecie,
Nim wyjdą goście…

Z Dziejów Potopu
Dnia czterdziestego ustała słota
I wnet się arki otwarły wrota.
Słoń wyszedł pierwszy, za nim mysz mała
Na cienkich nóżkach szybko dreptała…
Słoń się odwrócił, zaklął:,, Do licha!
Dlaczego pani tak się rozpycha?!”

WESOŁYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH

ORAZ DUŻO 
ZDROWIA 
I POGODY 

DUCHA 
CZYTELNIKOM 

HUMORU
życzy Henryk

Rozwiązania krzyżówki nr 14 
– WIELKANOCNY BARANEK 
– nadesłali:

Krystyna Wielowska ze Starych 
Wyszomierek, Agnieszka Pluta, 
Iwona Kochelska, Agata Kochelska 
z Błotna, Henryk Rosa, Agnieszka 
Skowrońska, Edyta Domagalska ze 
Strzelewa, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic, Krystyna Tretiak z Masz-
kowa, Maria Gortat z Czermnicy, 
Jan Nikicin, Danuta Bekalarek z 

Włodzisławia, Teresa Młynarska 
ze Słajsina, Andrzej Czarnowski z 
Osowa (13), Marek Buszta z Karska 
oraz z Nowogardu: Renata Madejak, 
Alicja Wypych, Lidia Walaszczyk (13 
i 14), Andrzej Leszczyński, Regina 
Orłowska, Władysława Kubisz, Ha-
lina Szwal (13 i 14), Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Krystyna Młynar-
ska, Grażyna Jurczyk, Helena Skoby-
randa, Katarzyna Saja, Przemysław 
Sońtka, Franciszek Palenica, Teresa 

Powalska, Beata Szcześniak, Jerzy 
Siedlecki, Krzysztof Ustyjańczuk, Ela 
Bogus, Stanisława Pokorska, Maryla 
Piątek i Włodzimierz Borowicz.    

Bezpłatne prenumeraty „DN” na 
maj wylosowali:

- Maria Gortat z Czermnicy, 
- Danuta Bekalarek 

z Włodzisławia,
- Agnieszka Skowrońska 

ze Strzelewa.
Gratulujemy!
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Kino „Orzeł”

Jan Paweł II
Biograficzny/ Dramat Włochy/ USA/ Polska 2005 r., reż John Kent Harrison, 

obsada: Jon Voight, Cary Elwes, Christopher Lee, czas trwania 128 min., projekcja: 
czwartek 13 kwietnia – niedziela 23 kwietnia godzina 16.30 i 19.00.

Jeden z bardziej wyczekiwanych 
filmów w naszym kraju – to chyba 
wystarczy za całe wprowadzenie.

Akcja filmu rozpoczyna się od mo-
mentu zamachu na życie Ojca Świętego 
w 1981 roku, ale film opowiada historię 
życia Karola Wojtyły od 1939 roku do 
śmierci w kwietniu 2005 roku. Znalazły 
się w nim także retrospekcje z jego 
dzieciństwa, kiedy jeszcze żyła matka 
Karola Wojtyły. W filmie przedsta-
wiono wojenne losy Karola Wojtyły 
i powojenną Polskę, pozostającą pod 
wpływem sowieckiego totalitaryzmu. 
Następnie pokazano upadek komuni-
zmu i głębokie zmiany, które wpłynęły 
na bieg historii całego świata i rolę 
Jana Pawła II w tych historycznych 
przemianach. Ag

Świątecznie w Strzelewie
12.04.2006 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Strzelewie przy pięknie udekorowanym świątecznie 
stole, przedstawiły w inscenizacji poetycko-muzycz-
nej „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne”. Zaproszeni zo-
stali: dyrektor, grono pedagogiczne, obsługa i ucznio-
wie szkoły. Wszyscy z uwagą i skupieniem wysłuchali 
wierszy i piosenek o tematyce wielkanocnej. Całość 
poprowadziła uczennica Sylwia Langner (kl.II), która 
ponadto przekazała informacje – Dlaczego obchodzi-
my te święta? Po co święcimy palmy i jajka? Dlaczego 
tak mokry jest wielkanocny poniedziałek?

Najwięcej zaskoczenia i śmiechu wywołała scen-
ka, gdzie drugoklasiści urządzili symbolicznego śmi-
gusa-dyngusa i polali widownie wodą.

Występ bardzo się podobał i został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Dzieci zostały przygotowane przez wychowaw-
czynię Annę Story.

Po występie rozdano dy-
plomy i nagrody podsumo-
wujące konkurs na najład-
niejszą pisankę; I miejsce zdo-
była Sandra Rosa, II miejsce 
Paulina Porosińska, III miej-
sce Gracjana Garbaciak.

Na zakończenie dyrektor 
Waldemar Kondraciuk życzył 
wszystkim zdrowych, obfi-
tych, wesołych oraz bezpiecz-
nych Świąt Wielkanocnych.

oprac. i fot. A. Story
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W odpowiedzi PUP
W odpowiedzi na list do redakcji zamieszczony w rubryce Listy czytelników  

pt. „Poniedziałek” z dnia 31 marca br. autorstwa W.M. i zawartymi w nim 
informacjami dotyczącymi firmy „Straight – Doradztwo Personalne”, chciał-
bym zaznaczyć, iż z naszych działań, mających na celu ponowne sprawdzenie 
wiarygodności tej firmy i upewnienie się o jej rzetelności wynika, że firma 
Straight ma znaczne sukcesy na polu pozyskiwania ofert pracy i realizacji ich 
poprzez dobór odpowiednich kandydatów. Prowadzi ona swą działalność od 
roku 2002, dotychczas zajmowała się tylko usługami komercyjnymi w rekru-
tacji pracowników. Otrzymała Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy w 
Warszawie nr 1492/4 jako agencja poradnictwa zawodowego, Certyfikat nr 
1492/1a jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Certyfikat nr 1492/2 jako agencja doradz-
twa personalnego. W roku 2005 firma otrzymała środki z Unii Europejskiej 
na przeprowadzenie pilotażowego projektu pod nazwą „ Lotny konsultant” 
mającego na celu polepszenie współpracy pomiędzy urzędami pracy, a firmą 
doradztwa personalnego. Projekt ma zwiększyć ilość usług świadczonych przez 
partnerów rynku pracy. Środki w kwocie 3,5 miliona złotych otrzymane na 
ten cel pozwalają sądzić, że firma jest poważnym i wiarygodnym partnerem. 
Firma posiada również wpis do Krajowego Rejestru Gospodarczego, który 
jest niezbędnym wymogiem przy aplikowaniu o fundusze europejskie. Lista 
dotychczasowych partnerów firmy, do których należą m.in. Avon, Bank BPH, 
Grupa Danon, Grupa Żywiec, Levi Strauss itp. jest również rzetelną informacją 
dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Pośrednictwo pracy PUP przeprowadza od kilkunastu lat działania pozy-
skiwania ofert pracy oraz pośredniczy w doborze odpowiednich kandydatów. 
Dodatkowo został zatrudniony pośrednik zewnętrzny w celu zwiększenia 
efektywności działań  urzędu pracy w zakresie bezpośrednich kontaktów z 
lokalnymi pracodawcami. Działania urzędu pracy będą kontynuowane bez 
względu na działania firmy Straight. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy, 
jak i firmy Straight ma na celu obsługę jak największej ilości pracodawców, 
z równoczesnym pozyskiwaniem odpowiednich osób na dane stanowiska 
pracy. Firma Straight może więc na bieżąco włączyć się w realizowanie za-
potrzebowania lokalnych pracodawców na pracowników różnego szczebla, 
z zaznaczeniem że są to usługi bezpłatne, finansowane przez Europejski 
Fundusz Społeczny.

Jeżeli Szanowny Czytelnik W.M. ma inne doświadczenia związane z firmą 
„STRAIGHT - Doradztwo Personalne” to prosimy o kontakt z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Goleniowe, być może informacje, które posiada, spowo-
dują, że konieczne będzie zerwanie podpisanego porozumienia. Jednakże, do 
czasu nie przedstawienia takich informacji urząd pracy kontynuował będzie 
współprace z firmą Straight. Powiatowy Urząd Pracy kierując się dobrem 
osób bezrobotnych, podejmuje kroki zmierzające do zwiększenia usług skie-
rowanych zarówno do osób bezrobotnych jak i pracodawców. Porozumienie 
z firmą Straight jest rezultatem koncepcji, która umożliwi wspólną prace z 
korzyścią dla wszystkich beneficjentów rynku pracy. 

Z wyrazami szacunku Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 

Robert Czapla

Komunikat Policji

Poszukiwani

Krzysztof Tomicki zam. Nowogard 
poszukiwany listem gończym sygn. K 
376/01 za czyn z art. 178a§1 kk przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

Ryszard Wszelaki zamieszkały w 
Nowogardzie poszukiwany listem 
gończym sygn. II K229/05 przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie za czyn z 
art. 279 § 1 kk.

Wszelkie informacje o miejscu pobytu poszukiwanych proszę przekazywać 
pod nr 997, 112, do Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji KPP w Goleniowie 
tel. 091 418 20 71 w. 260 lub Komisariatu Policji w Nowogardzie tel. 091 579 
23 11.

Nowogardzka liga Darta
Dnia 9 kwietnia (niedziela) odbyła się 3 kolejka nowogardzkiej ligi ”DAR-

TA”. Uczestniczyło 11 zawodników, w finale spotkali się faworyci. Ania Protas 
pokonała Jacka Chlebowskiego.

Po 3 kolejkach klasyfikacja przedstawia się następująco:
1.Jacek Chlebowski -57 pkt
2.Ania Protas - 52 pkt
3.Jacek Okolski - 44 pkt
4. Andrzej Szafran - 35 pkt
5. Bogdan Wawryczuk - 34 pkt. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.dart.nowogard.info
Następna kolejka odbędzie się 23 kwietnia (niedziela) o godzinie 16.30 w 

pubie ”PASADENA”, na którą zapraszamy wszystkich chętnych.
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...     Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...   
Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy naszym 
zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby wyłącznie 
przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują się ubiegać o ten 
mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama

Jerzy Furmańczyk

Kolejna osoba w naszej rubryce 
„Kto burmistrzem” to Pan Jerzy 
Furmańczyk. Jerzy Furmańczyk 
znany nowogardzki przedsiębior-
ca urodził się w 1953 roku w Go-
leniowie. Jest absolwentem WSP 
w Szczecinie. Podczas studiów na 
wydziale Matematyczno-Przyrod-
nicznym ukończył jednocześnie 
2-letnie Studium Fotografii i 
Filmu przy MKiS w Warszawie. 
Jego pierwszą pracą była praca 
nauczyciela zajęć technicznych 
w Szkole Podstawowej w Gole-
niowie. Od 1984 roku po objęciu 
gospodarstwa rolnego w Ostrzycy 
jego aktywność zawodowa i spo-

łeczna była związana z Nowo-
gardem. W Ostrzycy prowadzi 
do dzisiaj znaczne gospodarstwo 
agroturystyczne i prezesuje za-
łożonemu przez siebie Stowa-
rzyszeniu „Wiatrak”. Przez dwie 
kadencje był przewodniczącym 
Rady Nadzorczej GS Nowogard. 
Prowadził różnorodną działal-
ność handlową, RTV – FOTO 
Merkury, Hurtownię karmy dla 
psów „Marbie”, sklep ZOO, kwia-
ciarnie, warsztat samochodowy 
wreszcie najbardziej znane usługi 
pogrzebowe oraz administrowa-
nie miejskim cmentarzem. Od  
1998 roku jest ponadto prezesem 
Firmy PRESTIGE 21 w Szczecinie 
zajmującej się budową mieszkań 
na wynajem.

Jerzy Furmańczyk to człowiek 

wielu pasji: fotografia, rolnictwo, 
nietypowe inicjatywy gospodar-
cze. Te pasje i  życzliwy stosunek 
do ludzi zjednały mu wielu przy-
jaciół. Niewątpliwie otwartość 
Jerzego Furmańczyka i pomy-
słowość mogłyby wnieść wiele 
ożywienia w nowogardzkie życie 
polityczne, gdyby zdecydował się 
kandydować.

Marek Słomski

reklama
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dokończenie ze str. 1

Skok Biedronki na Stokrotkę
Jak grom z jasnego nieba na mieszkańców Nowogardu spadła wia-

domość o likwidacji Centrum Handlowego „Stokrotka”.
Klienci, którzy we wtorek 18 

bm, udali się do w/w sklepu na 
zakupy spotkali- trochę spóźnio-
ny- prezent od Zajączka Wielka-
nocnego w postaci informacji na 
drzwiach,, likwidacja sklepu”.

Co się stało?- pytali jedni dru-
gich. Domysły i wątpliwości były 
różne, tym bardziej, że o likwi-
dacji sklepu nikt wcześniej nie 
mówił.

Aby rozwiązać wątpliwości i od-
powiedzieć na pytanie „Co się sta-
ło?”, udałem się do „Stokrotki”.

Rozmawiałem z jednym z ich 
byłych kierowników, który po-
wiedział:

- Rozumiem zaskoczenie klien-
tów, gdyż o likwidacji sklepu sami 
nic nie wiedzieliśmy. We wtorek po 
przybyciu do pracy otrzymaliśmy 
z centrali wiadomość, że mamy 
przeprowadzić inwentaryzację, po 
czym przyjechały samochody po 
towar. W tym miejscu swoją sie-
dzibę będzie miała ,,Biedronka”, 
ale jest to jeszcze niepotwierdzona 
informacja.

Niestety w ,,Biedronce” nikt nie 
chciał udzielić informacji, gdyż 
jest to decyzja centrali,  zapropo-
nowano mi abym tam zatelefono-
wał po informację.

Zamiast do centrali ,,Biedron-
ki” zatelefonowałem do centrali 
,,Stokrotki”, gdzie rozmawiałem z 
rzecznikiem prasowym.

„O likwidacji Centrum Handlo-
wego w waszym mieście wiadomo 
było już od dawna. Uznaliśmy, że 
centrum nie przynosi korzyści 
i dlatego podjęto decyzję o jego 
likwidacji. Nie mogę tutaj mówić 
na jakich warunkach ,,Stokrotka” 
zmieniła właściciela, gdyż jest 
to tajemnica handlowa, mogę 
jedynie powiedzieć, że w miejscu 
,,Stokrotki” będzie ,,Biedronka”.

Na moje pytanie co z pracow-
nikami zatrudnionymi w CH 
,,Stokrotka”- zostaną zwolnieni 
czy przeniesieni? Rzecznik od-
powiada:

- Zadbaliśmy o to, aby wszyscy 
zatrudnieni w Centrum Han-
dlowym mieli pracę, rozumiejąc 
jaka jest sytuacja na rynku pracy. 
W związku z tym wszyscy znajdą 
zatrudnienie w ,,Biedronce”- o ile 
zechcą podjąć tam pracę.

Czy zatem ,,Biedronka” zostanie 
przeniesiona do nowej siedziby? 
Najprawdopodobniej tak, choć 
jest też druga- niepotwierdzona 
wersja- iż w naszym mieście będą 
dwa sklepy ,,Biedronka”- ,,Bie-
dronka A” i ,,Biedronka B”.

Nikt temu nie zaprzecza, ale i 
nie potwierdza.

Ireneusz karczyński

Wywózka legalna
Prace rozbiórkowe na terenie byłej mleczarni trwają. Kilku zaniepoko-

jonych Czytelników poinformowało nas, że gruz jest wywożony nad nasze 
jezioro. Pojawiły się pytania czy wszystko to dzieje się legalnie. Dziś możemy 
odpowiedzieć, że tak.

Sygnały o wywożeniu gruzu dotar-
ły do nas już w ubiegłym tygodniu. 
Nasi Czytelnicy opowiadali nam o 
wywrotkach kursujących między 
terenem byłej mleczarni a okolicami 
jeziora. 

Udaliśmy się we wskazane miejsce i 
rzeczywiście widać było, że zwieziono 
tam dziesiątki metrów sześciennych 
porozbiórkowego urobku. Widać 
było również ślady działania sprzętu 
ciężkiego. Teren był uprzątnięty a 
gruz rozplantowany. 

Skontaktowaliśmy się ze współ-
właścicielem gruntu, który zapewnił 
nas, że wszystko jest zgodne z prze-
pisami (potwierdzenie uzyskaliśmy 
w Urzędzie Miasta i Gminy). Urobek 
nie jest toksyczny i jest wywożony 
zgodnie z pozwoleniami. Teren jest 

plantowany i przy okazji likwido-
wane są dzikie wysypiska śmieci. 
Nasz rozmówca opowiedział nam, 
że w jednym z worków widać było... 
zeznanie podatkowe z pełnymi da-
nymi jednego z mieszkańców ulicy 
Kilińskiego.

Gruz jest potrzebny do planowanej 
rekultywacji terenu. Mają być zasypa-
ne stare doły, w których znajduje się 
jakaś niezbyt przyjemna substancja. 
Jak zapewnił nas nasz rozmówca 
przed rozpoczęciem prac sprawdzo-
no czy nie było tam żadnych ptasich 
gniazd i dopiero wówczas przyjechała 
pierwsza wywrotka.

Ag

Rozplantowany gruz nad naszym 
jeziorem.

Bohaterów Warszawy 
w przebudowie

Ulica Bohaterów Warszawy wreszcie doczekała się gruntownego remontu. 
Zmieni się niemal wszystko a pojawić ma się także ścieżka rowerowa.

Wykonawcą robót jest nowogardzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych a 
inwestorem Województwo Zachodniopomorskie. Prowadzone na ulicy Boha-
terów Warszawy prace są kontynuacją przebudowy części drogi wojewódzkiej 
nr 144. Etap pierwszy obejmował odcinek od tablicy kończącej Nowogard do 
Wierzbięcina. Teraz przyszedł czas na etap drugi, czyli przebudowę odcinka 
od ulicy Poniatowskiego do końca naszego miasta.

Prace mają bardzo szeroki zakres. Położona zostanie nowa nawierzchnia 
jezdni, wykonane zostaną nowe chodniki i krawężniki, zmienione zostanie 
oświetlenie ulic i wytyczona będzie ścieżka rowerowa.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca i jak powiedział 
nam kierownik robót nie jest on zagrożony.

Ag

Prace na ulicy Bohaterów Warszawy.
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

Jan Garbarek w Szczecinie !
7 czerwca 2006, godz. 20.00 dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich
 
jan GarBarek GrOuP
Jan Garbarek - saksofony, Rainer Bruninghaus - fortepian, instr. 

klawiszowe, Eberhard Weber - bas Trilok Gurtu - perkusja, instr. 
perkusyjne

 
Bilety w cenie 85 zł (przedsprzedaż) pojawią się w pierwszych punk-

tach sprzedaży w najbliższą sobotę, a od poniedziałku powinny być 
już dostępne we wszystkich miejscach bilety można też rezerwować i 
kupować przez internet - www.infoludek.pl • www.szpak.szczecin.pl

 
specjalna strona internetowa: www.JanGarbarek.pl
informacje o Artyście, miejsca sprzedaży biletów itd.
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Interwencja na prośbę czytelników
Do naszej redakcji wpłynął list z prośbą o interwencję, odebraliśmy po-

nadto telefon od innego z czytelników o zajęcie się jego sprawą.

Oto treść listu czytelnika:
Jestem mieszkańcem Nowogardu i 

proszę o interwencję w następującej 
sprawie.

W centrum miasta przy ul. 3 
Maja 46/47/50 jest sektor budynków 
przeznaczonych do rozbiórki. Bu-
dynki te są niezabezpieczone i grożą 
zawaleniu, co stwarza zagrożenie dla 
poszukiwaczy złomu i bawiących się 
tam dzieci. W przyległych obiektach 
do tych budynków prowadzona jest 
działalność gospodarcza, tj. stolarnia, 
skup złomu i makulatury. Proszę o 
sprawdzenie:

1. Kto jest odpowiedzialny za 
budynki? Oraz nakazać ich zabez-
pieczenie.

2. Czy można prowadzić dzia-
łalność gospodarczą (stolarnia) w 
budynku, który grozi katastrofą 
budowlaną?

3. Czy dokonano zmiany sposobu 
użytkowania pawilonu gastrono-
micznego na skup i magazynowanie 
złomu i makulatury (makulatura 
wysypuje się na zewnątrz) i czy speł-
nia on wymogi sanitarne i ochrony 
środowiska?

Szanowny czytelniku!
Dziękujemy za list, jednak redakcja 

ani ja osobiście nie mamy prawnej 
mocy czegokolwiek ,,nakazać” na-
szym obowiązkiem jest informować 
odpowiednie jednostki o sprawach 
czytelników. Możemy także prosić 
o wyjaśnienia oraz zgłaszać uwagi. 
Niemniej dziękujemy za zaufanie.

Po odpowiedzi na pytania czytel-
nika udałem się do Urzędu Miasta 
i Gminy, gdzie rozmawiałem z kie-
rownikiem Tadeuszem Fiejdaszem, 
który stwierdził:

- Budynki, o których mowa w 
piśmie czytelnika leżą w gestii zarzą-
dzania Zakładu Budynków Komu-
nalnych. Na chwilę obecną sytuacja 
przedstawia się w sposób następu-
jący. W budynkach tych był lokator, 
któremu gmina musiała przydzielić 
lokal mieszkalny. A wiadomo jak w 
naszej gminie przedstawia się sy-
tuacja lokalowa. Obecnie człowiek 
ten otrzymał już zastępczy lokal, do 
którego się przeprowadził. W związ-
ku z tym Burmistrz podjął decyzję 
o natychmiastowej rozbiórce. Jest 
to więc kwestia dwóch najbliższych 
tygodni.

Na moje pytanie, co z działalnoś-
cią gospodarczą osób (skup złomu, 
stolarnia) oraz co powstanie na tym 
terenie pan kierownik odpowiada:

- Właścicielom tych punktów pan 
Wiesław Kaliszewski zaproponował 

inną lokalizację, do których lada 
dzień się przeprowadzą. Niestety 
nie mogę panu udzielić żadnych 
informacji – oficjalnych ani nieofi-
cjalnych - bo jeszcze nie wiadomo, 
co tam będzie.

Sprawa druga.
Do naszej redakcji zatelefonował 

nasz stały czytelnik, który jest właś-
cicielem plantacji porzeczek przy ul. 
15-go Lutego, naprzeciwko ogród-
ków działkowych. Poinformował 
nas, iż niektórzy właściciele działek 
wyrzucają śmieci poza znajdujący 
się tam parking uniemożliwiając mu 
dojście do plantacji - a o wjeździe 
nie ma nawet mowy. Pyta nas, kto 
jest odpowiedzialny za usuwanie 
tych śmieci?

Szanowny czytelniku!
Dziękujemy za informację. Uda-

łem się we wskazane miejsce i mogę 
potwierdzić to, co powiedział nasz 
rozmówca. Były tam gałęzie, szkło, 
papiery, folia, a nawet szlaka. Fak-
tycznie dostęp do plantacji jest przez 
to skutecznie zablokowany.

Kto ma posprzątać ten bałagan? 
Kto jest odpowiedzialny za usuwanie 
nieczystości?

O odpowiedź na te pytania popro-
siłem prezesa ZUK. Niestety pana 
sprawa nie jest łatwa. 

Pan prezes stwierdził, że czysz-
czenie parkingów przydziałkowych 
nie leży w zakresie obowiązków jego 
zakładu.

Jako pocieszenie - moim zdaniem 
wątpliwym - jest zapewnienie kie-
rownika Fiejdasza, iż z dniem 01.06.
br. odpowiednia ustawa nakłada obo-
wiązek na Zarząd Dróg Publicznych 
ustawiania koszy na śmieci.

(szerzej za tydzień)
Moim zdaniem są to pytania do na-

szych władz lokalnych i do radnych.
1. Dlaczego w naszym mieście nie 

ma straży miejskiej, która mogłaby 
pomóc policji w chwytaniu osób, 
które śmiecą (jak w przypadku po-
wyżej)?

2. Co jest droższe - zatrudnienie 
bezrobotnego (chociażby w ramach 
prac interwencyjnych) czy sprzątanie 
po kimś?

3. Czy naszej gminy nie stać na 
zatrudnienie ochroniarzy?- znam 
mniejsze i biedniejsze, które stać!

Tylko, błagam nie mówcie, że w 
Nowogardzie na tego typu stanowi-
ska nie ma ludzi. Wszak Nowogard 
bezrobociem stoi!

Ireneusz karczyński

Wolność dunku w polskim domku
Opowieść, którą usłyszałem w tych 

dniach od jednego z mieszkańców 
naszej gminy poraziła mnie, mimo 
że nawykłem już do różnych objawów 
traktowania Polaków na swojej ziemi 
jakby byli tu intruzami. Oto relacja:

„W drugim dniu Świąt urządziłem 
sobie spacer zdrowotny w okolicy, 
gdzie mieszkam. W pewnym mo-
mencie doszedłem do tzw. laguny, 
zbiornika na gnojownicę Poldanoru 
znajdującego się pod lasem za Mięt-
nem. Ponieważ na odcinku kilku 
metrów nie było siatki ani żadnych 
innych ostrzeżeń zbliżyłem się do 
nasypu zbiornika. Wtedy nagle ni 
stąd ni zowąd napadło na mnie 
dwóch umundurowanych drabów, 
powalili mnie na ziemię, a jeden z 
nich przystawił mi pistolet do skroni 
wrzeszcząc żebym się nie ruszał bo 
mnie „zatłucze”. Mimo moich tłu-
maczeń, że spaceruję, agresywność 
ochroniarzy gnojownicy wzrastała, 
wezwali przez telefon policję i aż do 
jej przyjazdu trzymali mnie „przy 
glebie” z wycelowanym pistoletem. 
Przyjechała policja, policjant groź-
nym tonem nakrzyczał na mnie i 

chciał zabrać na posterunek. Ledwie 
go ubłagałem żeby mnie puścił bo nie 
mam żadnych złych zamiarów (a już 
na pewno nie wypiję gnojownicy). 
Po spisaniu personaliów puszczono 
mnie. Teraz czekam co z tego będzie, 
może mnie wezwą przed sąd…”

Tyle opowieść. Myślę, że nie trzeba 
jej komentować, przypomnę tylko, że 
DN od dawna obserwuje prawdziwą 
zmowę  milczenia wobec sposobu 
działania i zasmradzania naszej 
gminy przez duńską firmę Poldanor. 
Teraz jakby tego było mało mamy do 
czynienia z terroryzowaniem obywa-
teli gminy. Może wreszcie władze się 
ruszą. Ponawiamy również pytanie 
kto zezwolił na postawienie olbrzy-
miego otwartego zbiornika gno-
jownicy  i jak to się ma nie tylko do 
naszych, ale i unijnych obostrzeń.

M. Słomski
foto Eugeniusz Korneluk

Laguna POLDANORU ok. 500 m 
od J.W. Glicko i agregat pompujący 
powietrze do foli w celu sprawdzenia 
szczelności.

Śladem naszych publikacji

ODS- Święta wolne
Po moim artykule dotyczącym ODS (był to trzeci artykuł poświęcony tej 

firmie), a który ukazał się w dniu 11 bm.- w dniu kiedy z naszą czytelniczką 
byłem na rozprawie sądowej jako obserwator( zob.DN z dn.14 bm.), informo-
wałem o tym, iż  pracownicy mają w Niedzielę Wielkanocną pracować.

Dziś rano( 20 bm.) spotkała mnie bardzo miła niespodzianka! Dowiedzia-
łem się, że pracownikom na święta dali szefowie wolne.

Mija się to ze słowami prawnika firmy, który 11 bm. przed sądem pracy 
zarzucił mi, że moje artykuły są plotkami i oparte na relacji jednej osoby.

Niezmiernie cieszę się, że choć w tym przypadku nasza redakcja mogła 
Państwu pomóc. Postaramy się pomóc jeszcze więcej.

Pozdrawiam 
Ireneusz karczyński 
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Program PiS-u jest nam bliski
rozmowa z prezesem zachodniopomorskiego Polskiego Stronnictwa 

Ludowego kazimierzem Ziembą. (Wywiad został przeprowadzony przed 
Wielkanocą.)

„dziennik nowogardzki”: czy 
Podoba się Panu sytuacja w naszym 
parlamencie?

kazimierz Ziemba: Nie, w ogóle nie 
podoba mi się ta sytuacja. Nie może być 
tak, że pół roku po wyborach partie nie 
mogą się dogadać. Pewne sprawy stoją 
w miejscu, następuje spadek rozwoju. 
I to są niepokojące sygnały. Więcej 
jest igrzysk a mniej chleba. My, jako 
Polskie Stronnictwo Ludowe, mówimy 
wyraźnie, że nie potrzeba nam Polski 
radykalnej ani liberalnej. Potrzeba 
Polski normalnej, bo tego oczekują 
nasi obywatele. Polska musi być krajem 
normalnym, normalnie rozwijającym 
się. Takie jest nasze stanowisko.

„d.n.”: Od dłuższego czasu mówi 
się o koalicji, w skład której wejdzie 
PiS, Samoobrona i PSL. jak Pan oce-
nia ten pomysł?

k.Z.: Mówi się o tym dość dużo i tak 
prawdę mówiąc rozmowy zakończyły 
się w lutym w momencie powoływania 
KRRiT. Wtedy pan Kaczyński zmienił 
swój pogląd na temat koalicji. PSL 
już nie był brany pod uwagę. Podpi-
sano pakt stabilizacyjny. Okazało się 
jednak, ze nie wytrzymał on próby 
czasu. Dzisiaj prowadzone są rozmowy 
koalicyjne, w których my bierzemy 
udział. Prawdę mówiąc one się dopie-
ro rozpoczęły. Zresztą kolega Pawlak 
proponował byśmy byli rozjemcą 
między PiS-em a Platformą. Bo natu-
ralne były oczekiwania społeczne, że 
powstanie koalicja PO i PiS i to miało 
być panaceum na cały rozwój gospo-
darki. Proponowaliśmy, że będziemy 
mediatorem i okazało się, że to też nie 
wypaliło. Strony się okopały i dzisiaj 
prowadzone są rozmowy na temat 
nowej koalicji. Jestem po rozmowie 
z kolegą Pawlakiem i dzisiaj (środa 
– przyp. red.) będą prowadzone szcze-
gółowe rozmowy na temat koalicji. 
Myślę, że trzeba to wybrać. Dzisiaj je-
steśmy może nie języczkiem u wagi, ale 
okazuje się, że każdy głos jest cenny i 
trzeba liczyć się ze wszystkimi. Okazało 

się, że musi być sejmowa większość, że 
rząd mniejszościowy się nie utrzyma. 
Tylko czy trzeba było czekać pół roku? 
To jest czas zmarnowany.

„d.n”: Media mówiąc o koalicji 
skupiają się na relacjach PiS-u z 
Samoobroną. czy nie czujecie się 
odrzuceni czy pomijani?

k.Z.: Nie, absolutnie nie. Trzeba po-
wiedzieć, że społeczeństwo dokonało 
wyboru i tyle głosów otrzymał PiS, 
tyle Samoobrona. Myśmy otrzymali 
najmniej głosów i w Sejmie mamy 25 
mandatów, więc znamy swoje miejsce. 
Nie możemy być ogonem, który kręci 
kotem. Dzisiaj przyszedł czas, że trzeba 
rozmawiać o koalicji i myśmy jej nie 
odrzucili, ale wcale się nam do tego 
nie spieszy. Skoro mówimy o koalicji 
to musi być opracowany odpowiedni 
program, który zadowalałby wszystkie 
strony: PiS, Samoobronę, PSL i LPR 
jeśli wejdzie w jej skład. To musi być 
zrobione, bez tego partie się rozjadą w 
pewnym momencie i okaże się, ze ten 
cały podział partyjny jest niepotrzebny, 
bo wystarczyłoby jedno ugrupowanie, 
a to już przechodziliśmy do roku 
1989.

„d.n”: PSL był już w koalicji z 
SLd. Teraz być może przyjdzie czas 
na PiS. jest to spora rozbieżność. co 
jest podstawą tej koalicji? co łączy 
obie partie?

k.Z.: Powiem tak: PSL jest partią 
centrową. Jeśli ktoś śledzi losy polskiego 
parlamentaryzmu, chociażby od 1989 
roku to wie, że jako partia centrowa 
rozmawiamy ze wszystkimi. Nie mamy 
stałych wrogów ani stałych przyjaciół. 
Rolą partii centrowej jest godzenie obu 
stron i proszę zauważyć taką zależność, 
że im mniej PSL w Sejmie tym trudniej 
o koalicję. Takie mamy doświadczenie. 
My rozmawiamy i z lewą i z prawą 
stroną. Muszę powiedzieć, że program 
PSL wpisuje się w program PiS. Prze-
cież hasła, które głosiliśmy, chociażby 
o sprawach socjalnych wsi, rozwoju 
rolnictwa, biopaliwach, energii odna-
wialnej, służbie zdrowia, szkolnictwie 
wiejskim... Mógłbym dużo wymieniać 
różnych naszych haseł, które znajdują 
się również w programie PiS. To trzeba 
wyraźnie powiedzieć, ten program jest 
nam bliski, aczkolwiek różnimy się w 
szczegółach. My mamy inne podejście 
do tworzenia demokracji w Polsce, do 
rozwoju gospodarczego. Są to niuanse, 
ale program PiS zbiega się z progra-
mem PSL. Chociażby poparcie rządu. 
Przecież rząd Marcinkiewicza powstał 
również dzięki głosom PSL. 

„d.n”: Wiele osób uważa, że wej-
ście andrzeja Leppera do rządu 

będzie katastrofą. jak Pan patrzy na 
tę sprawę?

k.Z: Historia zna różne przypadki. 
Czy to będzie katastrofa czy nie, jest to 
tylko gdybanie. Trzeba powiedzieć, ze 
my współpracowaliśmy  z Lepperem 
tworząc koalicję w Sejmiku Wojewódz-
kim, gdzie był on radnym z listy PSL. 
Pan Lepper też się zmienia. Z drugiej 
strony nie ma innego wyjścia. Partia 
zwycięska sama zapędziła się w kozi 
róg i dzisiaj nie rozmawia z nią Platfor-
ma, Sejm nie zezwolił na rozwiązanie 
parlamentu, więc nie będzie nowych 
wyborów i PiS jest bezradny. Musi 
wejść w koalicję z Lepperem. Jakie to 
będzie miało skutki? My mamy niecie-
kawe doświadczenia ze współpracy z 
Samoobroną. Jednak czas pokaże co z 
tego wyjdzie. Dzisiaj nie ma po prostu 
wyjścia, PiS musi zrobić taki ruch, 
jeżeli chce rządzić. Chyba, że poda 
rząd do dymisji i wtedy może być sfor-
mułowany nowy rząd albo ogłoszone 
zostaną nowe wybory.

„d.n.”: Waldemar Pawlak zacho-
wuje do całej sprawy spory dystans. 
Mówi, że „nie chce skakać do basenu 
nie sprawdzając czy jest tam w ogóle 
woda”. czy jest to przesadna ostroż-
ność czy obawa przed odpowiedzial-
nością za rządy?

k.Z.: Myślę, że jedno i drugie. Trze-
ba jednak wrócić do początku. Myśmy 
deklarowali współpracę, jednak ona 
się zakończyła. Późniejsza działalność 
PiS-u, pozyskiwanie naszych posłów, 
rozbijanie PSL od środka - przez co 
powstał PSL „Piast”, który miał być na-
turalnym zapleczem PiS – te głosy do-
biegające ze strony PiS i Samoobrony, 
która poczuła się panem sytuacji każe 
nam rozważnie pochodzić do sprawy 
koalicji. Przez pół roku nic się w Polsce 
nie zrobiło, a zwycięska partia rządziła 
sama tworząc pakt stabilizacyjny uwa-
żając, że jest to panaceum na wszystkie 
problemy. Nie ma, więc powodu do 
pośpiechu. Pół roku wytrzymaliśmy, 
więc nie mówmy, że te dwa tygodnie 
zbawią Polskę, że to musi się stać przed 
świętami. Jak powiedziałem jestem 
po rozmowie z kolegą Pawlakiem i 
jeżeli będziemy wchodzić do koalicji 
to trzeba ją konkretnie opisać. Jaki jest 
program, w jakim zakresie, kto za co 
odpowiada, jaki jest podział ról... Nie 
może być tak, że dzisiaj słyszy się, że 
PiS z Samoobroną podpisuje deklara-
cję. Jeżeli mamy wejść do koalicji to 
nie wyobrażam sobie, żeby nie siadły 
do rozmów wszystkie ugrupowania. 
To musi być wspólna deklaracja tych 
trzech partii. My się nie spieszymy i ja 
się wcale koledze prezesowi Pawlakowi 
nie dziwię. Mamy 110-letnią tradycję, 
nie ma żadnej partii w Polsce, która 
miałaby podobną historię i wiemy, że 
pośpiech jest wskazany przy łapaniu 
pcheł a w polityce trzeba być cierpli-
wym. Musimy zadbać o swoją historię i 
tradycję. Powiem więcej, są głosy w na-

szym Stronnictwie, żeby nie wchodzić 
do koalicji, ponieważ przez te pół roku 
narastały pewne niezałatwione rzeczy 
i pewnie niedługo znajdą swoje ujście. 
Chociażby sprawa dopłat dla rolników, 
którzy jeszcze ich nie dostali. To kiedy 
ma to nastąpić? Jak pozbierają plony? 
Jest dużo zaniedbań wynikających z 
niedziałalności rządu w rozstrzyganiu 
tych półrocznych spraw. Pan Lepper 
też poparł ten rząd więc też za to odpo-
wiada. PiS Samoobrona i LPR podpi-
sały pakt stabilizacyjny i odpowiadają 
za to, co się dzieje. Teraz chodzi o to, 
żeby była większość, żeby 

można Polskę poprowadzić dalej 
do przodu. Chociaż do końca tej 
kadencji.

„d.n.”: jak PSL przygotowuje się 
do wyborów samorządowych?

k.Z.: Jesteśmy już przygotowani. 
Chcemy w kwietniu zakończyć kon-
wencje gminne i powiatowe w całym 
województwie. Na dzień dzisiejszy 
toczą się rozmowy o koalicjach, współ-
pracy, tworzeniu komitetów w całym 
województwie. Chcemy wystawić 
wszędzie swoich kandydatów na 
wójtów i burmistrzów. Jeżeli chodzi o 
szczebel powiatowy będziemy wystę-
pować jako Komitet Wyborczy PSL. 
Będziemy tworzyć też różne koalicje, 
partyjne i wyborcze. Natomiast do 
Sejmiku idziemy jako PSL. Przygo-
towujemy listy, chcemy je zapełnić w 
stu procentach. Prowadzimy rozmowy 
ze swoimi sympatykami, działaczami 
i 27 maja ma się odbyć konwencja 
wojewódzka zatwierdzająca nasz pro-
gram i skład list a 4 czerwca jest święto 
ludowe, którym zainaugurujemy 
kampanię wyborczą do samorządów. 
Mamy dobrych, sprawdzonych ludzi. 
Zresztą PSL ma silne struktury, jeśli 
chodzi o gminy i powiaty. Gorzej jest 
w województwie, ale chcemy to przeła-
mać i nie mieć jak do tej pory jednego 
przedstawiciela, ale kilka osób, bo tam 
będą również zapadać ważne decyzje 
dotyczące naszego województwa.

„d.n.”: jak to wygląda w naszym 
powiecie i naszej gminie? czy jakieś 
koalicje są przewidziane?

k.Z.: Jeżeli chodzi o powiat gole-
niowski i gminę Nowogard idziemy 
do wyborów jako PSL, oczywiście ze 
swoimi kandydatami na wójtów i bur-
mistrzów. O koalicjach będzie można 
rozmawiać po wyborach. Jeżeli chodzi 
o Nowogard to mamy już wyklarowane 
partie polityczne. Nie mówię tylko o 
PSL. Jest PO, buduje się PiS, jest SLD, 
Samoobrona, LPR. Nie wykluczam, że 
po tych decyzjach na szczeblu rządo-
wym ta koalicja zejdzie na dół i naszą 
gminą będzie rządzić PiS, Samoobrona 
i PSL.  Ale na dzień dzisiejszy idziemy 
jako PSL do wyborów gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich.

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
Władysława 
Borowskiego

dziękuje 
pogrążona 

w smutku rodzina

Serdeczne 
podziękowania 

lekarzom i personelowi 
oddziału wewnętrznego 

za troskliwą opiekę 
w ostatnich chwilach 

życia 
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Borowskiego 

składa 
żona Tamara Borowska

podziękowania podziękowania

  W obiektywie Jana Korneluka  Nowogard „wczoraj”

Uwaga 
Wędkarze

Koło Miejsko- Gminne PZW No-
wogard organizuje w dniu 01.05.2006 
r. Otwarte zawody wędkarskie spła-
wikowe i spinningowe z łodzi o „ 
Puchar Burmistrza” na jeziorze 
w Nowogardzie. Zapisy w sklepie 
„ Wędkarz” do dnia 29.04.2006 r. 
Wpisowe dla członków koła MG- 5zł, 
pozostali- 10 zł. Rozpoczęcie zawo-
dów o godzinie 8.00.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd 

Zawody 
Tęczak

Zarząd koła PZW Tęczak infor-
muje członków koła, że 30 kwietnia 
2006r.(niedziela) odbędą się zawody 
spławikowe dwuturowe o tytuł mi-
strza koła w kanale Świniec w Ka-
mieniu Pomorskim. Zapisy w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności do 
dnia 28 kwietnia 2006r. startowe 5 zł, 
juniorzy- bezpłatnie. Wyjazd o godz. 
6.00 z ulicy 5-go marca

ZAPRASZAMY
Zarząd PZW Tęczak

Brąz dla Glickowianki w 
International Taekwon-do Match

W dniu 24 marca 2006 r. w Ciecha-
nowie odbył się międzypaństwowy 
mecz w Taekwon-do. Udział wzięły 
reprezentacje: Szwecji, Finlandii, 
Ukrainy, Rosji, Niemiec, Anglii 
i Polski. W reprezentacji Anglii 
znalazła się była uczennica szkoły 
podstawowej w Orzechowie, miesz-
kanka Glicka mieszkająca od pięciu 
lat w Londynie Aleksandra Korneluk. 
Ola wystartowała w walce do 70 kg 

zdobywając trzecie miejsce i brązowy 
medal. Nie jest to pierwsze międzyna-
rodowe zwycięstwo nowogardzianki, 
może się poszczycić Mistrzostwem 
Walii zdobytym już w 2001 r., wice-
mistrzostwem Europy we Włoszech 
w 2004 r. i brązem zdobytym w 2005 
r. w Szwecji. Jak Ola twierdzi, poza 
pracą, Taekwon-do to jej życiowa 
pasja. Jedenastego lipca ukończy 22 
lata, a sport ten zaczęła uprawiać 

jeszcze w Polsce sześć lat temu. 
Po przybyciu do Londynu swoje 
umiejętności podnosi u samych 
mistrzów w tej dziedzinie i 
zdobyła już czarny pas w swojej 
kategorii. Mottem życiowym Oli 
jest: dążyć do doskonałości, a 
sukcesy przyjdą same. Bardzo 
tęskni za Polską i często odwie-
dza rodzinę, kolegów i koleżanki 
z podstawówki w Orzechowie a 
na swoje rodzime strony mówi 
że: Glicko i okolice to najpięk-
niejszy zakątek świata. 

Opracował i zdjęcie 
wykonał ojciec Oli 

– Eugeniusz Korneluk
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SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

reklama reklama

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Informujemy, że   

25 kwietnia 2006 r.
wtorek w godz. �.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
PRzePRaSzaMy czytelNiKóW, 

ALE 21.04. pRAWNIK 
NIE bęDZIE pRZyjmOWAł

V Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS 
Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 8.04.2006 r. na obiektach 
sportowych Pyrzyc, Kozielic i Prze-
lewic odbyły się piąte Igrzyska LZS. 
Igrzyska otworzył Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
Walczono w wielu konkurencjach 
sportowych. Bardzo udanie zapre-
zentowała się ekipa naszego powia-
tu, którego trzonem byli zawod-
nicy z gminy Nowogard. Pierwsze 
miejsce w siatkówce kobiet zajęła 
drużyna z Goleniowa. Natomiast 
najwyżej punktowane z Nowogardu 
zdobyli; drugie miejsce Małgorzata 
Gargulińska w tenisie stołowym, 
w tej samej dyscyplinie też dru-
gie miejsce Artur Lewańczuk. II 
miejsce koszykarze: Marcin Żylak, 
Emil Mościński, Tomasz Rabiński. 
II miejsce w przeciąganiu liny: An-
drzej Paradowski, Krzysztof Urbań-
ski, Jacek Nowacki, Sławomir Noj-
man i Krzysztof Kaciupa. III miejsce 
sztafeta wielobojowa w składzie: 
Małgorzata Gargulińska, Rafał Ku-
bas, Józef Korkosz. III miejsce Paweł 
Taberski w turnieju szachowym. V 
miejsce Małgorzata Łysiak w turnie-
ju szachowym. Wszyscy zawodnicy 
od miejsca pierwszego do trzeciego 
zostali uhonorowani medalami i 
pucharami. Ostateczna klasyfikacja 
generalna Igrzysk: I Pyrzyce 215 
pkt., II Goleniów 188,5 pkt., III Bia-
łogard 176 pkt., IV Łobez 160 pkt., 

V Stargard Szczeciński 159 pkt., VI 
Choszczno 153, VII Świdwin 149 
pkt., VIII Kamień Pomorski 117 
pkt., IX Gryfino 109 pkt., X Wałcz 
91,5 pkt. 

Przewodniczący Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Goleniowie Jan 
Tandecki serdecznie dziękuje ekipie 
naszego powiatu za sportową wal-
kę.

Pragnę od siebie dodać, że nie po 
raz pierwszy ekipa naszego powiatu 
staje na pudle w tej sportowej rywa-
lizacji. Życzymy dalszych sukcesów.

Janusz Kawecki

Jan Tandecki z okazałym Pucha-
rem za II miejsce.

Małgosia Łysiak w wygranej partii.

SM „Gardno” – moja miłość (1)
O spółdzielczych ekstrawagancjach i wynaturzeniach pisałem często. Nastał 

czas podsumowań, dziś o Radzie Nadzorczej.
Pięć lat temu przy obsadzaniu tego organu ideowi „przedstawiciele człon-

ków” – wzorem deputowanych Kraju nad Wisłą – ponad wymogami statutu 
postawili na masową moralność. Pod pretekstem zadłużenia czynszowego 
pozbawili prawa wyborczego osobę niewygodną, która publicznie piętnowała 
spółdzielczą sitwę. Ta zaskarżyła ten socjalistyczny moralitet i sprawę sądową 
wygrała. Po takim obciachu wybory musiały zostać powtórzone.

Nowe „zapasy” do rady odbyły się w atmosferze zajazdu, jako że na Zebra-
nie Przedstawicieli ściągnęło spółdzielcze pospólstwo by upomnieć się o swoje. 
Chociaż nie mieli prawa głosu to praktycznymi metodami demokratycznymi 
cel został osiągnięty poprzez wygwizdanie tudzież wytupanie mądrali za lud 
krzyczących. Kandydaci startujący do Rady – pod presją obecnych – składając 
swoje programy naprawcze zapewniali o poszanowaniu praw członkowskich 
oraz deklarowali dbałość o dobro wspólne. W takich uwarunkowaniach po-
wstał organ władzy, z którym spółdzielcy wiązali nadzieje na lepsze jutro.

Przewodniczącym Rady została osoba politycznie neutralna co dobrze 
rokowało na pracę tego gremium. Początek był obiecujący, w odstawkę 
poszedł prezes – nieudacznik, rozpisano konkurs na nowego gospodarza, 
przyjęto i wdrożono do realizacji program zmian w ciepłownictwie – główny 
postulat spółdzielców – na ogrzewanie indywidualne, rozpoczęto przymiarki 
do restrukturyzacji spółdzielni oraz uruchomiono komisję do zmian statu-
towych.

Szybko okazało się, że ta „głęboka orka odchwaszczająca” spółdzielczy 
zagon nie była na rękę „czerwonym z SLD-owego odzysku”, szczególnie dla 
zastępcy przewodniczącego, który przepadł w wyborach samorządowych 
do ratuszowego „koryta” i swoje władcze egoizmy mógł realizować tylko na 
spółdzielczym forum.

Rychło wyszło też na jaw, iż gospodarz z „zaaranżowanego konkursu” to 
socjotechnik i dyletant w spółdzielczej branży stąd jego kariera znalazła się 
w zagrożeniu. Ten tandem rozpoczął krecią robotę i spiskowanie wg starote-
stamentowych zasad niereformowalnej lewicy i celu dopięli. Osaczony Prze-
wodniczący Rady złożył rezygnację, komisja statutowa została „uwalona”, 
odstąpiono od restrukturyzacji, nie rozliczono machloi. Zdroworozsądkowa 
grupa radnych (ok. 50%) opuściła Radę by się nie dać klonować z „rozsad-
nikami ciemnogrodu”.

Urodzony działacz i „zakapior” polityczny już-ci jako Przewodniczący 
brylował niczym satrapa i w poczuciu dziejowej misji odrestaurował stadny 
PRL – bis zawracając spółdzielczą lokomotywę na stary szlak.

Syty władzy stał się marionetką przedstawicieli Zarządu sterowanego z 
drugiego siedzenia, jako że pierwszy fotel przejął na siebie funkcję dekora-
cyjną tudzież sądowego straszaka.

Kadencja frymarczenia tej Rady dobiega kresu. Spółdzielcy dokonując 
rozliczeń mogą zapytać swego „wodza” w imię czego dopuścił się zdrady? 
Postawić też można uzupełniające pytanie ile kosztowało spółdzielców 
nagradzanie Zarządu kosztownymi fantami by mógł zaspokoić swoje chore 
żądze?

M. Piórko
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aUtODeMONtaŻ
SaMOcHODOWe
czĘŚci UŻyWaNe 
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SKUP 
SaMOcHODóW

 ROzBitycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁatNOŚĆ GOtóWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CpN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 
zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowach realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.:

1. robót murarskich,
2. układanie płyt gipsowo-kartonowych,
3. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
4. wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
5. robót malarskich.
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych 
na realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:

murarz tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, malarz, 
monter instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 
57 92 651. 
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630.
2. Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 651.

Nowogard
ul. Bohaterów Warszawy 22
tel./fax (091) 39 22 180

Poniedziałek - Piątek 9 - 18
Sobota 10 - 14

00 00

00 00

Eugeniusz
Kozera

Sklep Motoryzacyjny

CZĘŚCI DO AUT
POLSKICH I ZACHODNICH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNIE

ARTYKUŁY
MOTORYZACYJNE

OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

kurkI nIOSkI 
ODCHOWANE pow. 10 tygodni 

W SPrZedaży!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE 
uprzejmie zaprasza w dniu 22 kwietnia 2006 r. 

w godzinach od 900 do 1300 
na „dzień otwarty” 

Urzędu Skarbowego w Goleniowie, 
który odbędzie się na Sali Obsługi Podatników 

(inne pomieszczenia będą nieczynne). 
Celem „Dnia otwartego” 

jest przybliżenie zainteresowanym 
podatnikom zadań wykonywanych przez urząd 

i jego poszczególne komórki organizacyjne.

F.H.U.  oferuje 

Tanie rękawice 

„WaMPIrkI” 
Od 0,61 zł – netto 

Tel. 091 39 133 48
Tel. kom. 0506 484 576. 

Sklep „PaneL” 
ul. 3 Maja 48 w domu rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00
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OG£OSZENIA drObNE

OPtyK 

Vital

bADANIE 
KOmpUTEROWE 

WZROKU 5 Zł

ZNIŻKA NA RECEpTy 
NFZ I Z pRyWATNyCH 

GAbINETÓW

DObÓR I SpRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWyCH 
ORAZ płyNÓW

SZEROKI WybÓR 
OpRAW, SZKIEł 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚciUSzKi 2 (obok przedszkola) 
tel. 091 39 21 �11

NieRUcHOMOŚci
• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawaler-

ki. 0��� 963 936.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie włas-

nościowe 3-pokojowe. 091 39 106 83.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-

cze, własnościowe. 091 39 28 135.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. Cena 

58.000 zł. 091 39 25 179.
• Halę na powierzchni 1800 m kw. na terenie 

Nowogardu sprzedam. 0695 559 157, 0697 
352 358.

• zamienię mieszkanie lokatorskie, spół-
dzielcze, 3 pokoje, 70 m kw. na dwa po-
koje. 0601 493 ��0.

• Sprzedam działkę ogrodową 5 arów, za-
dbana, altanka drewniana, ul. 15 Lutego. 
Tel. 091 39 21 522, 091 45 39 611.

• Karsk 35a – stodoła murowana, cena 30.000 
zł.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe komu-
nalne na większe. 0609 362 755, 091 39 
20 606.

• Pilnie wynajmę umeblowane miesz-
kanie 2-pokojowe na parterze. 0510 
140 295.

• Działki budowlane tanio sprzedam. Infor-
macja – 0605 106 300.

• Karsk 35a – grunty rolne. Cena 5.000 zł.
• NOWOGARD – ul. Zamkowa, słoneczne 

mieszkanie, 3 pok., kuchnia, łazienka – 48 
m kw., po remoncie wynajmę. Opłata 800 
zł + liczniki. W opłatę wliczony jest: czynsz, 
ogrzewanie, podatek. Umowa zarejestro-
wana, więc możesz starać się o dodatek 
mieszkaniowy. 0695 770 724.

• Na SPRzeDaŻ nieruchomości wiejskie: 
1. kolonia k/Nowogardu – 30 ha, go-
spodarstwo rolne z zabudowaniami. 
cena 300.000 zł (możliwość otrzymania 
kredytu preferencyjnego na �0 % war-
tości); 2. k/Nowogardu – dom z dużymi 
zabudowaniami na działce siedliskowej 
– 140.000 zł, zakup tylko za gotówkę; 
3. w pobliżu jeziora Woświn k/Dobrej. 
Dom, duże zabudowania gospodarcze, 
sad, działka 0,5 ha. cena 150.000 zł 
(możliwy kredyt na 100 %). iMMOBilia 
– Nieruchomości, ul. Wojska Polskiego 
3. 091 39 20 �91, 0603 455 �94, 0509 
637 009.

• sprzedam działkę budowlaną o pow. 800 m 
kw. z halą o pow. 112 m kw. z możliwością 
prowadzenia działalności gospodarczej 

i budową budynku mieszkalnego. 0693 
605 863.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
60 m kw., iiip., 3 pokoje, wc osobno, 
podwyższony standard, cegła słonecz-
na + garaż murowany – własny. 0��0 
064 �03.

• Sprzedam mieszkanie w Wojtaszycach. 
0507 154 383.

• KUPUJeMy – SPRzeDaJeMy DOMy, 
MieSzKaNia, zieMiĘ. aGeNcJa NieRU-
cHOMOŚci „aRDOM”. 091 4�� 54 26, 
0502 103 432, www.ardom.pl

MOtORyzacJa

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej fir-
my, mało używane w stanie bdb o wy-
miarze 1�5 60R14 lub 1�5 55R15. tel. 
0605 522 340.

• A-Z mOTO Zbigniew Olechnowicz, auto na-
prawa samochodów osobowych i dostaw-
czych wszelkich typów. Tel. 0668 527 047, 
091 39 25 341. Ul. boh. Warszawy 1b, No-
wogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. 
Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do 
Poloneza – stan dobry. 0605 576 90�, 
091 39 23 59� – po 15.00.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
dugości. Tel. 0693 850 197.

• polonez Caro, 1992 r., benzyna + gaz. 
Sprawny, z przeglądem – sprzedam. 0696 
034 836.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, aBS, wspomaganie kierowni-
cy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, lu-
sterka, szyberdach, autoalarm. cena do 
uzgodnienia. tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam Opel Corsa, 1984 r., poj. 1.2, cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 25 551.

• Sprzedam peugeot 405, 1.6i, 1991 r., Ford 
Fiesta, poj. 1.3 (endura), 1996 r. 0693 
605 863.

• Sprzedam motocykl mZ-301. 0696 
780 299.

• Kupię samochód osobowy – diesel, cena 
do uzgodnienia. 0880 434 341.

• sprzedam motor m-Z ETZ 251, stan dobry, 
1991 r., cena 1.300 zł – do uzgodnienia. 
0663 454 415.

ROlNictWO
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożową. 

091 39 106 49.
• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Owczarki niemieckie – czarne, podpalane, 

rodzice rodowodowe tanio sprzedam. 091 
39 20 106, po 20.00.

• KUPiĘ pszczoły, ule wielkopolskie i os-
trowskie. 091 39 110 1�, po 20.00.

• Sprzedam sadzeniaki smacznej odmiany 
Kema i Ibis. 091 39 106 84, 0509 284 298.

• Sprzedam perliczki dorosłe. 091 39 106 87.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu, ziemnia-

ki jadalne i pszenicę. Tel. 0600 345 068.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• WyKONUjEmy pROFESjONALNE STRONy 

INTERNETOWE NA ZAmÓWIENIE – SZybKI 
CZAS REALIZACjI, WySTAWIAmy FAKTURy 
VAT. 0605 522 340.

• transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 7�3, 0660 392 �51.

• Remonty – 0508 920 135.
• transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0��0 690 324.
• Remonty mieszkań WyKONAm – 0608 

347 330.
• DyWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 0�5 470.
• przewóz towarów, przeprowadzki – do 1,5 

tony. Tel. 0696 138 406 – tanio i fachowo.
• Wykonam prace ogólnobudowlane. tel. 

0693 021 097.
• Żaluzje, rolety – montaż, naprawa. 091 39 

72 656.
• Sprzedam drewno opałowe. 0880 434 341.
• tp już ostatnie dni – aby się rozliczyć z 

Fiskusem. pomogę, 15 zł/deklaracja. 0695 
770 724.

PRaca
• Zatrudnię mechanika samochodowego, la-

kiernika i blacharza – wymagane doświad-
czenie. Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 

majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Wynajmę ekipę budowlaną do postana-

wienia domu dwurodzinnego w stanie 
surowym. 0510 225 805, 091 39 26 649.

• przyjmę regipsiarzy, szpachlarzy, malarzy. 
Zlecę docieplenie budynku. 0886 182 160.

• Praca jako doradca klienta przy OFe 
NORDea. 091 39 272 6�, 0513 164 203.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe fir-

my Husqvarna (na części). tel. 091 39 26� 
57 – od 9.00 do 17.00, 060� 32� 095.

• SpRZEDAm WIEŻę DIORA 502, 5 ELEmEN-
TÓW Z pILOTEm, bEZ KOLUmN, CENA 590 
Zł – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny z 
dokumentacją, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Pomoc! Dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych poszkodowanych w 
wypadkach  komunikacyjnych. 0601 
493 ��0.

• Sprzedam elektryczny przepływowy pod-
grzewacz do wody w bardzo dobrym sta-
nie. 091 39 22 083.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze spa-
cerówką, w dobrym stanie, z pełnym wy-
posażeniem + pokrowiec na deszcz. Cena 
300 zł - do negocjacji. Tel. 0505 008 527.

• Mało kto wie! Możesz decydować o swo-
jej emeryturze. Spotkania informacyjne. 
0601 493 ��0.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero koloro-
we oraz ksero czarno-białe. 0693 850 197.

• tanio sprzedam suknię ślubną. 0��5 
31� 544.

• Sprzedam wózek dziecięcy głęboki, spa-
cerówka, stan b. dobry, k. zielony. 091 39 
22 348.

• Kupię siodło na konia i puszorek. 091 39 
26 073.

• Sprzedam akwarium 150l z całym wyposa-
żeniem + rybki i rosliny. Cena do uzgodnie-
nia. 0665 359 901.

• Sprzedam prostownicę do włosów baby-
liss, technologia ceramiczna, termoregula-
cja – 120 zł. 0665 185 893.

• Potrzebny wózek inwalidzki. tel. 091 
39 111 17.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spa-
cerówka + nosidło), stan bardzo dobry, 
cena 300 zł, tel. 0 509 996 085
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 Witamy wśród nas...

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Syn Anny Rasowskiej ur. 
11.04.06 z Nowogardu

Syn Joanny Zawiślan ur. 
11.04.06 z Płot

Syn Ludmiły Zięciak ur. 
12.04.06 z Nowogardu

Córka Sylwi Gładysz ur. 
16.04.06 z Łęgna

Córka Beaty Jemilianowicz 
ur. 16.04.06 z Rogowa

Syn Elżbiety Król ur. 15.04.06 
z Dębic

Syn Elżbiety Król 
ur. 15.04.06 z Dębic

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 2 dzieci. 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze względu na brak 
zgody rodzica

reklama
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 
- od 11 grudnia 2005

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 bL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
b - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu pKp)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 b C

Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32

Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C

a – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
c – „pomerania”

NOWOGARD    20.04.2006r.
OFeRty PRacy PUP GOleNióW, 

Filia NOWOGaRD
tel. 091 3921376

1. szklarz
2. administrator sieci internetowej
3. cukiernik
4. gł.księgowy
5. rejestratorka medyczna
6. kierowca C+E
7. rozbieracz-wykrawacz
8.sprzedawca
9.mechanik-ślusarz
10. sprzedawca
11.informatyk
12.reprezentant; kierownik zespołu
13.konserwator
14.mechanik maszyn szwalniczych
15.prasowaczka
16.murarz
OFeRty PRacy SPOza ReJONU
1. kucharz (pobierowo)
2. monter-spawacz (Szczecin)
3. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6.monter kadłubów-kowal konstrukcji (Gdynia)
7.monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
8.maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
9.monter kadłubów poddźwignicowy (Gdynia)
10.kierowca C-sprzedawca (Szczecin)
11.kierowca C+E (Gryfice)
12.kierowca C+E (Goleniów)
13.technolog robót wykończeniowych
14.operator żurawia budowlanego, operator 

żurawia samochodowego do   
     18 ton (Goleniów)
15.mechanik samochodów ciężarowych (Go-

leniów)
16.trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17.pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
18.kelner (Rewal)
19.pracownik gospodarczy (Goleniów)
20.nauczyciel j. angielskiego (Kamień pomor-

ski)
21.magazynier; kierowca C (Szczecin)
22.operator koparki (Goleniów)
23.betoniarz (Stargard Szcz.)
24.monter klimatyzacji (Szczecin)
25.operator koparki (Goleniów)
26.spawacz (Gadom)
27. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
28.piekarz (Dobra Nowogardzka)

INFORmACjE mOŻNA UZySKAĆ W pOWIATO-
Wym URZęDZIE pRACy W GOLENIOWIE, FILIA 

W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Radovia Radowo Małe – Pomorzanin Nowogard 2:1 (0:0)

Przedświąteczna porażka
Radovia Radowo Małe – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:2)

Juniorzy: Trudna przeprawa
Pomorzanin: Haberski – Gosz-

czurny, M. Miklas, Marszałek, (61. 
Szobel), Wasyluk, Skórniewski, Rze-
chuła, Pastusiak, Galus, K. Miklas, 
Gołdyn.

Bramka dla Pomorzanina: K. 
Miklas.

W Wielką Sobotę piłkarze nowo-
gardzkiego Pomorzanina udali się 
do Radowa Małego by zmierzyć się z 
miejscową Radovią. Po nieciekawym 
spotkaniu nasi piłkarze jedną bram-
ką ulegli rywalom. Należy jednak 
dodać, że z powodu sporych braków 
kadrowych zagrali w nietypowym 
ustawieniu. Wystarczy powiedzieć, że 
na pozycji stopera zagrał M. Miklas.

Pierwsza połowa była zwyczajnie 
nudna. Co prawda Pomorzanin miał 
lekką przewagę w środku pola, ale 
nie potrafił stworzyć sobie sytuacji 
strzeleckiej. Sztuka ta udawała się 
natomiast Radovii. W 27. minucie 
groźny strzał zawodnika gospodarzy 
z 22 metrów przelatuje nad bramką. 
W42. minucie przed szansą na zdo-
bycie gola staje nasz etatowy wyko-
nawca rzutów wolnych czyli Marcin 
Skórniewski. Jednak bramkarz nie dał 
się zaskoczyć.

Druga połowa zaczęła się od zde-
cydowanych ataków miejscowych. 
Już w 51. minucie mogło być 1:0, lecz 
mający przed sobą tylko Haberskiego 
zawodnik Radovii nie trafił w bramkę. 
W 65. minucie piłka jednak wpada do 

siatki. Przy tej akcji błąd popełnia M. 
Miklas, piłkę przejmują gospodarze 
i po zagraniu głową jednego z miej-
scowych zawodników jego partner 
umieszcza ją w pustej bramce.

Nadzieje odżyły 5 minut później, 
gdy za drugą żółtą kartkę boisko mu-
siał opuścić gracz z Radowa Małego. 
Grający w przewadze Pomorzanin 
rzuca się do ataków, co przynosi 
efekt w 84. minucie. Piłka po rzucie 
rożnym znajduje w polu karnym K. 
Miklasa, który ładnym strzałem z 12 
metrów zdobywa bramkę wyrów-
nującą. Radość trwała tylko dwie 
minuty, gdy po stracie w środku 
pola Radovia przeprowadza akcję po 
której jeden z zawodników strzałem 
z 22 metrów pokonuje Haberskiego. 
Tuż przed gwizdkiem kończącym 
spotkanie piłka po raz drugi znajdu-
je się w bramce miejscowych. Z 16 
metrów uderzył Rzechuła, lecz sędzia 
dopatrzył się w tej akcji spalonego i 
Pomorzanin wrócił z Radowa bez 
zdobyczy punktowej.

Pozostałe wyniki meczów:
Sokół Pyrzyce - Korona Stuchowo 3 

: 1, Iskra Banie - Zorza Dobrzany 1 : 2, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta 
Wolin 0 : 0, Mieszko Mieszkowice - 
Kluczevia Stargard 1 : 2, Polonia Płoty 
- Kłos Pełczyce 0 : 0, Stal Szczecin 
- Fagus Kołbacz 1 : 0, Dąb Dębno 
- Sparta Gryfice 0 : 1.

aktualna tabela:
1.  Stal Szczecin 20 43 46-20
2.  Sokół Pyrzyce 18 40 48-18
3.  Kluczevia Stargard 19 38 40-17
4. Mieszko Mieszkowice 20 38 44-23
5.  Polonia Płoty 19 35 38-28
6.  Zorza Dobrzany 19 34 33-26
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 19 31 29-19
8.  Pomorzanin Nowogard 19 23 28-49
9.  Sparta Gryfice 19 23 25-33
10.  Radovia Radowo Małe 19 22 31-39
11.  Fagus Kołbacz 19 22 25-34
12.  Vineta Wolin 20 22 21-32
13.  Kłos Pełczyce 19 20 23-29
14.  Dąb Dębno 19 19 29-25
15.  Korona Stuchowo 20 12 25-52
16.  Iskra Banie 18 10 18-59

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Skrzecz – Mordzak, 
Lembas, Paszkiewicz, Kram, Jaku-
bowski, Pertkiewicz, Oniszczenko, 
Majczyna (70. Krugły), Borowik, 
Iwaniuk (55. Domanowski).

Bramki dla Pomorzanina: Jaku-
bowski, Borowik, Pertkiewicz.

Juniorzy Pomorzanina Nowogard 
wygrali kolejny mecz. Jednak prze-
prawa z rówieśnikami z Radowa Ma-
łego nie należała do najłatwiejszych.

Zaczął Pomorzanin. W 10. minucie 
lewą stroną przedarł się Majczyna, 
wrzucił piłkę w pole karne gdzie 
Jakubowski uderzeniem z pierwszej 
piłki pokonuje bramkarza Radovii. 
Warto dodać, że był to debiut tego 
zawodnika, więc bramka ta cieszy 
tym bardziej. 

5 minut później mogło być już 2:0. 
Borowik otrzymał dobrą piłkę od 
Oniszczenki, który będąc sam przed 
bramkarzem trafił właśnie w niego.

Od tej chwili groźniej zaczęli ata-
kować gospodarze. W 30. minucie 
Kram faulował zawodnika miej-
scowych tuż przed polem karnym i 
rzut wolny zakończył się zdobyciem 
bramki wyrównującej. 

Ataki Radovii nie ustawały. Skrzecz 
miał pełne ręce roboty i okazję, by po-
pisać się znakomitymi interwencja-
mi. Jednak to Pomorzanin schodził 
do szatni z przewagą jednego gola. 
W 43. minucie Borowik kolejny raz 

znalazł się sam na sam z bramkarzem 
i tym razem był skuteczniejszy. Minął 
golkipera gospodarzy i umieścił piłkę 
w siatce. 

Druga połowa należała zdecydo-
wanie do miejscowych, którzy za 
wszelką cenę chcieli wyrównać. Uda-
ło się to tuż po wznowieniu gry. Pasz-
kiewicz faulował rywala 20 metrów 
od bramki i kolejny rzut wolny został 
zamieniony na kolejnego gola. 

Radovia atakowała nadal, lecz na 
posterunku była nasza obrona. W 60. 
minucie szarżującego na nowogardz-
ką bramkę rywala czystym wślizgiem 
w polu karnym powstrzymał Lembas. 
w 75. minucie po uderzeniu z 18. 
metrów i rykoszecie piłka trafiła 
w słupek bramki strzeżonej przez 
Skrzecza.

Gdy wydawało się, że mecz zakoń-
czył się remisem znakomitą akcję 
przeprowadził Pertkiewicz, który 
wypracował sobie pozycję strzelecką, 
uderzył z 30. metrów i zdobył piękną 
i cenną bramkę. 

Radovia próbowała odrobić stra-
ty, lecz po chwili sędzia zakończył 
spotkanie.

Pozostałe wyniki:
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vi-

neta Wolin 3 : 4, Mieszko Mieszkowi-
ce - Kluczevia Stargard 2 : 3, Polonia 
Płoty - Kłos Pełczyce 5 : 1, Stal Szcze-
cin - Fagus Kołbacz 14 : 0.

aktualna tabela
1.  Kluczevia Stargard 19 45 107-22
2.  Vineta Wolin 20 44 82-35
3.  Dąb Dębno 18 41 75-49
4.  Stal Szczecin 20 40 106-26
5.  Polonia Płoty 19 38 73-36
6.  Zorza Dobrzany 18 37 66-31
7.  Sokół Pyrzyce 17 34 42-27
8.  Pomorzanin Nowogard 19 28 52-39
9.  Iskra Banie 17 23 44-74
10.  Kłos Pełczyce 19 23 41-53
11.  Mieszko Mieszkowice 20 20 33-49
12.  Sparta Gryfice 18 20 32-67
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 19 17 38-76
14.  Fagus Kołbacz 19 10 20-97
15.  Radovia Radowo Małe 19 8 36-90
16.  Korona Stuchowo 19 6 24-100.

Andrzej Garguliński

Z Dębem u siebie
W najbliższą niedzielę po raz kolejny tej wiosny do naszego miasta zawita 

piłkarska V liga. Nowogardzki Pomorzanin zmierzy się z Dębem Dębno. 
Goście zajmują w tabeli dopiero czternastą pozycję, lecz oba zespoły dzielą 
tylko cztery punkty. Początek meczu o godzinie 16.00.

Pozostałe mecze kolejki:
Radovia Radowo Małe - Sokół Pyrzyce, Sparta Gryfice - Stal Szczecin, 

Kluczevia Stargard - Hutnik EKO TRAS Szczecin, Vineta Wolin - Iskra Banie, 
Zorza Dobrzany - Korona Stuchowo, Fagus Kołbacz - Polonia Płoty, Kłos 
Pełczyce - Mieszko Mieszkowice. Ag
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krzyżówka nr 16kupon nr 16 Humor 
Henia Szczupaka

Poruszenie Skrzydeł

W zgodzie z prawdą poruszę to tu,

Co w kwestii skrzydeł się wyłania.

jednemu służą one do lotu,

Lecz większości tylko do machania.

Piaskownica na Wiejskiej

W samym centrum cnej stolicy,

Gdzie słoneczko władzy świeci,

W okrąglutkiej piaskownicy

Wciąż się bawią duże dzieci.

Nasiusiają do foremek,

Rzucą w oczy brudnym piaskiem.

Krzykną: „paszoł won Geremek!”,

I fałszywym świecą blaskiem.

Nie chcą bawić się z lewicą,

bo się tatuś nie spodoba,

Chamom w oczy herbem świecą,

Wszystkim innym dadzą w dzioba.

psują sobie wciąż zabawki,

przedrzeźniając swe nazwiska,

podkradają sobie grabki,

Oraz leją się po pyskach.

W okrąglutkiej piaskownicy,

jeden pluje, drugi dusi,

Aż raz przyjdzie lud stolicy,

I przegoni do mamusi!

Reguła 

Tak już na tym świecie bywa,

Że nie siedzi ten, kto pływa. 

rozwiązania krzyżówki nr 15 
– TrIduuM PaScHaLne – nade-
słali: Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Henryk Rosa – Strzelewo, Jerzy Rosa 
– Czarnogłowy, Grzegorz Zawadzki 
– Orzechowo (14) oraz z Nowogar-
du: Władysława Kubisz, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Aniela 
Włodek, Teresa Powalska, Franciszek 
Palenica, Krzysztof Ustyjańczuk, 

Przemysław Sońtka, Józef Górzyń-
ski, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Krystyna Młynarska, Grażyna Jur-
czyk, Patryk Skowron, Włodzimierz 
Borowicz, Jerzy  Siedlecki.

Bezpłatne prenumeraty „dn” na 
maj wylosowali:

- Henryk Rosa ze Strzelewa,
- Przemysław Sońtka z Nowogar-

du,

- Krzysztof Ustyjańczuk z Nowo-
gardu.

Gratulujemy!

PS. Kilku Czytelników miało kło-
poty – TRIADUM, TRIDIUM, 
TRIDEUM to powtarzające się błędy. 
TRIDUUM to z łaciny TRZY DNI  
PASCHY (czwartek, piątek i sobota 
przed Wielkanocą).
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Spotkanie z Bogusławem Borysowiczem
Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej wraz z Miejską Biblio-

teką Publiczną w Nowogardzie organizuje w dniu  24.04.2004 r (poniedziałek) 
o godzinie 16.oo w gościnnych pomieszczeniach sali wystawowej biblioteki 
spotkanie z Bogusławem Borysowiczem.

Zapraszam serdecznie wszystkich członków i sympatyków TMZN oraz tych, 
którzy czują potrzebę kulturalnego spędzenia wolnego czasu.

 Bogusław Borysowicz
Należy do pionierów polskiego rybołówstwa morskiego 

Pomorza Zachodniego z którym „się związał” w 1947 
roku będąc uczniem Gimnazjum i Liceum spółdzielczości 
Morskiej w Darłowie, pływając na kutrach - „Tymczasowa 
karta rybacka.” 

Drukiem ukazało się ponad 50 opowiadań i wspomnień. 
Współpracował z Polskim Radiem Szczecin i TV Szczecin.

Od 1982 r. jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, a od 1992 
r, bierze udział w konkursach STK pl. „Dzieje szczecińskich rodzin XX 
wieku”.

Przez cale swoje młodzieńcze życie nie stronił od działalności polityczno 
- społecznej. Jako łącznik brał udział! w Powstaniu Warszawskim w kompa-
nii kapitana Kalinowskiego (J. Kędziorskiego) - Reduta Ratusz. Po upadku 
Powstania osadzony w obozie „Mokre Góry”.

Za swoją wzorowa pracę zawodową i działalność polityczno - społeczną 
był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany.

Nadal zajmuje się swoją pasją - spisywaniem dziejów polskiego rybołówstwa 
dalekomorskiego, posiada unikalne zbiory faktograficzne i fotograficzne. 
Obecnie pracuje nad historią rybołówstwa dalekomorskiego od roku 1945 
- roboczy tytuł „Ryby pod polska banderą”. W pracy tej zamieści około 200 
zdjęć. Natrafia na trudności ze zdobyciem wielu dokumentów z przedsię-
biorstw, które już nie istnieją zwłaszcza świnoujskiej „Odry”.

Bogusław Borysowicz Pionier Ziemi Szczecińskiej i rybołówstwa morskiego 
jest jednym z niewielu, którzy z pasją oddali się spisywaniu dziejów świetno-
ści polskiego rybołówstwa dalekomorskiego i bandery, która była obecna na 
niemal wszystkich morzach i oceanach świata.

Franciszek karolewski
Przewodniczący TMZN

Kino „Orzeł”

Jan Paweł II
Biograficzny/ Dramat Włochy/ USA/ Polska 2005 r., reż John Kent Harrison, 

obsada: Jon Voight, Cary Elwes, Christopher Lee, czas trwania 128 min., projekcja: 
czwartek 13 kwietnia – niedziela 23 kwietnia godzina 16.30 i 19.00.

Jeden z bardziej wyczekiwanych filmów w naszym kraju – to chyba wystarczy 
za całe wprowadzenie.

Akcja filmu rozpoczyna się od mo-
mentu zamachu na życie Ojca Świętego 
w 1981 roku, ale film opowiada historię 
życia Karola Wojtyły od 1939 roku do 
śmierci w kwietniu 2005 roku. Znala-
zły się w nim także retrospekcje z jego 
dzieciństwa, kiedy jeszcze żyła matka 
Karola Wojtyły. W filmie przedsta-
wiono wojenne losy Karola Wojtyły 
i powojenną Polskę, pozostającą pod 
wpływem sowieckiego totalitaryzmu. 
Następnie pokazano upadek komuni-
zmu i głębokie zmiany, które wpłynęły 
na bieg historii całego świata i rolę 
Jana Pawła II w tych historycznych 
przemianach. 

Ag
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Informujemy, że   

25 kwietnia 2006 r.
wtorek w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklamareklama

Mali ratownicy 
w „Dwójce”

W poniedziałek 3 kwietnia w 
Szkole Podstawowej nr 2 odbył się 
konkurs PCK „Mali ratownicy” zor-
ganizowany przez Ewę Żylak.

czytaj na str. 4

Zielona kuźnia
Trwają prace  budowlane na 

stanicy harcerskiej w Płotkowie. 
na terenie dzierżawionym przez 
harcerzy  z inicjatywy nadleśnictwa 
nowogard powstaje duży obiekt  do 
edukacji ekologicznej dla dzieci i 
młodzieży.

Ważne dla 
rolników

czytaj na str. 5

czytaj na str. 12

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Padają kolejne 
drzewa

10 lat 
współpracy

31 maja 1996 roku Nowogard i 
Heide podpisały umowę o przyjaźni i 
współpracy stając się miastami part-
nerskimi. Wkrótce przypada okrągła 
dziesiąta rocznica tego wydarzenia. 
W miniony piątek odbyły się uroczy-
stości z tym związane.
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  Nasza sonda
W naszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy o to: „Jak 

zamierzają spędzić długi majowy weekend?”

karpiuk anastazja z czer-
mnicy

Majowy weekend spędzę w 
domu na wsi. Czas będzie mi 
upływał na wiosennych pracach 
w ogródku oraz w gospodarstwie 
domowym. Być może wybiorę się 
także na spacer do pobliskiego 
lasu.

janina Mucek
Najbliższy weekend zamierzam 

spędzić bardzo pracowicie, prze-
de wszystkim będę pracowała 
przy moim oczku wodnym, które 
należy dokończyć tak, aby póź-
niej można było miło przy nim 
wypoczywać. Ponadto wykonam 
zasiewy w ogródku kwiatów oraz 
warzyw.

dariusz Wacławek
W majowy weekend niestety 

będę w pracy, gdyż pracuję na 
zmiany. Nie będę miał, więc moż-
liwości jakiegokolwiek wypoczyn-
ku, bądź też wyjazdu.

anna Stefańska
Ja oraz moja rodzina nie pla-

nujemy na ten weekend żadnego 
wyjazdu, będziemy, więc wypo-
czywać w domu. Ponadto, jeśli 
będzie ładna pogoda urządzimy 
wycieczkę rowerową, aby także ak-
tywnie wykorzystać wolny czas.

Oka&MaW

Straż Pożarna
W minionym tygodniu w dniach 

17 – 23 marca strażacy odebrali aż 
17 zgłoszeń. We wszystkich przypad-
kach były to pożary.

Prawdziwą plagą znowu stały się 
pożary traw na nieużytkach, których 
odnotowano aż czternaście. Paliły się 
nieużytki: między Nastazinem a Wałk-
nem (wtorek godzina 7.34), w Karsku 
(środa godzina 16.22), w Nowogardzie 
na ulicy Cmentarnej (środa godzina 
16.53), w Świerczewie (czwartek go-

dzina 10.15), w Sieciechowie (czwartek 
godzina 17.24), ponownie w Karsku 
(czwartek godzina 21.09), w Dębicach 
(czwartek godzina 22.18), Maszkowie 
(piątek godzina 17.05), Ostrzyca (pią-
tek godzina 18.07), w Nowogardzie na 
ulicy Bohaterów Warszawy (sobota 
godzina 20.19), w Jenikowie (sobota 
godzina 21.23), Cielicach (niedziela 
godzina 14.07) i w Nowogardzie na 
ulicy Poniatowskiego (niedziela go-
dzina 17.48).

Poza tym w poniedziałek o godzi-
nie 14.38 na ulicy Mickiewicza gaszo-
no palące się w kartonie śmieci.

O godzinie 17.34 na ulicy Bema 
paliła się sterta słomy w belach.

W piątek o godzinie 20.40 na uli-
cy Nadtorowej zapalił się motocykl 
WSK znajdujący się w jednym z 
pomieszczeń gospodarczych. Moto-
cykl ugaszono i wyprowadzono na 
zewnątrz.

O godzinie 21.00 w jednym z 
mieszkań przy ulicy Armii Krajowej 
zapaliła się sadza zalegająca w prze-
wodzie kominowym.

Ag

Kronika policyjna
W świąteczną niedzielę o godzinie 

13.00 jeden z kierowców powiadomił, 
że uderzył w prawidłowo zaparkowa-
nego renault clio. Został za to ukarany 
mandatem karnym.

W poniedziałek o godzinie 1.55 w 
okolicy przejazdu kolejowego w Ża-
bowie znaleziono leżącego na dachu 
w rowie hyundaia accent. Drzwi auta 
były otwarte, lecz nie było widać jego 
właściciela. Policjanci ustalili jego 
personalia, lecz nie udało się z nim 
skontaktować telefonicznie. Samo-
chód został przewieziony na parking 
strzeżony.

O godzinie 8.45 Warszawskiej 
mieszkaniec naszego miasta powia-
domił, że został oblany wiadrem 
wody przez znanego mu Piotra S. 
Odpowie on za swój czyn przed Są-
dem Grodzkim.

We wtorek o godzinie 12.00 właś-
ciciele działki przy ulicy Zamkowej 
powiadomili policję, że z ich ogródka 
skradziono krzewy ozdobne wartości 
500 zł.

O godzinie 19.20 na ulicy Koś-
ciuszki policjanci zatrzymali pijanego 
rowerzystę. Mieszkaniec Dąbrowy 
Artur P. jechał jednośladem mając we 
krwi 2,45 promila alkoholu.

O godzinie 20.25 kierownik pociągu 
relacji Szczecin – Kołobrzeg wezwał 
policjantów do niesfornego gapowicza, 
który nie chciał opuścić pociągu. Po 
przybyciu patrolu uczynił to.

W środę o godzinie 11 jadący ulicą 
3 Maja kierowca audi nie zachował 
należytej ostrożności i uderzył w tył 
jadącego przed nim jaguara. Został 
ukarany mandatem.

O godzinie 13.20 zgłoszono włama-
nie do dostawczego mercedesa. Wła-
mywacze wycięli uszczelkę zabez-
pieczającą boczną szybę samochodu 
i skradli sterownik świec żarowych 
wartości 180 zł.

W czwartek o godzinie 14.45 
nadleśniczy znalazł w lesie w okolicy 
Węgorzy otwarty samochód osobo-
wy. Policjanci ustalili jego właściciela. 
Okazało się, że używała go jego córka, 
która jest cała i zdrowa.

O godzinie 17.25 w „Biedronce” 
jednej z klientek skradziono z torebki 
dowód osobisty i karty bankoma-
towe.

W piątek o godzinie 15.00 zgło-
szono włamanie do forda escorta. 
Skradziono radioodtwarzacz CD 
„Pioneer” wartości 300 zł.

O godzinie 16.45 na placu Szarych 
Szeregów patrol pieszy zatrzymał do 
kontroli jadącego rowerem Henryka 
W. Badanie wykazało, że miał on we 
krwi 1,94 promila alkoholu.

O godzinie 17.15 personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał mieszkankę naszego 
miasta, która próbował ukraść serek 
topiony wartości 3,49 zł. Została za 
to ukarana mandatem w wysokości 
50 zł.

O godzinie 22.25 z jednego z blo-
ków przy ulicy Warszawskiej ktoś 
rzucał worki wypełnione wodą. Na 
widok policjantów przestał to robić.

W sobotę o godzinie 14.00 po-
wiadomiono o kradzieży ozdobnych 
kołpaków z opla astry zaparkowanego 
na parkingu osiedlowym przy ulicy 
Kościuszki. Wartość skradzionych 
przedmiotów została oszacowana 
na 240 zł. 

O godzinie 15.20 zgłoszono fakt 
kupna fałszywej karty doładowującej 
konto telefonu komórkowego.

O godzinie 23.25 policjanci zostali 
powiadomieni, że do naszego miasta 
zbliża się fiat brava, który był spraw-
cą kolizji w Szczecinie. Policjanci 
zatrzymali ten samochód w okolicy 
stacji paliw w Olchowie. Okazało 
się, że kierujący nim mężczyzna był 
nietrzeźwy, a pojazd miał ślady po 
stłuczce. W pewnym momencie za-
trzymany mężczyzna zaczął grozić, 
że się powiesi w związku z czym 
pogotowie przewiozło go na oddział 
psychiatryczny gryfickiego szpitala.

W niedzielę o godzinie 4.40 właści-
ciel dyskoteki w Błotnie powiadomił 
policjantów, że trzech mężczyzn nie 
chce opuścić jego lokalu. Gdy na 
miejsce przybył patrol policji jeden 
z klientów lokalu rzucił się na funk-
cjonariusza. Został jednak obezwład-
niony, przewieziony do komisariatu, 
a następnie do Izby Wytrzeźwień w 
Szczecinie.

O godzinie 13.35 poinformowano, 
że w okolicy Restauracji „Przystań” 
biega pies bez kagańca. Policjanci 
ustalili personalia jego właściciela i 
nałożyli na niego mandat w wyso-
kości 50 zł.

O godzinie 20.00 mieszkaniec Jar-
chlina powiadomił telefonicznie po-
licję, że podczas pobytu w Maszkowie 
uszkodzono jego rower gniotąc koła. 
Straty oszacowano na 50 zł. 

Ag



25-27.04.2006 r. 3

reklama

SM „Gardno” – moja miłość (2)
W spółdzielczym remanencie dziś rzecz o Zarządzie. Firma ta nie miała 

szczęścia do gospodarza z prawdziwego zdarzenia. Za komuny wiadomo, że 
sprawy te regulowano „partyjnym wytrychem”, zaś po „okrągłym stole” fucha 
okazała się poligonem doświadczalnym dla poustrojowych nieudaczników bez 
względu na polityczne barwy i rodowody. Przypomnę iż w historii najnowszej 
czas jakiś dekował się tu emerytowany funkcjonariusz penitencjarny, któremu 
złodzieje spalili „kić”, czy też ostatni sekretarzyna PZPR z miejscowej „bu-
dowlanki” po (nie)sławnym wyprowadzeniu na śmietnik historii sztandaru 
„przewodniej siły narodu”, tudzież obecnie urzędolący w tej swoistej sztafecie 
zmienników prezes – socjotechnik, bajkopisarz znamienity. Tenci, konkursowy 
laureat zgłębiał tajniki spółdzielczości u zdymisjowanego poprzednika, a kiedy 
doprowadził ten majdan na skraj bankructwa i sromota widoczna była gołym 
okiem rzucił sobie koło ratunkowe tworząc etat dla zastępcy ds. technicznych, 
byłego wspólnika z firmy, którą onegdaj założyli i prowadzili, lecz ich „prywata” 
szybko się skończyła rozwodem, jednak na spółdzielczej niwie „pasują” do siebie 
jak bratnie dusze. 

Dokonajmy bardzo uproszczonego rachunku tego zabiegu:
- spółdzielnia na pensje prezesa wydatkowała dotąd ok. 60 tys. zł rocznie
- dla zatrudnionego zastępcy prawie to samo plus 70 tys. zł premii.
Za co? Ano za zablokowanie zmian systemowych instalacji ogrzewania in-

dywidualnego, na których nie można było wykiwać pojedynczego spółdzielcy 
– ale na wdrożonym pomyśle zastępcy montażu „kotłowni blokowych” można 
już było „wyrolować” spółdzielnię (jako całość) na 70 tys. owej premii za robotę 
standardową, żeby nie rzec, rutynową. Nagroda została spełniona na osobisty 
wniosek „bossa”. Czyżby voto za uratowany stolec? Jeżeli w takim układzie 
prezes – figurant pobiera niczym wysokiej rangi oficer obfity żołd, a zastępca 
jest tak przesadnie hołubiony przez „spółdzielczy dwór”, to czyż nie mamy do 
czynienia z finansową rozpustą? Spółdzielcom i Czytelnikom można wówczas 
mydlić oczy pisząc bzdury, że wynagrodzenie członka Zarządu to tylko 14 groszy 
za metr kwadratowy!

Oto praktyczny przykład na dbałość o dobro wspólne i wyprowadzanie 
spółdzielni z „finansowego dołka” vide (DN 42/04) wg filozofii „dwóch takich 
co wszystkie rozumy pozjadali”.

A jak Zarząd traktuje prawa człowieka? Podobnie jak na Białorusi Łukaszen-
ki. O tym wie i doświadcza tego każdy spółdzielca myślący po ludzku – inaczej. 
Niedawno pisałem jak bezpardonowo i brutalnie rozprawił się Zarząd wypo-
wiadając umowę dzierżawy lokalu handlowego członkowi spółdzielni co jest 
równoznaczne z próbą pozbawienia go źródła dochodu i utrzymania rodziny. 
W swoim dramacie spółdzielca zmuszony został do szukania ochrony prawnej 
w instytucjach państwowych, aby nie wykończyła go „rodzima, stadna spra-
wiedliwość”. Na takie dictum Zarząd odsłonił swoje gniewne oblicze szykanując 
niepokornych ludzi utrudnieniami w dostępie do spółdzielczych standardów 
(pismo do wglądu Red.), bowiem w tej spółdzielni członek traktowany jest jak 
kołchoźnik na Białorusi.

Władza - tu przedstawiciele Zarządu z korzeni „S” – w 15 lat od upadku 
komunistycznego systemu wykorzystując możliwości zawierające się w spół-
dzielczym prawie oraz brak wewnątrzspółdzielczych struktur demokratycznych 
posiłkując się zdyscyplinowanym elektoratem SLD (ds) traktują ten zagon jak 
folwark III Rzeczpospolitej, o czym zaświadczają, m.in. dotychczasowe enun-
cjacje prasowe. 

M. Piórko

Lotnisko imieniem 
NSZZ „Solidarność”

W sobotę na lotnisko w Goleniowie 
oddalone od Nowogardu o około 20 
km przybyło wielu znamienitych 
gości z premierem RP Kazimierzem 
Marcinkiewiczem włącznie. Prawie 
300 osób zaproszonych wzięło udział 

tego dnia w uroczystym oddaniu 
do użytku terminalu przylotowego 
kończącego zasadniczą inwestycję w 
nowoczesny port lotniczy oraz w na-
daniu całemu kompleksowi naszego 
regionalnego lotniska imienia NSZZ 
„Solidarność”. Napis informujący o 
tej nowej nazwie portu lotniczego 
figuruje na frontowej części przyloto-
wej. Poświęcenia tablicy pamiątkowej 

oraz oddanej również do użytku 
kaplicy lotniskowej dokonał Arcybi-
skup Zygmunt Kamiński metropolita 
szczecińsko – kamieński.

Port Lotniczy w Goleniowie stał 
się od soboty jednym z najbardziej 

nowoczesnych 
lotnisk regional-
nych w kraju z 
możliwością od-
prawiania około 
300 tys. pasa-
żerów rocznie. 
Szczecińskie lot-
nisko ma też wy-
soką od kilku lat 
20% dynamikę 
przyrostu prze-
wozów pasażer-
skich. Wszystko 
wskazuje na to, 

że w tym roku będzie to ponad 200 
tysięcy odprawianych osób. Warto 
przy tej okazji nadmienić, że w porcie 
lotniczym i firmach wchodzących 
w skład całego kompleksu obsługu-
jącego lotnisko pracuje kilkanaście 
osób z Nowogardu, również z tego 
powodu rozwój lotniska jest tematem 
interesującym DN. 

red.

Godziny urzędowania 
Starostwa w Goleniowie

8.00 – 16.00 w poniedziałki
7.30 – 15.30 we wtorki, środy i piątki
7.30 – 17.00 w czwartki
W następujących Wydziałach obowiązuje skrócony czas przyjmowania 

interesantów (nie dotyczy udzielania informacji telefonicznych):
- Wydział komunikacji w Goleniowie:
poniedziałki – 8.00 – 15.30
wtorki i piątki 7.30 – 15.00
środy 7.30 – 11.00
czwartki 7.30 – 16.30
- Filia Wydziału komunikacji w nowogardzie:
poniedziałki 8.00 – 15.30
wtorek – piątek – 7.30 – 15.00
- Wydział Spraw Obywatelskich, Obsługi Starostwa i Ochrony Zdrowia 
Biuro Paszportowe
Codzienna przerwa w przyjmowaniu interesantów w godzinach 13.00 – 14.00 

(dot. także udzielenia informacji telefonicznych).

Sygnały czytelników
W sobotę 22.04 do redakcji zatelefonował mieszkaniec Błotna uskarżając 

się na roznoszący po całej okolicy smród z gnojowicy firmy Poldanor (o 
sprawie pisaliśmy w poprzednim numerze DN). W ten sobotni wieczór nie 
tylko mieszkańcy Błotna, ale  również innych okolicznych miejscowości, w 
tym Nowogardu czuli nieprzyjemny zapach unoszący się z terenu duńskiej 
firmy.

red.
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dokończenie ze str. 1

Mali ratownicy w „Dwójce”
W poniedziałek 3 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs 

PCK „Mali ratownicy” zorganizowany przez Ewę Żylak.

dokończenie ze str. 1

Padają kolejne drzewa
W ostatnim okresie dochodzą do nas coraz częściej informacje o wycinaniu 

kolejnych drzew na terenie miasta bądź gminy.

Pisaliśmy już o alei topolowej nad 
jeziorem, która padła według tłuma-

czeń urzędników gminy, na skutek 
wniosków mieszkańców. Do dzisiaj 
nie doczekaliśmy się okazania przez 
gminę tych wniosków, natomiast wie-
lu mieszkańców okolicznych domów 
przez nas pytanych twierdzi, że nic 
do tych drzew nie miało. „Wielkie 
cięcie” odbyło się też na drodze do 
Wierzbięcina, gdzie padła ogromna 
ilość okazałych dębów. Jak zwykle w 
przypadku wycinki drzew rosnących 
wzdłuż dróg, argumentem, który 
ucina dyskusje jest kwestia bezpie-

czeństwa. No cóż, nie będziemy z 
tym dyskutować, chociaż nasuwa 

się refleksja, że jeśli ktoś 
jeździ tak, że uderza w 
drzewa, to czy istnie-
je dla niego bezpiecz-
na droga? Na stronie 
pierwszej zamieszczamy 
zdjęcie, które obrazuje 
krajobraz po wycince 
drzewa na Promenadzie. 
Jak nas poinformował 
kierownik Bajerski od-
powiedzialny w gminie 
za stan drzewostanu wy-
cinka tego drzewa zosta-
ła dokonana na wniosek 
gminy ze względu na 
zagrożenie bezpieczeń-
stwa (odrywające się ga-
łęzie). Ponadto korzenie 
drzewa doprowadziły 
do wybrzuszenia się 
nawierzchni asfaltowej 
ścieżki. Na miejsce wy-
ciętej okazałej topoli 
amerykańskiej posadzo-
no inne młode drzewa. 

Pozostawiamy to bez komentarza. W 
ubiegłym tygodniu, również ze wzglę-
du bezpieczeństwa wycięto drzewa na 
ulicy Wojska Polskiego obok masarni. 
Według kierownika Bajerskiego w 
ten sposób zrealizowano tylko część 
planu wycinki. W najbliższym czasie 
przedstawimy Państwu wywiad z p. 
Bajerskim, w którym zaprezentuje 
on plany w sprawie gospodarowania 
drzewostanem na terenie miasta.

red.

Uczestnicy konkursu z nagrodami

Wzięli w nim udział członkowie 
klubów „Wiewiórka” trzech nowo-
gardzkich szkół: SP 1 pod okiem E. 
Grad, SP 3 pod okiem M. Kijowskiej 
i SP 2 pod okiem organizatorki.

Celem konkursu była dobra, wspól-
na zabawa, podczas której uczestnicy 
mieli okazję sprawdzić swoją wie-
dzę z zakresu zdrowego stylu życia, 
bezpieczeństwa, udzielania pomocy 
poszkodowanym z różnymi urazami. 
Zadania konkursowe obejmowały 
prace plastyczne, rozwiązanie testu 
i zagadek” – powiedziała nam Ewa 
Żylak.

Przy okazji konkursu w szkole zja-
wili się prezes Zarządu PCK Janina 
Mucek, jej zastępca Beata Biniecka, 
kierownik Rejonowej Placówki PCK 
Eugeniusz Heinrich, którzy obserwo-
wali zmagania jednocześnie oceniając 
poprawność ich wykonania. Osta-
teczni zwyciężyła drużyna gospoda-
rzy (24 pkt) przed drużyną „Jedynki” 
(20 pkt) i „Trójki” (19 pkt).

Upominki dla uczestników ufun-
dowali: Leszek Wyrembski – Sklep 
Audio – Video oraz Eugeniusz Hein-
rich – kierownik Rejonowej Placówki 
PCK. Ag

Mistrzostwa w kablówce?
Na ten moment czekają wszyscy kibice piłki nożnej. Co cztery lata czas dla 

nich staje i przez miesiąc liczy się tylko jedno: mecze piłkarskich mistrzostw 
świata.

Oczekiwania na mundial w na-
szym kraju tym razem są szczególne 
(na szczęście drugi raz z rzędu). 
Powód jest prosty i oczywisty: w 
gronie finalistów znalazła się nasza 
reprezantacja. Niestety, pojawia się 
również niepokój czy uda się obej-
rzeć wszystkie mecze. O ile połowę 
spotkań, w tym mecz otwarcia i te z 
udziałem biało- czerwonych pokaże 
telewizja publiczna to pozostałe 
spotkania, wśród których znalazły 
się pojedynki grupowe Brazylii, Ar-
gentyny, Anglii, Holandii, Hiszpanii, 
Francji i Włoch pokaże Polsat Sport 
Extra. I tu pojawia się problem. O ile 
działająca w naszym mieście Tele-
wizja Kablowa „Vectra” ma w swojej 
ofercie Polsat Sport (na marginesie: 
od przyszłego sezonu znika z tego 
kanału Liga Mistrzów) to próżno tam 
szukać Polsatu Sport Extra. Postano-

wiliśmy więc dowiedzieć się czy jest 
szansa by w domach zaopatrzonych 
w kablówkę do czasu mistrzostw 
znalazł się tak wyczekiwany przez 
wszystkich kibiców kanał. W od-
powiedzi przedstawicielka „Vectry” 
Małgorzata Wojtaszko przesłała nam 
e-maila tej treści:

„Mając na uwadze zbliżające się 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
oraz duże zainteresowanie widzów 
tym wydarzeniem, czynimy starania 
mające na celu poszerzenie naszej 
oferty o program Polsat Sport Extra. 
Jednocześnie w tej chwili nie możemy 
przekazać bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat.”

O owe szczegółowe informacje bę-
dziemy jeszcze pytać mając nadzieję, 
że dla „Vectry” liczą się oczekiwania 
odbiorców.

Ag

Światowy Dzień Książki
Pomysł oddania hołdu książce i jej 

twórcom wywodzi się z Katalonii, 
gdzie w dniu Św. Jerzego książka i 
róża stanowią tradycyjny podarunek. 
Na wniosek rządu Hiszpanii i Mię-
dzynarodowej Unii Wydawców kon-
federacja generalna UNESCO w 1995 
roku ogłosiła 23 kwietnia Światowym 
Dniem Książki i Praw Autorskich. 
Po raz pierwszy święto obchodzono 
rok później podczas 25 kongresu 
Międzynarodowej Unii Wydawców, 
który odbył się w Barcelonie.

W historii literatury światowej 23 
kwietnia stanowi datę symboliczną. 
Tego dnia przypada data urodzin lub 
śmierci wielu wybitnych pisarzy. Na-
leżą do nich m.in.: William Szekspir 
oraz Miguel de Cervantes.

W Polsce w tym dniu organizo-
wane są kiermasze książek, które 
można nabyć w promocyjnych ce-
nach, a także spotkania z pisarzami. 
Podejmowane działania mają na celu 
wypromowanie mody na czytanie.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie z okazji 
Dnia Książki zorganizowana jest 
wystawa mająca na celu przybli-
żenie czytelnikowi historii oraz 
funkcjonowania biblioteki. Ponadto 
popularyzacja czytelnictwa ukazuje 
przyjemność czerpaną z czytania, o 
której często zapominamy. Warto, 
więc odwiedzić bibliotekę i pogłębić 
swoją wiedzę.

Oka

Ile zostało z tej topoli patrz str. 1
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życzenia

Składamy 
podziękowania 

dla pani 

renaty Glanc 
prowadzącej Klub Pracy 

w Nowogardzie 
za wspaniale spędzony czas 

we wspólnym gronie 
wdzięczni klubowicze 

z klubu nr 3

Niech smutek zniknie w górskim potoku. 
By radość kwitła jak róża co roku. 

By na Twej twarzy promyczek słońca, 
nigdy nie zniknął i trwał do końca. 

By najpiękniejsze chwile 
w Twoim życiu trwały wiecznie

Z okazji 

18 urodzin 
Adamowi Boudyńskiemu 

vel Dobski 
serdeczne życzenia 

składają rodzice, siostra z bratem 
i koledzy z pracy

podziękowania

 Idea powstania „Zielonej Kuźni 
-Płotkowo” narodziła się z potrzeby 
działania wielu osób, pasjonatów. W 
lutym 2004 roku zawiązał się  Zwią-
zek Drużyn ZHP Nowogard, a już w 
czerwcu narodziła się pierwsza idea 
utworzenia  bazy do spotkań zuchów 
i harcerzy. Pod koniec października 
2004 w Nadleśnictwie Nowogard 
powstała pierwsza koncepcja utwo-
rzenia bazy do spotkań dla szerszego  
grona dzieci i młodzieży. Do współ-
pracy w ramach tworzenia ośrodka 
zaproszeni zostali: Związek Har-
cerstwa Polskiego-Związek Drużyn 
Nowogard, Polski Czerwony Krzyż, 
Liga Ochrony Przyrody,  Urząd 
Miasta Nowogard oraz Grundschulle 
w Gutzkow po stronie niemieckiej,  
z którą współpracuje  młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie. W niecały miesiąc dzięki  
uprzejmości  Nadleśniczego Tadeu-
sza Piotrowskiego i bardzo ofiarnej 
pracy Sławomira Kucala w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard opraco-
wano harmonogram  programu, 
zakres współpracy zainteresowanych 
organizacji a także przygotowano 
dokumentację w celu pozyskania 
funduszy strukturalnych z programu 
Interreg III A.

krótkie kalendarium powstawa-
nia „Zielonej kuźni – Płotkowo”:

czerwiec 2004 - Działania mają-
ce na celu znalezienie miejsca pod 
Stanicę Harcerską, przygotowanie 
różnych wariantów i propozycji. 
Lipiec 2004 - nawiązanie współpracy 
ze szkołą w Gutzkow - Niemcy oraz 
Bractwem Kurkowym.

Sierpień 2004 - Rozpoczęcie dzia-
łań na Stanicy Harcerskiej w Płotkowie 
 - prace porządkowe: wykaszanie, ma-
lowanie, położenie ścieżek, niwelacja 
terenu, przewiezienie trocin i pozo-
stałości po spalonym obiekcie, od-

chwaszczanie terenu, zabezpieczanie 
włazów szamb - betonowe pokrywy. 
Wiele prac wykonują harcerze starsi i 
rodzice, z pomocą śpieszą  sponsorzy: 
(Sponsorzy: Nadleśnictwo Nowo-
gard, ZUL Stępień Zbigniew, ZUL Fe-
dak, Grzelak, Ślipek, ZUL Grabarek 
Daniel, Zakład Usług Betoniarskich 
- Roman Saniuk, ZUK Nowogard, 
Alicja Kret, 
E l ż b i e t a  i 
Mirek Mo-
gielscy, Pań-
stwo Kryst-
kiewicz, Ire-
na Jurczak, 
Sławomir i 
E dy t a  Ku -

cal, Iwona i Andrzej Wasiak, Fir-
ma Demgrad II -  Dembiński). 
Wrzesień 2004 - zaproszenie organi-
zacji społecznych ZHP, LOP, PCK, do 
wspólnego przygotowania programu 
na rzecz dzieci i młodzieży popu-
laryzującego edukację ekologiczną. 
Powołanie zespołu do opracowania 
wniosku o środki pomocowe i przy-
gotowania programu. (Sławomir Ku-
cal, Andrzej Wasiak, Janina Mucek, 
Bożena Piotrowska, Edyta Kucal). 
Wrzesień 2004 - spotkania z przed-

stawicielami Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, 
przedstawicielami Uniwersytetu 
Szczecińskiego (dr Andrzej Zawal)  
Podjęcie działań mających na celu 
zwaloryzowanie okolic i terenu 
przyległego do powstającej stanicy. 
Październik 2004 - spotkania z 
przedstawicielami banków, funda-
cjami, przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego, WFOŚiGW, 
poszukiwania na stronach inter-
netowych możliwości pozyskania 
środków pomocowych.

16 Listopad 2004 - zorganizowa-
nie posiedzenia Komisji Finansowo 

Gospodar-
czej Miasta 
Nowogard 
na Stanicy 
ZHP w Płot-
kowie.  Na 
s p o t k a n i e 
zaproszono: 
p r z e d s t a -

wicieli Zarządu Okręgu LOP w 
Szczecinie, Rodziców Harcerzy, 
Właścicieli firm, Radnych Miasta 
Nowogard, przedstawicieli Kurato-
rium Oświaty i Wychowania Oddział 
w Nowogardzie, osoby chętne do 
współpracy i wspomożenia ruchu 
harcerskiego. Celem spotkania było 
przedstawienie „możliwości Stanicy 

Harcerskiej” w zakresie nauki, wypo-
czynku, rekreacji dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Nowogard. Na bazie 
istniejącej wiaty po przystosowaniu 
i modernizacji utworzenie „Zielonej 
Kuźni”, z możliwością prowadzenia 
zajęć takich jak: 

-  z d o b y w a n i e  s p r a w n o -
śc i  zuchow ych i  harcersk ich 
z  z a k r e s u  p r z y r o d n i c z e g o , 
- zielone lekcje dla dzieci i mło-
dzieży ze Szkolnych Kół LOP,  
- zajęcia edukacyjne z zakresu 
ochrony przyrody i środowiska 
realizowane w ramach progra-
mów szkolnych klasy I-III i IV-VI. 
- zajęcia programowe dla dzie-
c i  z r z e s z o n y c h  w  P C K 
- organizacja kursów, szkoleń, zajęć 
terenowych dla zuchów i harcerzy 
- organizacja Nieobozowej Akcji 
Letniej dla dzieci z terenu Gminy 
Nowogard (udział w obozach i bi-
wakach dzieci z rodzin zagrożonych 
patologiami, dzieci z rodzin ubogich 
nie mających możliwości uczestni-
czenia w organizowanych koloniach 
i obozach ze względu na koszty. 
- miejsce wypoczynku weekendo-
wego dla harcerzy (rekreacja na 
świeżym powietrzu, gry i zabawy, 
wycieczki poznawcze) - obiekt 0,80 
ha zlokalizowany na terenie leśnym, 
w odległości ok. 2 km od jeziora. 
W tym samym czasie podejmowa-
no wiele prób pozyskania środków 
pomocowych na realizację projektu. 
Złożono: a. Wniosek o dotację w pro-
gramie: „Równać szanse 2004 - Małe 
Granty Regionalne” na kwotę 8 tys. zł 
b. Wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego: „Realizacja zadań związanych 
z Przeciwdziałaniem Marginalizacji 
Społecznej” na kwotę 52 tys. zł 
c. Przeprowadzono wstępne rozmo-
wy z Panem Józefem Krzempkiem 
Prezesem ZO LOP w Szczecinie, oraz 
Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
którzy zaproponowali złożenie wnio-
sku do NFOŚiGW.  (cdn.)

a. Wasiak

dokończenie ze str. 1

Zielona kuźnia

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko - Gminne PZW No-

wogard organizuje w dniu 01.05.2006 
r. Otwarte zawody wędkarskie spławi-
kowe i spinningowe z łodzi o „Puchar 
Burmistrza” na jeziorze w Nowogar-
dzie. Zapisy w sklepie „ Wędkarz” 
do dnia 29.04.2006 r. Wpisowe dla 
członków koła MG - 5zł, pozostali 
- 10 zł. Rozpoczęcie zawodów o go-
dzinie 8.00.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd 

Zawody Tęczak
Zarząd koła PZW Tęczak informu-

je członków koła, że 30 kwietnia 2006 
r. (niedziela) odbędą się zawody spła-
wikowe dwuturowe o tytuł mistrza 
koła w kanale Świniec w Kamieniu 
Pomorskim. Zapisy w sklepie węd-
karskim na Placu Wolności do dnia 
28 kwietnia 2006 r. startowe 5 zł, 
juniorzy- bezpłatnie. Wyjazd o godz. 
6.00 z ulicy 5 Marca

ZAPRASZAMY
Zarząd PZW Tęczak
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  W obiektywie Jana Korneluka  Nowogard „wczoraj”

Uroczystości dziesięciolecia pod-
pisania umowy odbyły się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. W hallu 
zorganizowano wystawę poświęconą 
współpracy obu miast. Czas gościom 
umilała orkiestra kierowana przez 
Lecha Jurka. W pewnym momencie 
scenariusz imprezy złamał liczący 
sobie 80 lat honorowy obywatel 

Heide Heinrich Schultz porywając 
do tańca niczego nie spodziewającą 
się młodą dziewczynę. Po chwili na 
parkiecie towarzyszyła mu dyrektor 
NDK Mirosława Przybyłek. Tylko 
pozazdrościć takiej energii.

O godzinie 12.00 w saliw wido-
wiskowej rozpoczęła się specjalna 
połączona sesja rad obu miast. Za 

dokończenie ze str. 1

10 lat współpracy
31 maja 1996 roku Nowogard i Heide podpisały umowę o przyjaźni i 

współpracy stając się miastami partnerskimi. Wkrótce przypada okrągła 
dziesiąta rocznica tego wydarzenia. W miniony piątek odbyły się uroczy-
stości z tym związane.

Mimo 80 lat Heinrich Schultz nie może narzekać na brak energii.

ustawionym na scenie stole prezy-
dialnym zasiedli burmistrz Heide Ulf 
Stecher, przewodniczący tamtej rady 
miejskiej Olof Poulsen, przewodni-
czący nowogardzkiej rady Stanisław 
Kazuba i burmistrz Kazimierz Ziem-
ba. Miejsca na widowni zajęli radni i 
zaproszeni goscie. Szczególnie ser-
decznie powitano byłego burmistrza 
Heide Reinharda Woelka i prezes 
Związku Ojczyźnianego Heimatverin 
Margrit Schlegel, która najbardziej 
przyczyniła się do tego, że władze 
obu miast a następnie mieszkańcy 
nawiązali współpracę.

Obrady otworzył Stanisław Ka-
zuba. Mówcy wspominali historię 
współpracy obu miast, mówili o 
trudnych zaszłościach historycz-

nych, o krzywdzących stereotypach 
i wymianie młodzieży mającej je 
przełamywać.

Nie można było zapomnieć o przy-
szłości. Temu był poświęcony najważ-
niejszy punkt obrad. Burmistrzowie i 
przewodniczący rad miejskich podpi-
sali umowę przedłużającą współpracę 
między Nowogardem i Heide.

Następnie przyszedł czas na kur-
tuazję, czyli gratulacje i wręczanie 
pamiątkowych upominków. Głos 
zabrali m.in. Otto Joachim burmistrz 
Gutzkow i burmistrz Anklam Micha-
el Golarden.

Uroczystość zakończył występ 
przygotowany przez młodzież z No-
wogardzkiego Domu Kultury.

Ag

Podpisanie umowy przedłużającej współpracę.
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OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

kurkI nIOSkI 
ODCHOWANE pow. 10 tygodni 

W SPrZedaży!!! 
Gospodarstwo 

Drobiarskie 
Żabowo 13 

tel. 091 39 106 66

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

Na ławce pod murkiem

O emigracji, antysemityzmie, zamachu w Bazylice i prawach dziecka
- Kłaniam się nisko panie gaze-

towy! Muszę panu opowiedzieć o 
moich poświątecznych refleksjach. 
Koniecznie teraz!

- Dzień dobry Panie Stachu! Znowu 
mnie Pan zaskakujesz – skąd refleksje? 
Obawiam się, że jak zwykle coś Pan 
zabajerujesz…

- Broń Boże! Święta to dużo czasu 
i najczęściej wtedy zwracamy się 
myślami ku Ziemi Świętej, a tam 
nasza rodaczka zamach uskutecznia! 
I to w Bazylice Wniebowstąpienia w 
Nazarecie! Zapewne pan słyszałeś pa-
nie redaktorze jak „sławna” ta Polka 
się stała – wszystkie redakcje świata 
jako pierwszą podawały wiadomość o 
zamachu i podkreślały, że zamachow-
cem jest Polka. Jak pan chcesz to panu 
przybliżę całą historię, bo będzie to 
opowieść o emigracji, antysemity-
zmie i prawach dziecka…

- Brzmi to wielce zachęcająco więc 
nawijaj Pan. Ale krótko, bo nie mogę 
Czytelników zanudzać. Wiesz pan 
święta minęły i ludzie wracają do 
polityki. A tu dopiero panika – szcze-
gólnie w szeregach Platformy. Lepper 
wicepremierem!

- Nic pan nie rozumiesz panie ga-
zetowy. To nie polityka tylko życie. 
Samo życie!

Słyszałeś pan, że wszyscy, którzy 
poczuli się Żydami zaczęli masowo 
wyjeżdżać, gdy tylko komuna po-
zwoliła. A my jak to Polacy zazdroś-
ciliśmy im – jadą do swoich, Żydzi 
światem rządzą i o swoich dbają! A 
jaka jest prawda? 

W 1982 roku wyjeżdża do Izraela 
pewna rodzina z Kwidzynia. Rodzice 
około pięćdziesiątki, córka Wioletta 

lat 16. Ojciec nagle odnalazł w Izraelu 
braci…

Na miejscu okazało się, że raju 
ziemskiego to tam nie ma. Chrześci-
janin, bez znajomości języka jest oby-
watelem drugiej kategorii, patrzy się 
na niego z politowaniem i pogardą.

Nasz bohater żyje z dorywczego ma-
lowania mieszkań, a jego żona wynaj-
muje się na pomoc domową. Do dzisiaj 
nie zaakceptowali nowej ojczyzny. Żyją 
z zasiłku i renty wypłacanej przez … 
Polskę. Co roku biorą pożyczkę i lecą 
do Kwidzynia. Potem przez rok spłacają 
pożyczkę i biorą nową, by znów być w 
kraju nad Wisłą.

Ale nie tylko oni są gorsi. Jeszcze 
gorzej ma córka – w szkole odrzuco-
na, bez języka to i gorsza. W dodatku 
zostaje zgwałcona. Sąd uznaje, ze 
sama winna, bo prowokowała! A 
prawda była taka, że gwałciciele to 
bogacze, a naszych rodaków na ad-
wokata stać nie było.

Po tej sprawie poznała policjanta, 
który się nią opiekował służbowo. 
Zrozumiał ją, bo sam był szykano-
wany i wyśmiewany – był Żydem, 
ale z Iraku. To tak jak Arab. Pobrali 
się, kupili mieszkanie i żyło im się w 
miarę spokojnie. Przyszły na świat 
dzieci. Najstarsza córka, dzisiaj 
20-letnia Odelia poszła do szkoły. 
I zaczęło się… Kłopoty sprawiły, 
że któregoś dnia matka, czyli nasza 
„bohaterka” od zamachu kazała jej 
klęczeć na ryżu!

Odelia pochwaliła się w szkole jak 
to bardzo cierpiała i do akcji wkro-
czyły władze. Rodzice źle wychowują, 
dziecko należy im zabrać. I zabrano 
do domu dziecka…

W domu dziecka warunki wy-
chowawcze żadne – narkotyki i pa-
pierosy na porządku dziennym. W 
dodatku ostry rygor. Odelia wdaje 
się w bójkę z wychowawcą i trafia do 
poprawczaka. Tego rodzice znieść 
nie mogli. Wykradli córkę, bo innej 
drogi nie było.

Dom otoczyła policja, a gdy się za-
barykadowali policja użyła dynamitu. 
Zabrano nie tylko Odelię, ale i dwóch 
jej braci – Jehuda rocznik 1988 i Hena 
rocznik 1992.

Nasza rodaczka rozpoczyna walkę 
o dzieci. Niestety – droga sądowa 
zawodzi, ojciec zwalnia się z policji, 
biorą pożyczki i walczą – w sądach 
i protestując na ulicach, przed sy-
nagogami i przed ambasadami. 
Na nic! Tracą tylko mieszkanie, bo 
nie spłacili pożyczek. Mieszkają w 
namiocie, a Wiolettę wywożą do 
szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu 
ze szpitala wykradają dzieci z domu 
opieki i uciekają do Palestyny. Przez 
pół roku żyją w hotelu na koszt Jasi-
ra Arafata. Arafat karmi ich nie tak 
darmowo – wykorzystuje w telewizji 
do pokazania jak to Żydzi traktują 
rodziców i dzieci. Skandal polityczny 
załatwiają komandosi – wykradają 
całą rodzinę i przywożą do Izraela. W 
dodatku tracą jeszcze najmłodszego 
syna urodzonego w 2003 roku.

Gdy ambasada Polski odmówiła 
pomocy (Wioletta jest już obywa-
telem Izraela) postanowili zwrócić 
uwagę świata odpalając petardy w 
Bazylice – skoro nie pomagają Żydzi 
to może pomogą chrześcijanie!

I tak się stało – w pustym wózku 
dziecięcym wwieźli do Bazyliki 

petardy, benzynę i sztuczne ognie. 
Gdy zaczęła się msza Haim odpalił 
fajerwerki, a Wioletta wylała benzy-
nę. Wierni w panice zaczęli uciekać, 
ale też znalazły się odważne kobiety, 
które zaatakowały zamachowców 
krzesłami. Ochrona Bazyliki szybko 
ich wyciągnęła z tłumu i zamknęła w 
zakrystii – dzięki temu przeżyli, bo 
tłum by ich zlinczował. A zamieszki 
trwały jeszcze przez dwa dni – wy-
bijano szyby i palono samochody. 
Oboje małżonkowie są w więzieniu 
– współwięźniowie sikają im do 
łóżek, a kał znajdują w pożywieniu. 
Okropne warunki!

Jest też dobra wiadomość – zna-
leźli się wybitni prawnicy, którzy 
postanowili bez żadnych opłat ich 
ratować. Czy odzyskają dzieci i wrócą 
do normalności?

- Oj, Panie Stachu! Ależ uraczyłeś 
Czytelników! Czas ku rozwadze jest 
bardzo odpowiedni – bo w naszym 
kraju akurat odżywa dyskusja  o 
prawach dziecka, a i antysemityzm 
za sprawą Michałkiewicza w Radiu 
Maryja stał się gorącym tematem…

Czy nie za często szarżujemy ha-
słami jak to zagranica załatwiła 
wszystkie problemy, a my Polacy wciąż 
szukamy sposobów? Czy dzieci wy-
chowywane poza domem mają swoje 
prawa zapewnione? Czy my mówiąc o 
antysemityzmie wiemy jak ta religijna 
tolerancja wygląda gdzieś tam w świe-
cie? Pomyślmy iluż jeszcze potrzeba 
ludzi formatu Jana Pawła II,  by za-
panował ekumenizm i świat przestał 
usprawiedliwiać terrorystów!

Stacha wysłuchał LMM.
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„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Pierwsza sesja Rady 
Młodzieży Województwa 
Zachodniopomorskiego

8 kwietnia 2006 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 
sali Anny Jagiellonki odbyła się pierwsza sesja Rady Młodzieży Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. Utworzenie przedstawicielstwa 
młodzieży naszego regionu możliwe było dzięki podpisaniu przez 
Marszałka Województwa Zygmunta Meyera zarządzenia „w sprawie 
powołania Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego”. 
Podstawowym celem Rady ma być rozwijanie postaw zaangażowania 
w sprawy regionu, promowanie idei samorządności oraz przyczynianie 
się do budowy społeczeństwa obywatelskiego młodzieży województwa 
zachodniopomorskiego.

W skład Rady wchodzą reprezentanci organizacji młodzieżowych z 
różnych środowisk naszego regionu. Koło Związku Młodzieży Wiej-
skiej działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie reprezentowane jest przez Bartosza Tomalę, 
który obecnie jest radnym pierwszej kadencji Rady.

Uczestnikami inauguracyjnej sesji Rady byli Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego   Zygmunt Meyer, Wicemarszałek Miro-
sław Barcikowski, arcybiskup Zygmunt Kamiński oraz wicekurator 
Grażyna Bychawska. Swoją obecnością zaszczycił również dyrektor 
naszej szkoły pan Stefan Sitkowski.

Inauguracyjną sesję Rady otworzył Mirosław Barcikowski, po czym 
głos zabrali zaproszeni goście. Kolejnymi punktami obrad były: wybór 
sekretarza RMWZ, ustalenie porządku obrad, ślubowanie radnych, 
wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie statutu RMWZ, wybór prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

Nowo wybrany przewodniczący zamknął pierwsze obrady Rady 
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejne spotkanie 
wyznaczono na początek czerwca br.

Wkrótce egzaminy maturalne
4-go maja absolwenci klas technicznych i Liceum Profilowanego na-

szej szkoły oraz absolwenci wszystkich nowogardzkich szkół średnich 
przystąpią do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. 
Chcielibyśmy zaproponować im dietę egzaminacyjną. A zatem zanim 
zaczniecie się uczyć, zajrzyjcie do lodówki. Odpowiednie jedzenie może 
zwiększyć możliwości Waszych umysłów.

Nie wystarczy w dniu egzaminu zjeść wysokokaloryczne śniadanie. 
Z dietą jest tak jak z nauką – trzeba ją stosować systematycznie, aby 
przyniosła efekty. Zadbaj o to, by co najmniej na dwa tygodnie przed 
ważnym wydarzeniem, wzbogacić swój jadłospis o niezbędne dla 
mózgu składniki odżywcze. Oto Wasz plan.

2 tygodnie do egzaminu
To odpowiedni czas, by wspomóc proces zapamiętywania materiału. 

W jadłospisie nie powinno zabraknąć warzyw i owoców (świeżych 
lub z mrożonki): szpinaku, papryki, marchewki, jagód, truskawek, 
pomarańczy, grejpfrutów itp. Zawierają one antyoksydanty (m.in. selen, 
magnez, witaminy A, C i E). Te naturalne substancje mogą zapobiegać 
osłabieniu pamięci. „Rozbrajają” bowiem wolne rodniki uszkadzające 
komórki mózgu, w tym neurony, które odpowiadają za przenoszenie 
informacji. Dodatkowo witaminy C oraz E ułatwiają logiczne myśle-

nie. Zdolność ta bardzo się przydaje przed egzaminami z przedmio-
tów ścisłych. Zrezygnujcie z chipsów i chrupek, zamiast nich jedzcie 
7–10  porcji warzyw i owoców dziennie (to nie jest takie trudne). 
Ważnymi produktami są także ryby, mięso, wędliny, nabiał i warzy-
wa strączkowe. Dostarczają one organizmowi niezbędnego budulca 
wszystkich komórek – białka. Ponadto przyczyniają się do powstania 
substancji, które pozwalają Wam jasno myśleć przez dłuższy czas.  
Równie ważnym elementem jadłospisu są produkty pełnoziarniste (chleb, 
kasze, brązowy ryż, makarony) oraz orzechy. Obfitują one w węglowoda-
ny, przetwarzane na energię. Zawierają również cenny minerał – magnez. 
Zapobiega on stresowi i bezsenności. Dobra wiadomość dla łasuchów!  
Dużo magnezu ma też czekolada. Oprócz niego zawiera również le-
cytynę, która jest budulcem komórek nerwowych. Pomaga się skupić 
i szybciej przyswoić wiedzę.

PrZykŁadOWy jadŁOSPIS:
Śniadanie: muesli z mlekiem, pół grejpfruta;
II śniadanie: chleb razowy z masłem, szynką i sałatą, jabłko;
Przekąska: jogurt, kawałek papryki;
Obiad: gulasz z indyka, kasza gryczana, surówka z marchwi;
Podwieczorek: truskawki lub jagody z bitą śmietaną; 
Kolacja: jajko na miękko, grahamka z masłem, pomidor;
Przed snem: świeży sok z pomarańczy.
To menu zapewni Wam 8 porcji owoców i warzyw dziennie (szklanka 

świeżego soku liczy się jako porcja owocu).

Tydzień do egzaminu
Podstawowy jadłospis pozostaje bez zmian. Jednak im bliżej egza-

minu, tym większy stres. Można go zmniejszyć dzięki diecie. Jedzcie 
czekoladę, nawet codziennie (ale bez przesady – wystarczą 2 kawałki) 
i pijcie kakao. Pod ich wpływem w mózgu wydziela się serotonina, 
czyli tzw. hormon przyjemności, który wprawi Was w dobry nastrój.  
Pamiętajcie o kwasie foliowym. Dzięki niemu unikniecie stanów de-
presyjnych, które mogą być wynikiem stresu przedegzaminacyjnego. 
Tę witaminę z grupy B zawierają głównie owoce i warzywa. Niestety, 
ulega ona rozkładowi pod wpływem gotowania. W tym trudnym 
okresie można więc przyjmować codzienną dawkę multiwitaminy, 
mającej w swoim składzie kwas foliowy. 

W dniu egzaminu
Najważniejsze jest śniadanie. To, co powinniście zjeść, zależy od 

rodzaju wysiłku umysłowego, jaki Was czeka.
EGZAMIN PISEMNY – tu potrzebna jest długotrwała koncen-

tracja. Zróbcie sobie mocną herbatę lub kawę i kanapki z wędliną 
albo rybą. Pobudzająca  kofeina zawarta w napojach będzie dzia-
łała wolniej, ale dłużej. Do kieszeni włóż torebkę z orzechami. 
Śniadanie: bułka pełnoziarnista ze słonecznikiem, z masłem, łososiem 
i pomidorem, mocna kawa. Pamiętajcie jednak, że wszelkie przekąski 
możecie zjeść w przerwie pomiędzy częściami egzaminu!!!

EGZAMIN USTNY – krótkotrwały wysiłek umysłowywspomoże danie 
bogate w węglowodany, np. płatki zbożowe lub naleśniki. Szybko dostarczą 
energii i rozjaśnią myśli. Po takim śniadaniu przynajmniej przez godzinę 
bez trudu będziecie sobie przypominać zapamiętany wcześniej materiał.  
Śniadanie: płatki zbożowe z mlekiem, herbata lub kawa. 

 (opr. na podst. Vita) 

WSZySTkIM MaTurZySTOM 
życZyMy POŁaManIa PIÓr OraZ 

udanycH PreZenTacjI 
na eGZaMInIe uSTnyM !!! 
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Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w marcu. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 maja 2006 roku.

Układanka dla 
najmłodszych

W środkowe kratki wpisać po dwie 
(w pierwsze pole trzy) takie litery, 
aby powstały dwa wyrazy – pionowy 
i poziomy.

Dopisane litery, czytane kolejno 
rzędami utworzą rozwiązanie.

NIERUCHOMOŚCI
• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerki. 

0888 963 936.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-

cze, własnościowe. 091 39 28 135.
• Halę na powierzchni 1800 m kw. na terenie 

Nowogardu sprzedam. 0695 559 157, 0697 
352 358.

• Pilnie wynajmę umeblowane mieszkanie 
2-pokojowe na parterze. 0510 140 295.

• Działki budowlane tanio sprzedam. Informa-
cja – 0605 106 300.

• NOWOGARD – ul. Zamkowa, słoneczne 
mieszkanie, 3 pok., kuchnia, łazienka – 48 
m kw., po remoncie wynajmę. Opłata 800 
zł + liczniki. W opłatę wliczony jest: czynsz, 
ogrzewanie, podatek. Umowa zarejestrowa-
na, więc możesz starać się o dodatek miesz-
kaniowy. 0695 770 724.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Zamko-
wej. 0607 984 315.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 60 
m kw., IIIp., 3 pokoje, wc osobno, podwyż-
szony standard, cegła słoneczna + garaż 
murowany – własny. 0880 064 803.

• Sprzedam mieszkanie w Wojtaszycach. 0507 
154 383.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, własnoś-
ciowe, spółdzielcze, 46 m kw., parter, ul. Boh. 
Warszawy, cena 50.000 zł. Tel. 0604 09 77 64. 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 3 Maja. 
0606 703 451.

MOTORYZACJA

• Kupię opony letnie – 4 sztuki jednej firmy, 
mało używane w stanie bdb o wymia-
rze 185 60R14 lub 185 55R15. Tel. 0605 
522 340.

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto na-
prawa samochodów osobowych i dostaw-
czych wszelkich typów. Tel. 0668 527 047, 
091 39 25 341. Ul. Boh. Warszawy 1b, Nowo-
gard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. 
Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do Po-
loneza – stan dobry. 0605 576 908, 091 39 
23 598 – po 15.00.

• Polonez Caro, 1992 r., benzyna + gaz. Spraw-
ny, z przeglądem – sprzedam. 0696 034 836.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierownicy, 
c. zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam motocykl MZ-301. 0696 780 299.
• Kupię samochód osobowy – diesel, cena do 

uzgodnienia. 0880 434 341.
• Sprzedam Skoda Felicia, 1995 r., 5.800 zł. 

0601 71 31 95.
• VW Golf III, 1992/94 VR6, 2.8l, bogato wypo-

sażony, stan bardzo dobry, cena 8.700 zł. Tel. 
0601 409 611.

• Sprzedam instalację gazową do silnika gaz. z 
dokumentami. 0691 703 843.

ROLNICTWO
• Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożową. 

091 39 106 49.
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Owczarki niemieckie – czarne, podpalane, 

rodzice rodowodowe tanio sprzedam. 091 
39 20 106, po 20.00.

• KUPIĘ pszczoły, ule wielkopolskie i ostro-
wskie. 091 39 110 18, po 20.00.

• Sprzedam sadzeniaki smacznej odmiany 
Kema i Ibis. 091 39 106 84, 0509 284 298.

• Sprzedam perliczki dorosłe. 091 39 106 87.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu i ziemniaki 

jadalne. Tel. 0600 345 068.
• Mieszankę, śrutownik sprzedam. 091 39 106 

22.
• Sprzedam pszenżyto lub zamienię mie-

szanke. 091 39 180 59, 0502 85 35 73.
• Prosiaki sprzedam. 091 419 10 76, 0888 

240 753.
• Sprzedam jałówkę na wycieleniu i ziemniaki 

jadalne. 0600 345 068.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY 

INTERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI 
CZAS REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY 
VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 

rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.
• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• Remonty mieszkań WYKONAM – 0608 

347 330.
• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Przewóz towarów, przeprowadzki – do 1,5 

tony. Tel. 0696 138 406 – tanio i fachowo.
• Żaluzje, rolety – montaż, naprawa. 091 39 

72 656.
• Sprzedam drewno opałowe. 0880 434 341.
• To już ostatnie dni – aby się rozliczyć z 

Fiskusem. Pomogę, 15 zł/deklaracja. 0695 
770 724.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, 

lakiernika i blacharza – wymagane doświad-
czenie. Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 

Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Wynajmę ekipę budowlaną do postawienia 
domu dwurodzinnego w stanie surowym. 
0510 225 805, 091 39 26 649. 

• Wykonam prace ogólnobudowlane. Tel. 
0693 021 097.

• Przyjmę regipsiarzy, szpachlarzy, malarzy. 
Zlecę docieplenie budynku. 0886 182 160.

• Praca jako doradca klienta przy OFE NOR-
DEA. 091 39 272 68, 0513 164 203.

• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pracy kelner-

kę, kierowcę do rozwożenia pizzy. Wiado-
mość na miejscu.

• Zatrudnię operatora żurawia budowlanego, 
operatora żurawia samochodowego, mura-
rzy, cieśli. Kontakt – 0508 211 700.

• Zatrudnię kierowcę z kat. C. 0604 409 996, 
do 15.00.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMEN-

TÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
Zł – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny z 
dokumentacją, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze spa-
cerówką, w dobrym stanie, z pełnym wypo-
sażeniem + pokrowiec na deszcz. Cena 300 
zł - do negocjacji. Tel. 0505 008 527.

• Tanio sprzedam suknię ślubną. 0885 
318 544.

• Sprzedam wózek dziecięcy głęboki, spa-
cerówka, stan b. dobry, k. zielony. 091 39 
22 348.

• Kupię siodło na konia i puszorek. 091 39 
26 073.

• Sprzedam akwarium 150l z całym wyposa-
żeniem + rybki i rosliny. Cena do uzgodnie-
nia. 0665 359 901.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spa-
cerówka + nosidło), stan bardzo dobry, cena 
300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia, 
przygotowanie do egzaminów wstępnych. 
Tel. 0889 443 498.

• Sprzedam kafle z pieca. Tel. 0508 019 542.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

 Mistrzostwa Europy Taxi
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Nowogardu zbli-

żającymi się mistrzostwami Europy Taxi, chciałbym przybliżyć wszystkim 
zainteresowanym więcej szczegółów, które udało się nam do dnia dzisiej-
szego załatwić.

Zaprosiliśmy uczestników z 28 
krajów, w chwili obecnej analizują 
przyjazd do nas ekipy duńskie z miej-
scowości Arhus, Haderslew, Ejsberg, 
Bornholm, Aalborg w liczbie ponad 
stu zawodników. Prawie pięćdziesię-
cioosobowa ekipa norweska z miasta 
Arendal, oraz kilka innych ekip z 
Norwegii poszukuje noclegów przez 
biura podróży. Ponadto Niemcy z 
Cottbus, Litwini z Wilna, Holendrzy 
z Rotterdamu, Węgrzy z Budapesztu, 
Czesi z Otomuńca i spod Ostrawy, 
Słowacy z miejscowości Kośice, oraz 
Chorwaci z Zagrzebia. Rozmowy z 
nami prowadzą Cypryjczycy, Ukraiń-
cy ze Lwowa, Rosjanie z Kalingradu, 
Hiszpanie z Barcelony, Szwedzi i 
Włosi. Czekamy jeszcze na potwier-
dzenie 7 do 8 ekip zagranicznych, 
które zawsze uczestniczyły, ale jeszcze 
się nie odezwały. Spodziewamy się 
uczestników 1000-1500. Mamy duże 
potrzeby noclegowe, w chwili obecnej 
załatwiliśmy około 700 noclegów 
w hotelach, motelach, kwaterach 
prywatnych, gospodarstwach agrotu-

rystycznych, szkołach, campingach. 
Jeszcze 300 jest potrzebnych. Do 
chwili obecnej nie dopięliśmy jeszcze 
2 konkurencji: strzelania i kręgli, z 
którymi są duże problemy organiza-
cyjno-techniczne. Brakuje również 
sponsorów na puchary dla strzel-
ców, potrzebujemy 9-ciu pucharów, 
a na kręgle 21 pucharów. Czekamy 
na propozycje. Zaangażowanych w 
organizację w Mistrzostwa w sposób 
pośredni i bezpośredni jest około 
100 osób.

Zapraszamy do zaglądania na naszą 
stronę internetową, którą odwiedziło 
już ponad 170 osób.

www.taxi.nowogard.pl 
Będziemy na bieżąco informować 

o kolejnych zgłaszających się ekipach 
z różnych państw, oraz o problemach 
z jakimi się będziemy spotykać, 
będziemy potrzebowali pomocy od 
mieszkańców Nowogardu. Szczegóły 
można uzyskać pod nr telefonu: 606-
612-367 Andrzej Szafran.

a. Szafran

Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębno 0:3 (0:1)

Ładna pogoda była
Pomorzanin: Haberski, Nieradka, 

Dworak, Wasyluk, Skórniewski, Pio-
trowski (45. Pastusiak), Rzechuła (38. 
Marszałek), Galus, Konieczny (68. 
Gołdyn), K. Miklas, M. Miklas.

Po raz kolejny tej wiosny mecz 
Pomorzanina uratowała pogoda. 
Gdyby nie piękne słońce wizyta na 
nowogardzkim stadionie byłaby 
kompletnie nieudana. Nasi piłkarze 
nie pokazali niczego godnego uwagi 
i w pełni zasłużenie przegrali.

Gospodarze w zasadzie przez cały 
mecz nie stworzyli sobie sytuacji 
strzeleckiej. Nasi piłkarze pojawiali 
się w polu karnym rywali niemal 
tylko przy okazji rzutów wolnych 
i rożnych. Tego dnia jednak żaden 
stały fragment gry w ich wykonaniu 
nie stwarzał zagrożenia.

Tylko na samym początku meczu 
zarysowała się delikatna przewaga 
naszej drużyny, lecz już w 11. minucie 

pierwszą groźną akcję przeprowadzili 
goście. Po dośrodkowaniu z prawej 
strony boiska jeden z zawodników 
Dęba zdecydował się na uderzenie z 
pierwszej piłki, ta jednak przeleciała 
wysoko nad poprzeczką.

Dwie minuty później lewą stronę w 
pole karne rywali wbiegł M. Miklas, 
lecz zgubił piłkę. I to niestety byłoby 
na tyle jeśli chodzi o grę naszego 
zespołu bo od tej chwili Pomorzanin 
przestał istnieć.

Pierwsza bramka meczu padła w 
17. minucie. Piłkę spod naszego pola 
karnego próbował wybić Nieradka, 
nie zdołał jednak w nią trafić. Do 
futbolówki dopadł zawodnik gości, 
zagrał do środka, gdzie jeden z jego 
partnerów z bliska wpakował ją do 
bramki.

Po chwili mogło być 2:0, ale bieg-
nący prawą stroną boiska zawodnik 
Dęba w dobrej pozycji strzelił wysoko 

nad bramką. Minęła kolejna chwila i 
goście stworzyli następną groźną sy-
tuację. Zawodnik gości trafił nieczy-
sto w podawaną z lewej strony piłkę 
i tylko dzięki temu nasza drużyna 
uniknęła straty kolejnego gola. 

W 24. minucie możemy mówić 
o sporym szczęściu. Lekko lecącą 
po ziemi piłkę źle złapał Haberski i 
„wypluł” ją przed siebie i zawodnik 
gości z sobie tylko znanych przyczyn 
nie wpakował jej do bramki.

Przed przerwą zawodnicy z Dębna 
mieli jeszcze jedną znakomitą okazję 
na podwyższenie wyniku. Przy ich 
akcji przed polem karnym w szeregi 
naszej obrony wdał się dziwny bez-
ruch, co skrzętnie wykorzystał gracz 
gości delikatnie podając piłkę do 
dobrze ustawionego partnera. Ten 
na nasze szczęście fatalnie skiksował. 
Tylko dzięki prostym błędom rywali 
Pomorzanin nie schodził do szatni z 
większym bagażem bramkowym

Druga bramka padła 9 minut po 
wznowieniu gry. Piłkę zbliżającą 
się do Haberskiego mógł spokojnie 
wybić asekurujący ją Marszałek, lecz 
zdecydował się zostawić ją naszemu 
bramkarzowi. Tego z kolei uprze-
dził napastnik gości i podwyższył 
wynik.

W 58. minucie jak zwykle szarpiący 
Galus został przewrócony tuż przed 
boczną linią pola karnego. Piłka po 
rzucie wolnym trafiła do M. Miklasa, 
ten jednak nie trafił w bramkę.

Wynik meczu został ustalony w 
77. minucie. Prawą stroną w nasze 
pole karne wbiegł zawodnik gości i 
mimo asysty obrońcy umieścił piłkę 
w bramce Haberskiego.

Pomorzanin był bezsilny. Naszym 
zawodnikom nie wychodziło nic. 
Ponurym symbolem tego może być 
próba wyprowadzenia kontry pod 
koniec meczu, która zakończyła się 
już 20 metrów od naszej bramki. Nic 
więc dziwnego, że naszych zawod-
ników pożegnały gwizdy a piłkarze 
Dęba mogli odtańczyć na środku 
boiska taniec radości.

Pozostałe wyniki meczów:
Radovia Radowo Małe - Sokół 

Pyrzyce 1 : 3, Sparta Gryfice - Stal 
Szczecin 2 : 0, Kluczevia Stargard 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 : 
2, Vineta Wolin - Iskra Banie 1 : 1, 
Zorza Dobrzany - Korona Stuchowo 
1 : 1, Fagus Kołbacz - Polonia Płoty 
1 : 2, Kłos Pełczyce - Mieszko Miesz-
kowice 1 : 0.

aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 20 46 54-19
2.  Stal Szczecin 21 43 46-22
3.  Kluczevia Stargard 20 38 41-19
4.  Polonia Płoty 20 38 40-29
5.  Mieszko Mieszkowice 21 38 44-24
6.  Zorza Dobrzany 20 35 34-27
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 20 34 31-20
8.  Sparta Gryfice 20 26 27-33
9.  Kłos Pełczyce 20 23 24-29
10.  Vineta Wolin 21 23 22-33
11.  Pomorzanin Nowogard 20 23 28-52
12.  Radovia Radowo Małe 20 22 32-42
13.  Dąb Dębno 20 22 32-25
14.  Fagus Kołbacz 20 22 26-36
15.  Korona Stuchowo 21 13 26-53
16.  Iskra Banie 20 11 19-63

Andrzej Garguliński

W NOWOGARDZIE
Dnia 03.05.2006 r. o godzinie 12.00 w Nowogardzie na Placu Szarych 

Szeregów, zostanie rozegrany bieg na 10 km.
W programie imprezy od godziny 10.00 przewidziane są również biegi 

dla dzieci i młodzieży, od grupy przedszkolaków począwszy.
Nasi sponsorzy to: MONTBUD, P. Andrzej Lipka, PARTNER S, GeoDezja- 

P. Andrzej Siwy, Usługi Geodezyjne- P. Sławomir Zwierzyński tel.4185755, 
601569381, „PBO-GRINBUD”, BARTEK-DOMET, Apteka Niebieska, TER-
MINEX - MEBLE, GWARANT, ARMATURA, PRO-FUR, PRD-Nowogard, 
OKNO, Nadleśnictwo Nowogard,  P. Adam Fedeńczak,  WITTER, AZBUD, 
PHUP „BICYCL”, BUDMAT, BIUREX, Hurtownia P. Czesław Sowa, Urząd 
Miejski w Nowogardzie.

Organizatorem imprezy jest TKKF „WODNIAK” w Nowogardzie.
Informacja; Andrzej Nowak tel.3922372 lub 604405727, 
O imprezie więcej na stronie; www.wodniak.nowonet.pl.
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 
- od 11 grudnia 2005

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C

Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32

Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C

A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    24.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA 

NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. informatyk
7. reprezentant; kierownik zespołu
8. konserwator
9. prasowaczka
10. murarz

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. monter-spawacz (Szczecin)
3. elektryk (Goleniów)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6. monter kadłubów-kowal konstrukcji 

(Gdynia)
7. monter rurociągów okrętowych (Gdy-

nia)
8. maszynista żurawia kolejowego (Gdy-

nia)
9. monter kadłubów poddźwignicowy 

(Gdynia)
10. kierowca C-sprzedawca (Szczecin)
11. kierowca C+E (Gryfice)
12. kierowca C+E (Goleniów)
13. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
14. operator żurawia budowlanego, ope-

rator żurawia samochodowego do  18 
ton (Goleniów)

15. murarz, cieśla (Goleniów)
16. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17. kierownik robót sanitarnych (Gole-

niów)
18. kelner (Rewal)
19. pracownik gospodarczy (Goleniów)
20. pomoc kuchenna (Wisełka)
21. ślusarz-mechanik (Maszewo)
22. operator koparki (Goleniów)
23. betoniarz (Stargard Szcz.)
24. monter klimatyzacji (Szczecin)
25. operator koparki (Goleniów)
26. spawacz (Gadom)
27. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
28. piekarz (Dobra Nowogardzka)
29. kierowca C+E (Węgorza)
30. fryzjer (Chojna)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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 Witamy wśród nas...
W piątkowym wydaniu wystąpił błąd 
w podpisie, za który przepraszamy.

Dziś podajemy prawidłowe dane.

reklama

Córka Moniki Michalskiej ur. 
14.04.06 z Nowogardu

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

księgarnia „atlas” poleca:
Promocja Wyd. Greg. –10% 
Słownik motywów literackich, Słownik 
poezji, Słownik wyrazów bliskoznacznych, 

Słownik ortografi czny, Słownik wyrazów obcych. Lektury szkolne, ściągi, 
opracowania lektur. Promocja potrwa do 30.04.2006 r

księżycowy park - Bret Easton Ellis
Wyobraź sobie, że już na studiach zdobywasz bogactwo i sławę autora 
bestsellerowych powieści. Wyobraź sobie, że twój nieznośny ojciec umiera 
i zostaje z niego ledwie torebka popiołu w bankowej skrytce, a twoja sława 
rozpada się w ogniu krytyki i pod ciężarem uzależnień. Wyobraź sobie, że 
dziesięć lat później dostajesz drugą szansę – żonę, dzieci i spokojne życie 
na bogatych przedmieściach – lecz już po paru dniach ta nowa, piękna 
rzeczywistość zaczyna się rozsypywać. 

Piękne kłamstwa - Lisa Unger
A jeśli twoja rodzina to kłamstwo? A jeśli twoje nazwisko to kłamstwo? A jeśli 
całe twoje życie to tylko stek pięknych kłamstw? „Czy jesteś moją córką?” Gdyby 
Ridley Jones spała dziesięć minut dłużej, albo gdyby nie zatrzymała się, żeby 
porozmawiać z sąsiadką, albo gdyby nie otwierała skrzynki na listy, albo gdyby 
pojechała metrem, zamiast łapać taksówkę, dalej trwałaby w przekonaniu, 
że jej życie jest doskonałe. Ale tego ranka dokonała tych wszystkich małych 
wyborów i uruchomiła lawinę zdarzeń. Zaczęło się od dobrego uczynku. I 
przesyłki, z której dowiedziała się, że cały jej świat to iluzja.

rośliny pokojowe. encyklopedia pielęgnacji 
Encyklopedia pielęgnacji ROŚLINY POKOJOWE. Poradnik dla wszystkich 
miłośników roślin. Czytelne opisy gatunków i odmian. Każda roślina opatrzona 
piękną kolorową fotografi ą. Przydatne pielęgnacyjne i hodowlane opracowanie 
pod kątem najpopularniejszych w Polsce gatunków oraz z uwzględnieniem 
polskich warunków. Indeks nazw polskich i łacińskich, umożliwiający szybkie 
odnalezienie informacji.

atlas chmur -David Mitchell
Trzecia, znakomicie przyjęta przez krytykę powieść Davida Mitchella, 
podejmuje uniwersalną i ogólnoludzką kwestię poczucia tożsamości. Jej 
zasadniczym tematem jest postępowanie człowieka znajdującego się w opresji, 
jego zmagania z wyobcowaniem, ograniczeniem i terrorem. Motyw ten jest 
wspólnym tłem dla sześciu opowiadań, tworzących pozornie oddzielne 
całości. Każda opowieść rozgrywa się w innym czasie i miejscu, a choć 
bohaterów dzielą niekiedy wieki, wszyscy słyszą nawzajem swoje echa. Nadając 
książce cechy klasycznej powieści przygodowej, Mitchell potwierdza swoje 
upodobanie do zagadek, enigmatów oraz gier literackich w stylu Nabokowa, 
a także do fi lozofi czno-naukowych spekulacji godnych Umberto Eco, Haruki 
Murakamiego i Philipa K. Dicka.

Plantacja buraków cukrowych. Fot. WRP

Ważne dla rolników
Począwszy od 2006 r. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie przyznawała oddzielną 
płatność z tytułu cukru producentom 
buraków, którzy mają podpisane 
umowy z cukrowniami na dostawy 
tego surowca. Będą oni mogli składać 
wnioski o tę płatność po wejściu w 
życie znowelizowanej ustawy z 18 
grudnia 2003 r. o płatnościach bezpo-
średnich do gruntów rolnych (Dz. U. z 
2004 r., Nr 6, poz. 40 ze zm.). Projekt 
ustawy został przyjęty przez Radę 
Ministrów i skierowany do Sejmu RP. 
Wnioski złożone przed wejściem w 
życie nowelizacji, spełniające wymogi 

określone w tych przepisach, będą 
rozpatrywane. 

Płatność z tytułu cukru przysługuje 
producentowi rolnemu, który:

• spełnia warunki do uzyskania 
jednolitej płatności obszarowej w 
danym roku i w przewidzianym 
terminie wystąpił z wnioskiem o jej 
przyznanie,

• zawarł na rok gospodarczy 
2006/2007 z producentem cukru 
umowę dostawy buraków cukro-
wych,

• uzyskał wpis do ewidencji produ-
centów (posiada numer identyfi ka-
cyjny nadany przez ARiMR),

• w wyznaczonym terminie złoży 
wniosek o przyznanie oddzielnej 
płatności z tytułu cukru.

W 2006 r. wniosek o przyznanie 
oddzielnej płatności z tytułu cukru 
będzie można składać w biurach 
powiatowych ARiMR, na formula-
rzu opracowanym i udostępnionym 
przez Agencję, w terminie do 30 
czerwca. Do wniosku producent rol-
ny dołącza potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez producenta cukru 
kopię umowy dostawy buraków cu-
krowych, zawartą na rok gospodarczy 
2006/2007.

Wysokość płatności z tytułu cu-
kru w danym roku kalendarzowym 
zostanie ustalona jako iloczyn ilości 
ton buraków cukrowych, przezna-
czonych do wyprodukowania cukru 
kwotowego, objętych umową dosta-
wy, i stawki tej płatności na 1 tonę 
buraków cukrowych. 

Płatności z tytułu cukru będą re-
alizowane raz w roku, w okresie od 
1 grudnia do 30 czerwca kolejnego 
roku kalendarzowego.

Oddzielna płatność z tytułu cukru 
na zasadach określonych w projekto-
wanych przepisach będzie przyzna-
wana do końca okresu stosowania 

systemu jednolitych płatności obsza-
rowych, tj.  w latach 2006-2008. Pro-
ducenci rolni, którzy zawarli w roku 
2006/2007 umowę dostawy buraków 
cukrowych, w celu otrzymania tych 
płatności w kolejnych latach będą 
zobowiązani co roku złożyć wniosek, 
z tym że od roku 2007 będzie on 
zawarty  w formularzu wniosku o 
przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych. 

Opr. kari

dokończenie ze str. 1
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XXXVI sesja Rady Miejskiej

Nowogard wyczerpał 
możliwość zaciągania 
zobowiązań

W środę 26 kwietnia w ratuszu 
miejskim odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej, którą tradycyjnie 
otworzył przewodniczący Rady Sta-
nisław Kazuba.

Remont
boiska

czytaj na str. �

Królowej 
Korony 
Polskiej

Fot. Jan Korneluk 

Konstytucji 3 Maja i 
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...      
Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy na-
szym zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby 
wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują się 
ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.

MAJOWY FESTYN 
INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1 maja 2006 r. (poniedziałek)

10.00 Spartakiada w Czermnicy - organizator LZS Nowogard
12.00 Złożenie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów  Plac Wolności.
PLAC WOLNOŚCI  SCENA ZA POMNIKIEM KOMBATANTÓW
12.15 - 23.00  Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 

Filia w Nowogardzie
Przegląd Dorobku Artystycznego Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów 

Terapii Zajęciowej prezentacje teatralne, muzyczne i plastyczne)
Prezentacje Dorobku Artystycznego Zespołów z Nowogardzkiego Domu 

Kultury (zespoły taneczne, wokalne, wokalno-instrumentalne)
Występ zespołu muzycznego “THE WAFFEL FACTORY”
Występ i wspólna zabawa z zespołem “BURSZTYN”  

2 maja 2006 r. (wtorek)
III NOWOGARDZKIE SPOTKANIA TANECZNE w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie
11.00 Turniej Tańca Towarzyskiego (prezentacja par tanecznych ze Szc-

zecina, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu)
15.00  Prezentacje Zespołów Tanecznych (z Kołobrzegu, Szczecina, Pełczyc, 

Warszawy, Nowogardu)

3 maja 2006 r. (środa)
10.00 Biegi Majowe - Plac Szarych Szeregów - organizator TKKF “WOD-

NIAK” Nowogard
11.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. WNMP w Nowoga-

rdzie
Podsumowanie Gminnego Konkursu Historycznego pn. “Z Ziemią 

Nowogardzką Na TY” oraz otwarcie pokonkursowej wystawy plastycznej pn. 
“Z Ziemią Nowogardzką Na Ty” w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie

12.00 Złożenie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów - Plac Wolności
Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Nowogardu z okazji rocznicy 

Konstytucji 3-go Maja
PLAC WOLNOŚCI  SCENA ZA POMNIKIEM KOMBATANTÓW
12.30 Występ Zespołu Ludowego “KAPELA RYCHA” z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie
13.30 Wręczenie nagród z konkursów: historycznego i plastycznego pn. 

“Z Ziemią Nowogardzką Na TY”
14.00 Występ Zespołu Ludowego “OPŁOTKI” z Płot
15.00  III WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH 

W NOWOGARDZIE
17.00 Występ Zespołu Akordeonowego “AK-KAMELEON” z Nowogardz-

kiego Domu Kultury
18.00 Występ Zespołów Ludowych z Polic i Goleniowa
20.00 Występ Wrocławskiej Grupy Kabaretowej “AJA” - program pn. “MY 

WROCŁAWIANIE - TA JOJ!”

Nikodem Stasik
D z i -

s i e j s z a 
p r e z e n -
tacja ma 
na prośbę 
pana Ni-
k o d e m a 
S t a s i k a 
formę wy-
wiadu.

N a 
rozmowę 
z  p.  Ni -
kodemem 

umówiłem się wstępnie w siedzibie redakcji 
„DN”, ale mój rozmówca uparł się, że zaprosi 
mnie do swego domu.

Marek Słomski: Panie Nikodemie, jak by 
Pan najkrócej opisał swoją osobę? 

Nikodem Stasik: Na pewno nie „młody 
gniewny”, jak nieraz słyszę od różnych, często 
najbliższych mi osób. Są młodsi ode mnie 
i bardziej zbuntowani. Mnie cechuje raczej 
spokój i rozwaga, no i dużo konsekwencji w 
dążeniu do obranego celu, czego nie można 
powiedzieć o wielu tzw. „niedzielnych bun-
townikach”. Ich „bunt”, choć niejednokrotnie 
w pełni uzasadniony, jest często sposobem 
odreagowania frustracji, która z różnych 
powodów w nich narasta i nie może znaleźć 
ujścia. . .1 trwa krótko, przypominając często 
lot meteorytu, który błyśnie, zasyczy, przeleci 
i zniknie gdzieś w oddali. Ze mną jest inaczej. 
Ja nie staram się interpretować rzeczywistości 
z negatywnym nastawieniem, na zasadzie 
„. . .co ja robię tu, uuuuu..”, albo „…dziwny 
jest ten świat…” Owszem, zdarzają mi się 
chwile kontestacji, no bo w pełni zdaję sobie 
sprawę, na jakiej planecie przyszło mi żyć, 
ale dzięki wrodzonemu dystansowi, udaje 
mi się chwile nawet największego zwątpienia 
przekuć w czyn i zrobić coś konstruktywnego. 
Cóż, zrobiło się jakoś dziwnie fi lozofi cznie, 
nieprawdaż? Jakie było pytanie? 

MS: Odpowiedzi Pan udzielił połowicznej. 
Wiemy w każdym razie, kim Pan nie jest…

NS: No, tak. Wie Pan, jestem optymistą 
i chyba to można uznać za najbliższe praw-
dy... 

MS: Chciałbym jeszcze pozostać przez 
chwilkę przy wątku autoprezentacji…

NS: Nazywam się Nikodem Stasik, wiek 
33 lata, wykształcenie wyższe, ukończyłem 
Politechnikę Eberswalde w Niemczech. Na 
dyplomie napisano, że jestem inżynierem 
dyplomowanym przemysłu drzewnego, 
zaś moją specjalnością jest budownictwo z 
drewna i handel drewnem. Moją profesją jest 
produkcja szyb zespolonych na rynek krajo-
wy i zagraniczny, czyli jakoś wykształcenie i 
kariera zawodowa nie poszła w parze, co się 
często zdarza…Jestem współwłaścicielem 
fi rmy „Nowoglass”

MS: Jakieś hobby?
NS: Czasem wyskoczę na rybki, ponadto 

pasjonuje mnie hodowla drzewek. Tak jakoś 
mam sentyment z czasów studiów.

MS: Rodzinę widzę Pan założył...
NS: A tak, gdzieś tak między wędkowaniem 

a sadzeniem drzewek znalazłem chwilkę czasu 
A tak poważnie, to rodzina i tradycja są dla 

mnie wartościami nieocenionymi.
Wychowywany byłem w wierze katolickiej 

i takie wartości zamierzam przekazać mojej 
córce. I ewentualnie następnym potomkom, 
czego nie wykluczam, w końcu jeszcze młody 
jestem...

MS: Jak ocenia Pan historię Polski po 89 
roku? Zachwyt, niesmak, kontestacja?

NS: Nie jestem człowiekiem o skrajnych 
poglądach. W żadnym wypadku nie przekre-
ślam dorobku ostatnich 16 lat, jednakże nie 
wszystko poszło tak jak powinno... Jak to śpie-
wał PPS w swoich spotach wyborczych kilka 
lat temu - „.. .nie tak miało być przyjaciele...”. 
Afera goni aferę, bezrobocie, brak perspektyw, 
masowa emigracja młodych i wykształconych 
ludzi za granicę, nepotyzm i arogancja elit 
- wie Pan, czasem wydaje się, że jedynym 
panaceum na obecną rzeczywistość byłaby 
wizyta w naszym kraju niejakiego Chucka 
Norrisa... No bo skoro jego nogi nazywają się 
„Prawo” i „Sprawiedliwość”, to mógłby zrobić 
z nich użytek. Ale, tak już bez żartów, czasem 
ten mój dystans do rzeczywistości staje się 
coraz mniejszy i nachodzi mnie chęć, żeby 
coś zrobić dobrego dla tego kraju...

MS: Wiem, że kandydował Pan do parla-
mentu w poprzednich wyborach. 

NS: Dostałem ponad 700 głosów, a star-
towałem z 13 miejsca, w okręgu wyborczym, 
gdzie mało kto mnie znał… „Samoobrona” 
zaproponowała mi start z ich listy, na co 
przystałem. . .

MS: A ma Pan jakąś wizję poprawy sy-
tuacji?

NS: W wyborach jednym z moich haseł 
było: „Po pierwsze - gospodarka, po siódme 
- nie kradnij!” Jako przedsiębiorca wiem, jak 
ważna jest ekonomia - postulowałem ulgi dla 
inwestujących w tworzenie nowych miejsc 
pracy, tańsze kredyty dla fi rm i osób chcących 
założyć działalność gospodarczą, ochronę 
rynku krajowego poprzez zrównanie obciążeń 
podatkowych fi rm polskich i zagranicznych. 
Zaś w sferze socjalnej, wprowadzenie zasiłków 
dla bezrobotnych na poziomie minimum 
socjalnego, bezpłatną służbę zdrowia i 
edukację. No i w pełni popieram postulaty 
„Samoobrony” o rozliczeniu wszystkich tych, 
którzy odpowiadają za wszelkie malwersacje 
przy prywatyzacji sektora państwowego w 
poprzedniej dekadzie.

MS: A teraz o Nowogardzie. Czy to miasto 
ma szansę rozwój?

NS: Sugeruje Pan, że to miasto się nie roz-
wija? Ja bym polemizował. Owszem, nie jest 
to tempo tak dynamiczne jak w przypadku są-
siedniego Goleniowa, ale nie widzę powodów 
by załamywać ręce. Oczywiście, jest jeszcze 
wiele do zrobienia, choćby w kwestii dużego 
bezrobocia i masowego exodusu młodych 
ludzi z naszego miasta, ale potraktowałbym 
to jako wyzwanie, a nie argument do użalania 
się. Chińczycy mawiają- „nawet jak jest źle, to 
jest dobrze”. Poddaję to pod rozwagę Panu i 
Szanownym Czytelnikom „Dziennika Nowo-
gardzkiego”. Zresztą, czy ja nie wspominałem 
Panu, że jestem optymistą?

MS: A tak, wspominał. Poddaję to Państwu 
pod rozwagę.

Rozmawiał Marek Słomski

Znaleziono klucze
W poniedziałek (24.04.2006 r.) 

rano koło szpitala znaleziono pęk 
kluczy widocznych na zdjęciu. Zguba 
do odebrania w redakcji DN.

Znaleziono psa
Do jednego z domów przy ulicy 

Lipowej przybłąkał się młody pies, 
roczny – półtoraroczny widoczny na 
zdjęciu wilczur. Właściciel psa pro-
szony jest o kontakt pod numerem 
telefonu 608 330 372.

red.
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Konkurs na dyrektorów szkół 
z cenzurą

W dniu 24.04.2006 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbył się 
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Dyrektorami SP 3 i ZSO zostali ponownie Piotr Kazuba 
i Leszek Becela.

„zgodnie z zarządzeniem burmistrza, 
który powołał komisję wewnętrzną 
do przeprowadzania konkursu na 
stanowisko dyrektora szkoły, przed-
stawiciele mediów nie mogą przysłu-
chiwać się obradom komisji”.

Powyższe stwierdzenie pachnie mi 
wcześniejszym systemem. Czyżby 

wróciła cenzura, kiedy to nie można 
było o wszystkim pisać? A co o zapisie 
konstytucyjnym, w którym czytamy: 
„Media mają swobodny dostęp do 
informacji”?

Jak widać znów przepisy sobie, a 
życie sobie.

Ireneusz Karczyński

Konkursy na dyrektorów szkół 
odbywają się co 5 lat, zgodnie z 
Ustawą Oświaty. Podstawą do prze-
prowadzenia konkursu jest regula-
min konkursu, który jest zawarty w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 23 paź-
dziernika 2003 r.

Podczas takiego konkursu kandy-
daci na dyrektorów przedstawiają 
komisji konkursowej plany kierowa-
nia placówką, jak również koncepcje 
rozwoju szkoły. Ponieważ szkoły 
są placówkami publicznymi, plany 
dotyczące szkół nie powinny stano-

wić tajemnicy. Tak więc podatnicy 
powinni wiedzieć na co są wydawa-
ne ich pieniądze. W tym celu jako 
obserwator chciałem wziąć udział w 
posiedzeniu komisji konkursowej. 
Niestety przewodnicząca komisji 
Marlena Marchewka kategorycznie 
stwierdziła, iż jako przedstawiciel 
mediów nie mogę przysłuchiwać się 
obradom komisji. Zapytałem, na ja-
kiej podstawie? Pani przewodnicząca 
stwierdziła, iż nie ma na to zgody.

Udałem się po wyjaśnienie do 
sekretarza gminy Agnieszki Biegań-
skiej – Sawickiej, która stwierdziła, że 

Nauczyciele i uczniowie 
Ponawiamy apel do nauczycieli i uczniów, którzy rozpoczynali naukę w latach 

1946-1960 w nowogardzkich szkołach. Prosimy o udostępnienie starych foto-
grafii z tamtych lat i ewentualnych dokumentów, które potwierdzają działalność 
edukacyjną na naszym terenie. Udostępnione zbiory lub pojedyncze eksponaty 
zostaną zwrócone ich właścicielom po ich opracowaniu, skanowaniu lub sfotogra-
fowaniu. Wszystkie te pamiątki stanowić będą materiał na wystawę fotograficzną 
dotyczącą nauczycieli i ich uczniów w okresie obchodów 60-lecia nauczania. 
Wystawa ta pod egidą „Dziennika Nowogardzkiego” i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego będzie mieć miejsce w tutejszym NDK i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w miesiącu wrześniu br. Prosimy o pomoc w zebraniu jak największej ilości 
pamiątek z tamtych lat. 

Proszę kontaktować się w powyższej sprawie z Franciszkiem Karolewskim oso-
biście lub telefonicznie pod numerem tel.: (091)39-21-074 lub z Kazimierą Fecak 
- kierownik czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej tel: (091)39-26-261.
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dokończenie ze str. 1

Remont boiska
W myśl zasady mówiącej, że kropla drąży kamień planowaliśmy opub-

likować kolejny artykuł przypominający o konieczności remontu boiska 
znajdującego się przy palcu Szarych Szeregów. Spotkała nas jednak miła 
niespodzianka. Prace ruszyły.

dokończenie ze str. 1

O tym boisku, a właściwie o jego 
opłakanym stanie, po raz pierwszy 
napisaliśmy w sierpniu 2004 roku. 
Jedyne ogólnie dostępne boisko w na-
szym mieście właściwie nie nadawało 
się do gry. Po naszym artykule radni 
zdecydowali się przeznaczyć na jego 
modernizację 30 tys. zł. Niedługo 
potem ogłoszono przetarg, który miał 
wyłonić wykonawcę. Jednak żadna 
z dwóch ofert nie spełniała wyma-
ganych kryteriów, bo albo cena była 
zbyt wysoka albo potencjalny wyko-
nawca nie dysponował niezbędnym 
sprzętem. W kolejnym artykule zasu-
gerowaliśmy, by przeznaczoną na ten 
cel kwotę zwiększyć pozyskując do 
ten cel dodatkowe środki. Nasi radni 
wsłuchali się w nasze sugestie i zwięk-
szyli pulę. Niestety następny przetarg 

po raz kolejny rozwiał nadzieje na 
szybkie i pomyślne zakończenie spra-
wy. Podobnie jak następny.

Jednak w końcu nasza cierpliwość 
została nagrodzona. W przetargu 
ogłoszonym 22 lutego br. wybrano 
ostatecznie wykonawcę modernizacji 
boiska. Nowogardzkie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych zdecydowało 
się wykonać remont za 39 924,62 zł. 
W zakres robót wchodzi położe-
nie nowej nawierzchni mineralno 
– bitumicznej i ułożenie betonowych 
obrzeży, które zimą mają umożliwić 
zrobienie tam lodowiska.

Pracownicy PRD już we wtorek 
rozpoczęli przygotowania placu do 
modernizacji i w środę zaczęto ukła-
dać masę. A więc doczekaliśmy się.

Ag

Prace na boisku przy placu Szarych Szeregów.

Nowogardzka liga darta
W niedzielę 23 kwietnia w pubie „Pasadena” rozegrano przedostatnią ko-

lejkę ligi darta. Udział wzięło 12 zawodników podzielonych na dwie grupy. 
Wygrał Jacek Okolski pokonując w finale Anię Protas. Trzecie miejsce zajął 
Robert Burak pokonując Jacka Chlebowskiego.

Po czterech kolejkach klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Jacek Chlebowski 70 pkt,
2. Ania Protas 69 pkt,
3. Jacek Okolski 64 pkt,
4. Andrzej Szafran 47 pkt,
5. Bogdan Wawryczuk 41 pkt.
Zapraszamy wszystkich chętnych i kibiców  na ostatnią kolejkę ligi, która 

odbędzie się w niedzielę 7 maja o godzinie 16.30 w pubie „Pasadena”, podczas 
której poznamy zwycięzców ligi i wręczymy im puchary i nagrody. Więcej 
informacji www.dart.nowogard.info.

Andrzej Szafran

Konstytucji 3 Maja 
i Królowej Korony Polskiej

3 Maja Święto Narodowe - obchodzimy uroczyście ten dzień zarówno 
jako święto państwowe – Rocznicę Konstytucji 3 Maja, jak i święto kościel-
ne – Królowej Korony Polskiej. Święto to jakoś szczególnie jest związane 
z całą wielowiekową walką narodu o utrzymanie własnej autonomicznej 
państwowości. Maryja została przez Jana Kazimierza obwołana Królową 
Polski w sytuacji podstawowego zagrożenia dla istnienia państwa polskie-
go z powodu najazdu szwedzkiego. Konstytucja 3 Maja to wielki, niestety 
nieudany, wysiłek intelektualny i polityczny elity narodu w sytuacji zagro-
żenia rozbiorami z trzech stron: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji. Tego dnia 
myślimy o wspólnym dobru jakim jest Ojczyzna, myślimy o tych, którzy dla 
jej wolności oddali życie i jesteśmy dumni, że mimo trudności i mimo tzw. 
położenia geograficznego narażającego Polskę na stałe ataki, potrafiliśmy 
odzyskać, obronić, utrzymać polską państwowość. Dlatego takim zgrzytem, 
taką niestosownością, którą obserwujemy w Nowogardzie jest tzw. czczenie 
tej rocznicy pod pomnikiem, którego wymowa jest jednoznaczna i nie ma 
nic wspólnego z patriotyzmem.

Przykre refleksje na temat stanu naszego ducha narodowego wywołuje 
też  obraz obojętności obywateli Nowogardu –  niewielu wywiesza flagi na-
rodowe, bądź w inny sposób daje wyraz tym swoistym uczuciom jakimi są 
uczucia patriotyczne. Pozostaje nam mieć nadzieję, że w tym roku będzie 
inaczej.

Marek Słomski

SM „Gardno” – moja miłość (3)
Zebranie Grupy Członkowskiej jest takim organem w tej spółdzielni, 

który członkowie nie wiedzieć czemu traktują jak „zadżumiony spęd” 
o czym zaświadcza znikoma frekwencja, a może ten „tumiwisizm” jest 
hołdem dla panujących, którym spółdzielcy po prostu w ten sposób nie 
dają się obrażać?

Jednak ci, którzy przychodzą coraz częściej podnoszą głos i korzystają 
z prawa do nieskrępowanej krytyki oraz składania wniosków, które ra-
czej nie mają szans na realizację bo Zarząd realizuje własną koncepcję 
„zbawienia tego majdanu”. Takiego obrotu sprawy można było oczekiwać 
na spotkaniu Grupy nr 4 w dn. 25 kwietnia.

Wniosek członka o powołanie Rady Osiedla (bicza na rozbuchaną 
administrację) złożony na piśmie i dobrze umotywowany przepadł ze 
względu na horrendalne koszty wg oceny prezesa – na co ludzie dali się 
nabrać. Drugi wniosek o wprowadzenie do stosowania statutowej formuły 
cen za dostarczone ciepło po rozliczeniu kotłowni w cyklach grzewczych 
przepadł nie wiedzieć czemu, jakby ludzie nie chcieli poznać prawdy za 
utajnioną przez władze drożyznę cieplną serwowaną ciągle w systemie 
zaliczkowym.

Zapytania (w powyższej sprawie też) adresowane do Przewodniczące-
go Rady i złożone do protokołu Zebrania zostały obłożone milczeniem 
bowiem szef Rady nie potrafił udzielić odpowiedzi tłumacząc, że nie ma 
takiego obowiązku i wyraził żądanie aby tego zdarzenia nie protokołować. 
Cóż można i tak. A co z oceną działań dotychczasowych wybrańców? 
W wyborach delegatów na Kolejną Kadencję Zebrania Przedstawicieli 
– „Dumy Spółdzielni” – przepadł m.in. obecny Przewodniczący Rady 
tracąc zaufanie najbliższego otoczenia, sąsiadów i sympatyków własnego 
osiedla. Ale tak jest kiedy lekceważy się ludzkie zaufanie i nadzieje na 
rzecz politykierskich pożądliwości. Tak po prostu płaci się za zdradę.

M. Piórko

P.S. Fakt utraty zaufania u współplemieńców osiedlowej grupy nie ozna-
cza, że dotychczasowy „guru” wypadł z obiegu. „Spółdzielczy dwór” ma 
sposoby i na takie sytuacje, dlatego spółdzielcy winni być czujni. Pst!
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

• Okucia Winkhaus Autopilot

• Profil Rehau lub Gealan

• Drzwi stalowe wejściowe KMT

• Drzwi wewnątrzmiekszkaniowe

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Promocja! Do każdego okna roleta materiałowa gratis

Biura:

ul. Kościelna 2a

ul. 3 Maja 5a

Łobez
•
NOWOGARD
•

• tel. 091 / 397 64 88

• tel. 091 / 392 07 09
Kamień Pomorski

• tel./fax 091 / 382 08 05• Dziwnowska 5

reklama

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Festyn w Osinie

reklama

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, Rada Sołecka i Koło LZS 
Osina zapraszają na Festyn sportowo – rekreacyjny, który odbędzie się 30 
kwietnia 2006 r. na boisku sportowym w miejscowości Osina.

Rozpoczęcie imprezy godz. 10.00. W programie: turniej piłki nożnej, turniej 
piłki siatkowej, konkurencje rekreacyjne dla dzieci i dorosłych.

Przyjmowanie zgłoszeń do turnieju piłki nożnej i siatkowej do godz. 9.45. Po 
zakończeniu zmagań sportowych od godz. 18.00 zabawa taneczna do białego 
rana. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Organizatorzy
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życzenia

Niech ten radosny dzień 
Na zawsze Twe troski odsunie w cień, 

I niech się śmieje do Ciebie świat 
Blaskiem szczęśliwych i długich lat! 

Z okazji 
18 urodzin 

Krzysztofowi     
Rauhut 

wszystkiego co najlepsze 
życzą 

mama, Arek z Basią i dziećmi, 
babcia z dziadkiem

Marii Fedak 
w dniu 70 urodzin 

zdrowia, pomyślności 
w życiu osobistym, 

pogody ducha 
na co dzień 
oraz wiele 
uśmiechu 

na dalsze lata 
życzą Hania, Andrzej 
i Mietek z rodzinami

życzenia

Nowogard wyczerpał możliwość 
zaciągania zobowiązań

dokończenie ze str. 1 iż nie wpłynie na zadłużenie gminy, 
a dzięki niej mieszkańcy powyższych 
miejscowości już pod koniec paździer-
nika będą mieli wodę.

Następnie głos zabrała kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa 
Skibka, która przedstawiła sprawozda-
nie z działalności OPS w Nowogardzie 
za rok 2005.

Radnych: Wysoszyńską, Horniaka i 
Grebieniuka interesowało dożywianie 
dzieci w okresie wakacyjnym, kiedy 
stołówki szkolne są nieczynne oraz w 
szkołach wiejskich. Kierownik Skibka 
wyjaśniła, iż nie ma problemu w do-
wożeniu obiadów do szkół wiejskich, 
gdyż firma, która wygrała przetarg na 
obiady, swymi samochodami dowozi 
posiłki do wszystkich szkół. Natomiast 
podczas wakacji dzieci korzystają z 

dożywiania podczas półkolonii lub też 
z innych stołówek.

Sprawozdanie kierownik OPS zostało 
przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Ostatnim punktem obrad sesji były 
odpowiedzi na pytania radnych.

Radna Wysoszyńska zwróciła uwagę 
na brak pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenach wiejskich, 
zwłaszcza pojemników na szkło. Za-
stępca burmistrza stwierdził, iż budżet 
miasta nie dysponuje środkami na 
zakup kolejnych pojemników (koszt 
takiego pojemnika to ok. 1000 zł). Jed-

nak zobowiązał się do podjęcia rozmów 
z kierownikiem ZUK i załatwieniem 
sprawy.

Radny Horniak zwrócił uwagę na 
zapychające się studzienki kanaliza-
cyjne zwłaszcza przy ul. Osiedlowej, 
pomimo niedawno przeprowadzonych 
tam robót remontowych. Burmistrz 
odpowiedział, że zauważa problem i 
często na ten temat rozmawia z PUWiS-
em, do którego obowiązków należy 
czyszczenie wspomnianych studzienek. 
W przyszłym roku będzie ogłoszony 
przetarg, który wyłoni wykonawcę 
czyszczenia studzienek wodno-kana-
lizacyjnych i ten problem zostanie na 
pewno rozwiązany.

Radny Czapla pytał czy musi dojść 
do likwidacji biblioteki pedagogicznej. 
Skoro gmina przejęła szpital, to czy nie 
mogłaby przejąć także biblioteki. Dla-
czego nie można inwestować w kulturę? 
Burmistrz odpowiadając na pytania po-
informował, iż prawdopodobnie Urząd 
Wojewódzki wycofał się z likwidacji 
biblioteki. Gdyby było inaczej sprawa 
wróci na najbliższym posiedzeniu Rady 
Miejskiej i zostaną podjęte odpowied-
nie działania, aby biblioteka pozostała 
w naszym mieście.

Na tym zakończyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej.

Ireneusz Karczyński

Szanowni Czytelnicy!
Dobiega końca kadencja Rady, je-

sienią nowe wybory. Od następnego 
numeru DN rozpoczynamy nowy cykl 
artykułów, w których przedstawimy 
radnych mijającej kadencji. Zadamy 
im pytania: co udało się lub nie zreali-
zować z programów przedwyborczych. 
Kolejność prezentacji radnych będzie 
przypadkowa – niezależna od funkcji 
politycznych czy społecznych. W cyklu 
nie ominiemy burmistrzów i radnych 
powiatowych, włącznie ze starostą 
Jerzym Jabłońskim.

W związku z tym zapraszamy do 
współpracy Czytelników. Czekamy na 
Wasze pytania.

Po otwarciu obrad przyjęto protokół z 
sesji z dnia 22.03.2006 r. Następnie głos 
zabrał burmistrz Kazimierz Ziemba, 
przedstawiając sprawozdanie ze swej 
działalności między sesjami, a także z 
wykonania budżetu za rok 2005.

Nie będę w tym miejscu zanudzać 
czytelników cyferkami, gdyż nie chcę 
się powtarzać, wszystkie informacje 
znajdują się w stanowisku Forum 
Samorządowego, które otrzymałem i 
przytaczam w całości:

„ STANOWISKO
w sprawie absolutorium dla Burmi-

strza Nowogardu za wykonanie budżetu 
gminy w 2005r.

Rada Miejska w Nowogardzie na Sesji 
3 lutego 2005 r. uchwaliła budżet gminy 
w wysokości: dochody budżetowe ogó-
łem- 36.594.581 zł; wydatki budżetowe 
ogółem-40.808.108 zł; planowany wynik 
ujemny- 4.213.527 zł.

W trakcie 2005 roku budżet gminy 
był wielokrotnie modyfikowany. Zwięk-
szenia wydatków z budżetu gminy 
przewyższyły zwiększenia dochodów, 
co spowodowało również wzrost wy-
niku ujemnego. Doprowadziło to do 
wzrostu zadłużenia budżetu gminy z 
15.726.910 zł na początku roku, do kwo-
ty 18.608.796 zł na koniec 2005 roku. 
Zadłużenie budżetu gminy wzrosło w 
ciągu ubiegłego roku o 18%.

Po stronie dochodów 2005r. był dla 
budżetu gminy dobry. Zwiększone 
dochody gminy wykonano w 99,8%. 
Wykonanie dochodów z niektórych, 
głównych źródeł dochodów zostało 
nawet przekroczone.

Gorzej wygląda natomiast wykonanie 
budżetu w 2005 roku po stronie wydat-
ków. Łącznie zostały one wykonany w 
91,6%. Struktura wykonania jest nastę-
pująca: wydatki na wynagrodzenia i po-
chodne 96,9%; dotacje97,l%; wydatki na 
obsługę długu 94,6%; wydatki rzeczowe 
95,5%; natomiast wydatki majątkowe je-
dynie 48,8%. Taki niekorzystny rozkład 
wydatków z budżetu gminy obserwuje-
my od wielu lat. Emitowane obligacje 
nie są wykorzystywane zgodnie z ich 
przeznaczeniem na inwestycje gminne 
pobudzające rozwój gminy. Przeznacza 
się je na nieopanowany przez burmistrza 
zbędny wzrost wydatków bieżących i 
konsumpcyjnych.

W przedstawionym sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za rok 2005 brak 
jest przedstawienia prognozy długu 
publicznego. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
w uchwale w sprawie uchwalenia bu-
dżetu na 2005 r. planowany wskaźnik 
długu do dochodu przekroczył już 50% 
to rzeczywiste wykonanie budżetu zbli-

żyło go prawdopodobnie do ustawowej 
bariery 60%.

Oznacza to, iż gmina Nowogard 
wyczerpała możliwości zaciągania ko-
lejnych zobowiązań. Dodatkowo brak 
własnych środków na inwestycje dopro-
wadziło do niemożności skorzystania z 
funduszy strukturalnych zaplanowanych 
przez Unię Europejską na lata 2007-
2013. Aby skorzystać z tych funduszy, 
gmina musi dysponować przynajmniej 
15 % wkładu własnego i zabezpie-
czonymi środkami 
na całość inwestycji. 
Wieloletnia, zła go-
spodarka budżetowa, 
na którą przez szereg 
lat zwracaliśmy uwa-
gę, pozbawiła gminę 
możliwości szybkiego 
rozwoju.

Uprawniające do 
uzyskania absolu-
torium wykonanie 
budżetu, to nie tylko 
prawidłowy wynik w 
słupkach, to przede 
wszystkim realizacja 
takiego budżetu, któ-
ry zapewniłby całej 
wspólnocie gminnej 
prawidłowy rozwój.

Przewodniczący Klubu Radnych 
FORUM SAMORZĄDOWE Marek 
Krzywania”

Po czym odbyło się głosowanie 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok ubiegły 
i udzielenie absolutorium dla bur-
mistrza. Sprawozdanie przyjęto 14 
głosami przy 5 głosach przeciwnych, 
natomiast absolutorium udzieliło 15 
radnych przy 4 głosach przeciw – Fo-
rum Samorządowe.

Następnym punktem obrad były 
zmiany budżetu gminy Nowogard oraz 
zmiany w Planie Funduszu Gminnego 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2006. W związku z 
budżetem rządowym należało wprowa-
dzić drobne korekty do budżetu gminy. 
Zmiana ta polega na zwiększeniu dota-
cji dla wysypiska w Słajsinie. W zakresie 
zmiany w Planie Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zmiany polegają na dofinanso-
waniu utrzymania zieleńców miejskich 
oraz dofinansowaniu Festiwalu Filmów 
Ekologicznych.

Burmistrz poinformował także o pla-
nach zaciągnięcia przez gminę pożyczki 
na budowę wodociągu Nowogard 
– Kulice – Wierzbięcin. Jak stwierdził 
pożyczka ta jest tak skonstruowana, 



28.04-4.05.2006 r. 7

reklama reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy”, 
ul. Boh. Warszawy 10�, 72-200 Nowogard 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na wykonanie docieplenia ścian budynków 

przy ul. Żeromskiego 4, 15 Lutego 11, 12, 13, 15a i 3 Maja 31.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł. 
Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki 
cenotwórcze, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 29.05.2006 r. Komisyjnie otwarcie 
kopert nastapi w dniu 30.05.2006 r. o godz. 11.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie pod nr 091 579 26 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Cisy” w Nowogardzie 

zaprasza do 
składania ofert na 

pomalowanie klatek 
schodowych z materiałów 

powierzonych, 
w budynku przy 

ul. Boh. Warszawy 44A, B. 
Szczegółowych informacji 

udzielamy w biurze 
spółdzielni lub 

pod nr tel. 091 579 26 58.

MULTIPOLSKA Sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje kandydatów 
na stanowisko sprzedawca sprzętu RTV, AGD. 

Wymagania: wykształcenie średnie lub 
zawodowe, dobra znajomość obsługi 

komputera. List motywacyjny i CV prosimy 
przesyłać na adres: Multipolska Sp. z o.o., 

ul. Kościelna 1, Nowogard. 
Tel. 091 39 21 585.

reklama

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie 

spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  położonych 
w Nowogardzie wg poniższego wykazu 

Lp Adres
Powierz-

chnia
Kondyg-

nacja

Lokatorskie prawo do 
lokalu

Własnościowe prawo 
do lokalu

Wyposa-
żenie 

ponad-
standar-

dowe

Miesięczne 
opłaty

wkład wadium wkład wadium
eksplo-
atacja

kredyt

1 Bankowa 3e 45,80 2 piętro 27 700 zł 2 800 zł 74 800 zł 7 500 zł 3 600 zł 220 zł 124 zł

2 Bankowa 3e 62,20 4 piętro 38 500 zł 3 900 zł 87 000 zł 8 700 zł  299 zł 168 zł

3 Gryfitów 4 69,30 4 piętro 36 600 zł 3 700 zł 91 000 zł 9 100 zł 2 100 zł 333 zł 187 zł

4 Gryfitów 5 69,30 4 piętro 29 500 zł 3 000 zł 85 600 zł 8 600 zł 7 300 zł 333 zł 187 zł

5 Światowida 1 69,30 parter 49 400 zł 4 900 zł 105 700 zł 10 600 zł 3 600 zł 333 zł 187 zł

6 Leśna 6b 67,70 2 piętro 21 200 zł 2 100 zł 67 200 zł 6 700 zł  325 zł 183 zł

Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości �,80 zł/m2   nie zawiera opłat licz-
nikowych (woda, gaz, energia elektryczna). Nabywcy lokatorskiego prawa do lokalu 
ponoszą dodatkowo koszt spłaty kredytu w wysokości 2,70 zł/m2.
Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 
0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 
Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG 
lokal nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium oraz zobowiązaniem 
do rozliczenia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem 
prawa do lokalu.
Termin składania ofert upływa 5 maja 2006 r. o godz. 1200 , otwarcie o godz. 1400.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu 
z otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowania przetarg ustny.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091 39 10010.

  W obiektywie Jana Korneluka  Nowogard „wczoraj”
      1 maja 19�9 r.
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Nr 3310

AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1�00 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 �9 2� ��0 • kom. 0�98 �07 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

AKCJA WIOSNA 2006
 OPONY LETNIE
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

AUTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 
zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowach realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.:

1. robót murarskich,
2. układanie płyt gipsowo-kartonowych,
3. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
4. wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
5. robót malarskich.
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych 
na realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:

murarz tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, malarz, 
monter instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 
57 92 651. 
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630.
2. Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 651.

Nowogard
ul. Bohaterów Warszawy 22
tel./fax (091) 39 22 180

Poniedziałek - Piątek 9 - 18
Sobota 10 - 14

00 00

00 00

Eugeniusz
Kozera

Sklep Motoryzacyjny

CZĘŚCI DO AUT
POLSKICH I ZACHODNICH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNIE

ARTYKUŁY
MOTORYZACYJNE

F.H.U.  oferuje 

Tanie rękawice 

„WAMPIRKI” 
Od 0,61 zł – netto 

Tel. 091 39 133 48
Tel. kom. 0506 484 576. 

Sklep „PANEL” 
ul. 3 Maja 48 w Domu Rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

SALON PIEL GNACJI 
PSÓW

Strzy enie, trymowanie, 
k piele, porady 

Pe en profesjonalizm
Tel. 0692-698-009 
Goleniów, ul.Jagie ly 4 

Zadzwo  aby umówi  si  na wizyt

NACZELNIK URZĘDU 
SKARBOWEGO 

W GOLENIOWIE 
informuje, że w dniach: 
29 kwietnia br. (sobota) 

i 2 maja br. (wtorek) 
w godzinach od 800 do 1400 

rząd Skarbowy w Goleniowie, 
na Sali Obsługi Podatników 
będzie przyjmować zeznania 

podatkowe za 2005 r. 
W dniu 2 maja br. Czynna 
będzie także kasa Urzędu.
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OPŁATY  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE

OPTYK 

VITAL

BADANIE 
KOMPUTEROWE 

WZROKU 5 ZŁ

ZNIŻKA NA RECEPTY 
NFZ I Z PRYWATNYCH 

GABINETÓW

DOBÓR I SPRZEDAŻ 
SOCZEWEK 

KONTAKTOWYCH 
ORAZ PŁYNÓW

SZEROKI WYBÓR 
OPRAW, SZKIEŁ 
I  AKCESORIÓW 

ul. KOŚCIUSZKI 2 (obok przedszkola) 
Tel. 091 �9 21 811

JAN KOZŁOWSKI Autoryzowany Dealer 
Nowogard, ul. 3 Maja 27A 

zatrudni pracownika 
do działu sprzedaży samochodów
wymagania:
1. wykształcenie min. średnie /wskazane techniczne/
2. znajomość obsługi komputera
3. mile widziana znajomość języka obcego 
4. posiadanie prawa jazdy – obowiązkowo
Oferty proszę składać pisemnie pod adresem  jw. 
lub na adres e-mail: nowogard@opelkozlowski.pl do 
dnia 10.0�.200� r.

NIERUCHOMOŚCI
• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerki. 0888 

9�� 9��.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, własnościo-

we. 091 39 28 135.
• Pilnie wynajmę umeblowane mieszkanie 2-pokojowe 

na parterze. 0�10 1�0 29�.
• Działki budowlane tanio sprzedam. Informacja – 0605 

106 300.
• NOWOGARD – ul. Zamkowa, słoneczne mieszkanie, 3 pok., 

kuchnia, łazienka – 48 m kw., po remoncie wynajmę. Opłata 
800 zł + liczniki. W opłatę wliczony jest: czynsz, ogrzewanie, 
podatek. Umowa zarejestrowana, więc możesz starać się o 
dodatek mieszkaniowy. 0695 770 724.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Zamkowej. 0607 
984 315.

• Sprzedam mieszkanie w Wojtaszycach. 0507 154 383.
• Sprzedam kontener handlowy na Targowisku w Nowogar-

dzie. 091 39 107 64.
• Kupię domek wolnostojący na wsi – okolice Nowogard, 

Goleniów. 0�09 �07 �89.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, własnościowe, spół-

dzielcze, 46 m kw., parter, ul. Boh. Warszawy, cena 50.000 
zł. Tel. 0604 09 77 64. 

• Karsk 35a – stodoła murowana, cena 30.000 zł.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 800 m kw. z halą o 

pow. 112 m kw. z możliwością prowadzenia działalności 
gospodarczej i budową budynku mieszkalnego. 0693 
605 863.

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 3 Maja. 0606 703 451.
• Zamienię mieszkanie lokatorskie spółdzielcze, � poko-

je, 70 m kw. na dwa pokoje. 0�01 �9� 880. 
• Sprzedam działkę ogrodową 5 arów, zadbana, altanka 

drewniana, ul. 15 Lutego. Tel. 091 39 21 522, 091 45 
39 611.

• Nowogard, mieszkanie własnościowe, 67 m kw., komforto-
we, cena 85.000 zł. Czynsz ok. 360 zł. 0889 133 882.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościowe 3-poko-
jowe. 091 39 106 83.

• Ogorzele k/Nowogardu, hala pod działalność z działką 30 
arów. 091 43 40 192, po 20.00.

• Nowogard, dom dwurodzinny z możliwością prowadzenia 
działalności, 260.000 zł. 0502 103 432.

• Nowogard, okolice, dom przy lesie sosnowym. Cena 
145.000 zł. Tel. 0665 192 999.

• Dobra Nowogardzka, okolice – dom pod pensjonat, 99.000 
zł. Tel. 0501 30 76 66.

• Karsk 35a – grunty rolne. Cena 5.000 zł.
• Sprzedam halę na działce o powierzchni ok. 1800 m kw. 

Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 559 157.
• Maszewo, okolice – dom na uboczu wsi. 091 488 35 54. 

Cena 32.000 zł.
• Nowogard, ul. Kosynierów, komfortowy dom z działką 10 

arów, 380.000 zł. Tel. 0889 133 882.
• SPRZEDAM MIESZKANIE własnościowe – spółdzielcze: 3 

pokoje + kuchnia + łazienka, pow. 67 m kw., II piętro, za-
dbane – do zasiedlenia w IV kwartale 2006 r., możliwość 
dokupienia garażu. Tel. 091 39 210 61 lub kom. 0660 
480 676.

• NA SPRZEDAŻ: nieruchomości wiejskie: 1. kolonia k/
Nowogardu – �0 ha, gospodarstwo rolne z zabudowa-

niami. Cena �00.000 zł (możliwość otrzymania kredytu 
preferencyjnego na 80 % wartości); 2. k/Nowogardu 
– dom z dużymi zabudowaniami na działce siedlisko-
wej – 1�0.000 zł, zakup tylko za gotówkę; �. w pobliżu 
jeziora Woświn k/Dobrej. Dom, duże zabudowania 
gospodarcze, sad, działka 0,� ha. Cena 1�0.000 zł (moż-
liwy kredyt na 100 %). IMMOBILIA – Nieruchomości, ul. 
Wiejska Polskiego �. 091 �9 20 891, 0�0� ��� 89�, 0�09 
��7 009.

• Sprzedam działkę 3-arową przy ul. 3 Maja. 091 39 20 284.
• Sprzedam dom w Nowogardzie, II-piętrowy. 091 39 

23 209.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku, 68 m kw., 

0663 848 121.
• Wydzierżawię lokal pod działalność gospodarczą: 

sklep, itp. o pow. 7� m kw. w Nowogardzie. Kontakt tel. 
0�09 �79 88�, czynsz do uzgodnienia, FRA VAT.

MOTORYZACJA

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto naprawa samocho-
dów osobowych i dostawczych wszelkich typów. Tel. 0668 
527 047, 091 39 25 341. Ul. Boh. Warszawy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. Tel. 0606 
118 102.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do Poloneza – stan 
dobry. 0�0� �7� 908, 091 �9 2� �98 – po 1�.00.

• Polonez Caro, 1992 r., benzyna + gaz. Sprawny, z przeglą-
dem – sprzedam. 0696 034 836.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 automat, ABS, 
wspomaganie kierownicy, c. zamek na pilota, elektr. 
szyby, lusterka, szyberdach, autoalarm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 �9 111 17.

• Sprzedam Skoda Felicia, 1995 r., 5.800 zł. 0601 71 31 95.
• Sprzedam Peugeot 405, 1.6i, 1991 r. 0693 605 863.
• Sprzedam instalację gazową do silnika gaz. z dokumenta-

mi. 0691 703 843.
• Kupię przyczepę campingową do 12 m długości. Tel. 0693 

850 197.
• Sprzedam dziecinny motor spalinowy – nowy, poj. 50 cm. 

Dzeci wiek od 5 do 10 lat. 0695 657 410, 091 39 22 936.
• Sprzedam Opla Corsę, 1996 r., poj. 1.2, ciemna zieleń. Cena 

do uzgodnienia. 0511 807 668.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0�0� 8�8 70�.
• KUPIĘ pszczoły, ule wielkopolskie i ostrowskie. 091 

�9 110 18, po 20.00.
• Sprzedam sadzeniaki smacznej odmiany Kema i Ibis. 091 

39 106 84, 0509 284 298.
• Sprzedam perliczki dorosłe. 091 39 106 87.

• Sprzedam jałówkę na wycieleniu i ziemniaki jadalne. Tel. 
0600 345 068.

• Mieszankę, śrutownik sprzedam. 091 39 106 22.
• Sprzedam pszenżyto lub zamienię na mieszankę. 091 

�9 180 �9, 0�02 8� �� 7�.
• Prosiaki sprzedam. 091 419 10 76, 0888 240 753.
• Sprzedam młode przepiórki, jajka przepiórcze. 091 39 

25 548.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 807 668, 091 39 

26 619.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 20 383, 091 

39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY INTERNETOWE 

NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, WYSTAWIA-
MY FAKTURY VAT. 0605 522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0�09 �7� ��2.
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne drobne 

naprawy wykona „złota rączka”. 091 �9 22 78�, 0��0 
�92 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0�0� �1� ��1.
• Remonty mieszkań – 0880 �90 �2�.
• Remonty mieszkań WYKONAM – 0608 347 330.
• DYWANOPRANIE – 0�0� �7� 1��.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 �9 72 �7�, 

0�9� 08� �70.
• Przewóz towarów, przeprowadzki – do 1,5 tony. Tel. 0696 

138 406 – tanio i fachowo.
• Żaluzje, rolety – montaż, naprawa. 091 39 72 656.
• To już ostatnie dni aby się rozliczyć z Fiskusem. Pomogę, 

15 zł/deklaracja. 0695 770 724.
• J. HOLENDERSKI – NAUKA I TŁUMACZENIA. 0�9� 

0�� 199. 

PRACA

• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakiernika i bla-
charza – wymagane doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na Majorce ze zna-

jomością j. niemieckiego. 0605 276 271.
• Wykonam prace ogólnobudowlane. Tel. 0�9� 021 097.
• Pizzeria „Neptun” przyjmie do pracy kelnerkę, kierowcę do 

rozwożenia pizzy. Wiadomość na miejscu.
• Zatrudnię operatora żurawia budowlanego, operatora 

żurawia samochodowego, murarzy, cieśli. Kontakt – 0508 
211 700.

• Przyjmę fachowca od elewacji. 0�9� �1� ��7.
• Przyjmę do pracy na budowę – wykończenie wnętrz. 0888 

603 612.
• Zatrudnię kierowcę z kat. C. 0�0� �09 99�, do 1�.00.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie terminy i atrak-

cyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMENTÓW Z PILOTEM, 

BEZ KOLUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel ściągany, mało uży-
wane, stan idealny z dokumentacją, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze spacerówką, w 
dobrym stanie, z pełnym wyposażeniem + pokrowiec na 
deszcz. Cena 300 zł - do negocjacji. Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam akwarium 150l z całym wyposażeniem + rybki i 
rosliny. Cena do uzgodnienia. 0665 359 901.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + spacerówka + nosid-
ło), stan bardzo dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Mało kto wie! Ożesz decydować o swojej emeryturze. 
Spotkania informacyjne – 0�01 �9� 880.

• Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia, przygotowanie 
do egzaminów wstępnych. Tel. 0889 443 498.

• Sprzedam kafle z pieca. Tel. 0508 019 542.
• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy Husqvarna 

(na części). Tel. 091 �9 2�8 �7 – od 9.00 do 17.00, 0�08 
�28 09�.

• Kupię barakowóz i sprzedam ksero kolorowe oraz czarno-
białe. 0693 850 197.

• Pomoc! Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych po-
szkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 0�01 
�8� 880.

• Sprzedam rower młodzieżowy męski „Forester 24”, przeżut-
ki shimaro, błotniki, bagażnik, stan b. dobry. 091 39 22 952, 
0607 646 417.

• Białą sypialnię + nakrycie i zasłony spzedam, cena 700 
zł. 0880 0�� 80�.

• Sprzedam dolary – 0665 164 707.
• Laptop „Compaq” 17’’, pentium III, 850 Mhz, napęd DVD, 

RAM: 256, HDD: 11,2, USB, karta video, karta sieciowa, port 
podczerwieni, Win. XP (bateria słaba). 0508 368 401.

• Polecamy ozdoby na torty: komunijne, urodzinowe. Sklep 
spożywczy „U Gieni”, ul. 15 Lutego 17.

• Owczarki niemieckie – czarne podpalane, rodzice rodowo-
dowi, tanio sprzedam. 091 39 20 106, po 20.00.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą wypad-
ku??? Należy Ci się ODSZKODOWANIE. Pomożemy Ci 
je uzyskać, do 10 lat wstecz. Europejskie Centrum Od-
szkodowań. Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0�08 8�� ��7.
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
w Nowogardzie serdecznie zaprasza wszystkich 

mieszkańców Ziemi Nowogardzkiej 
na uroczystości 1-szo Majowe, które rozpoczną  się 
o godz. 12.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem

Do zobaczenia na Majówce

reklama

reklama

reklama

Sukces młodych tancerzy
W minioną sobotę 22 kwietnia w Rewalu odbył się I Bursztynowy Turniej 

Tańca Towarzyskiego. Na parkiecie zaprezentowali się również tancerze z 
naszego miasta zdobywając aż 11 pierwszych miejsc.

Podopieczni Mikołaja Kubiaka znaleźli się w gronie 150 par prezentują-
cych swoje umiejętności. Kunszt poszczególnych tancerzy oceniała komisja 
sędziowska decydując o kolejności zawodników w różnych kategoriach i kla-
sach tanecznych. Aż jedenaście par z naszego miasta wróciło do Nowogardu 
z tytułem najlepszej w swojej kategorii. Pierwsze miejsca zdobyli: Maciej 
Kaczocha i Marta Sulima, Patryk Czapczuk i Katarzyna Rynkiewicz, Dawid 
Drzewiecki i Olga Dwornik, Adrian Kuleta i Natalia Iwan, Mateusz Serafin i 
Sara Jarecka, Hubert Fasuła i Daria Karolska, Radosław Gawroński i Oliwia 
Łatka, Marcel Marchewka i Wiktoria Łotocka, Dominik Kłosiński  Adrianna 
Szcześniak, Łukasz Zięciak Olena Hołubowska oraz Szymon Gałecki i Agata 
Makuch. Wszystkim gratulujemy.      Ag

Pamiątkowe zdjęcia uczestników turnieju. Nowogardzkie 
Spotkania Taneczne

W najbliższy wtorek 2 maja w sali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących odbędą się już III Nowogardzkie 
Spotkania Taneczne. 

O godzinie 11.00 rozpocznie się turniej 
tańca towarzyskiego, w którym weźmie 
udział około 150 par z całego regionu. 
Natomiast o godzinie 15.00 rozpocznie 
się przegląd zespołów tanecznych. Jak 
do tej pory swój udział potwierdziło 17 
formacji.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
na miłe chwile spędzone z tańcem w zna-
komitym wydaniu. Wstęp na Spotkania 
kosztuje 2 zł. Ag
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C

Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32

Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C

A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    27.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. szklarz
2. nauczyciel j.angielskiego
3. cukiernik
4. gł.księgowy
5. kierowca C
6. kierowca C+E
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. mechanik-ślusarz
10. kierowca-mechanik ciągnika roln.
11. agronom(technik rolnik)
12. mechanik maszyn szwalniczych
13. prasowaczka
14. murarz

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kucharz (Pobierowo)
2. monter-spawacz (Szczecin)
3. przedstawiciel handlowy (Goleniów)
4. fryzjer (Osinów Dolny)
5. cukiernik (G-ów)
6. mechanik –ślusarz (Maszewo)
7. Kierownik robót sanitarnych (G-ów)
8. cieśla (G-ów)
9. murarz (G-ów)
10. kierowca C-sprzedawca (Szczecin)
11. kierowca C+E (Gryfice)
12. elektryk (G-ów)
13. technolog robót wykończeniowych
14. operator żurawia budowlanego, ope-
rator żurawia samochodowego do 18 ton 
(Goleniów)
15. mechanik samochodów ciężarowych 
(Goleniów)
16. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17. pomoc krawiecka (Goleniów, gr. inw.)
18. kelner (Rewal)
19. nauczyciel j. angielskiego (Kamień 
Pomorski)
20. magazynier; kierowca C (Szczecin)
21. operator koparki (Goleniów)
22. betoniarz (Stargard Szcz.)
23. monter klimatyzacji (Szczecin)
24. operator koparki (Goleniów)
25. spawacz (Gadom)
26. technik rehabilitacji (Międzyzdroje)
27. piekarz (Dobra Nowogardzka)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębno 2:3 (0:1)

Juniorzy: Pechowa porażka

Otwarcie sezonu LZS w Czermnicy
1 maja na boiskach sportowych Czermnicy o godzinie 10.00 odbędzie 

się spartakiada organizowana przez Radę Sołecką oraz okoliczny LZS. W 
programie: piłka nożna, piłka siatkowa, konkurencje dla pań i panów oraz 
młodzieży i dzieci. Zapisy do godz. 9.45. Prawo startu w grach zespołowych 
mają drużyny z terenu gminy Nowogard (w wieku od 16 lat), zrzeszone w 
LZS. Obowiązuje obuwie miękkie.

Organizatorzy zapraszają zawodników i kibiców.
(MaW)

Turniej z okazji 20-lecia Oldbojów

Pom or z an i n :  Pro s ku r n i c k i 
– Mordzak, Lembas, Kram, Pasz-
kiewicz, Jakubowski (86. Fogel), 
Oniszczenko, Pertkiewicz, Majczyna 
(85. Krugły), Borowik, Iwaniuk (55. 
Litwin).

Bramki dla Pomorzanina: Iwaniuk, 
Borowik.

Mecz juniorów Pomorzanina mógł, 
a właściwie powinien zakończyć 
się zwycięstwem. Zabrakło jednak 
szczęścia, uwagi i 10 minut.

Początek meczu należał do naszej 
drużyny. W 10 minucie strzał Pert-
kiewicza trafia w jednego obrońców 
a dobitka Majczyna w bramkarza. 
W 21 minucie Pertkiewicz oddaje 
kolejny strzał, nie trafia w bramkę, a 
dobijający piłkę Iwaniuk strzela nad 
poprzeczką.

W 30.minucie do głosu zaczyna-
ją dochodzić goście, jednak strzał 
zawodnika Dęba przelatuje nad 
poprzeczką. Po chwili kolejna akcja 
przyjezdnych mogła skończyć się 
rzutem karnym. Lembas spóźnił się z 
wślizgiem i powala rywala w obrębie 
szesnastki. Na nasze szczęście sędzia 
nakazuje grać dalej. W 41. minucie 
Dąb przeprowadza składną kontrę 
zakończoną zdobyciem pierwszej 
bramki.

Po przerwie napór gości nie ustę-
puje. W 48.minucie strzał z 16 me-
trów trafia w poprzeczkę bramki 
Proskurnickiego.

W 55. minucie pada bramka wy-
równująca. Borowik przerzuca piłkę 

nad bramkarzem, ta trafia do Iwa-
niuka, który z 5 metrów umieszcza 
ją w pustej bramce. 7 minut później 
po składnej akcji naszych graczy 
mogło być 2:1. Oniszczenko z lewej 
strony boiska zagrywa w pole karne 
do Majczyny, ten przedłuża do Bo-
rowika, ten z kolei do Pertkiewicza, 
który strzela z 5 metrów, lecz trafia w 
słupek. Goście odpowiadają natych-
miast, ale piłka dla odmiany odbija 
się od poprzeczki.

W 70. minucie Pomorzanin obej-
muje prowadzenie. Źle wybitą przez 
obrońców Dęba piłkę przejmuje 
Litwin, zagrywa do Borowika a 
ten strzałem z 16 metrów zdobywa 
bramkę.

Pomorzanin zaczął pilnować koń-
cowego wyniku, lecz przeszkodziła w 
tym nieco nasza obrona. W 81. mi-
nucie błąd defensorów wykorzystał 
gracz drużyny przyjezdnej, znalazł 
się sam przed bramkarzem i wyrów-
nał wynik spotkania. Trzy minuty 
później padło decydujące trafienie, a 
stało się to po kiksie Lembasa.

Pozostałe wyniki meczów:
Radovia Radowo Małe - Sokół Py-

rzyce 0 : 4, Sparta Gryfice - Stal Szcze-
cin 0 : 4, Fagus Kołbacz - Polonia 
Płoty 0 : 0, Kłos Pełczyce - Mieszko 
Mieszkowice 3 : 0, Kluczevia Stargard 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 6 : 0, 
Vineta Wolin - Iskra Banie 10 : 2, 
Zorza Dobrzany - Korona Stuchowo 
5 : 0.

Aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 20 48 113-22
2.  Vineta Wolin 21 47 92-37
3.  Dąb Dębno 20 45    79-52
4.  Stal Szczecin 21 43 110-26
5.  Sokół Pyrzyce 19 40 55-27
6.  Zorza Dobrzany 20 40 71-33
7.  Polonia Płoty 20 39 73-36
8.  Pomorzanin Nowogard 20 28 54-42
9.  Iskra Banie  19 26 48-84
10.  Kłos Pełczyce 20 26 44-53
11.  Sparta Gryfice 20 21 33-72
12.  Mieszko Mieszkowice 21 20 33-52
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 20 17 38-82
14.  Fagus Kołbacz 20 11 20-97
15.  Radovia Radowo Małe 20 8 36-94
16.  Korona Stuchowo 21 6 24-114

Andrzej Garguliński

W niedzielę 30 kwietnia o godzinie 
15.00 na stadionie w Nowogardzie 
odbędzie się turniej piłki nożnej Old-
bojów o puchar burmistrza Nowogar-
du. Do turnieju zostały zaproszone 
zespoły Iskry Golczewo i czołowa 
drużyna oldboyów w Polsce czyli 
Tura Turek. Turniej zostanie rozegra-
ny systemem „każdy z każdym” 2x30 
minut. Jest to turniej, który będzie 
podsumowaniem ponad dwudziesto-
letniej gry naszych oldbojów w kraju 
i za granicą. Przez ten okres zdoby-
liśmy ponad 100 pucharów, graliśmy 
w Rosji, na Białorusi, na Litwie, W 
Czechach, Niemczech i Danii. Syste-

matycznie gramy w mistrzostwach 
Polski oldboyów na hali w Praszce 
i na trawie w Byczynie. Zdobyliśmy 
kilka tytułów mistrza Europy taxi, 
czwarte miejsce w mistrzostwach 
Polski oldboyów w Byczynie oraz 
brązowy medal w Pucharze Polski 
oldboyów na hali w Chorzowie. Dwu-
krotnie gościliśmy „Orły” Górskiego 
i silną drużynę Widzewa Łódź. Po 
zakończeniu turnieju odbędzie się 
uroczystość podziękowania zasłużo-
nym piłkarzom. Zapraszamy kibiców 
na stadion.

Andrzej Szafran

Zawody Tęczak
Zarząd koła PZW Tęczak infor-

muje członków koła, że 30 kwietnia 
2006r.(niedziela) odbędą się zawody 
spławikowe dwuturowe o tytuł mi-
strza koła w kanale Świniec w Ka-
mieniu Pomorskim. Zapisy w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności do 
dnia 28 kwietnia 2006 r. startowe 5 zł, 
juniorzy- bezpłatnie. Wyjazd o godz. 
6.00 z ulicy 5-go Marca

ZAPRASZAMY
Zarząd PZW Tęczak

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko - Gminne PZW No-

wogard organizuje w dniu 01.05.2006 
r. Otwarte zawody wędkarskie spławi-
kowe i spinningowe z łodzi o „Puchar 
Burmistrza” na jeziorze w Nowogar-
dzie. Zapisy w sklepie „ Wędkarz” 
do dnia 29.04.2006 r. Wpisowe dla 
członków koła MG - 5zł, pozostali 
- 10 zł. Rozpoczęcie zawodów o go-
dzinie 8.00.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd 

Pomorzanin on-line
Od kilku tygodni Pomorzanin ma swoją nieoficjalną stronę w internecie. 

Wystarczy wystukać na klawiaturze adres www.pomorzaninnowogard.za.pl 
by znaleźć się na witrynie stworzonej przez dwóch zawodników juniorskiej 
drużyny nowogardzkiego klubu Jacka Pertkiewicza i Bartka Majczynę.

Strona jest co najmniej przyzwoicie 
zrobiona. Można tu znaleźć to, co 
najważniejsze, czyli relacje z meczów, 
wyniki pozostałych spotkań oraz 
tabele. Działa też sonda, w której 
można zagłosować na najlepszego za-
wodnika naszej drużyny w ostatnim 
meczu. W dziale historycznym moż-
na przeczytać kilka słów o najbardziej 
znanym zawodniku wywodzącym 
się z naszego klubu, czyli Marku 
Leśniaku. Jest również księga gości 
gdzie można porozmawiać z innymi 
odwiedzającymi stronę. O dziwo 
stosunkowo mało pojawia się tam 

wyzwisk i wulgaryzmów (tego chyba 
nie da się wyeliminować) a sporo jest 
tu dyskusji o piłce. Jest kilka przydat-
nych linków, m.in na strony innych 
klubów grających w V lidze czy do 
bukmachera (ale meczów Pomorza-
nina chyba w ofercie nie ma).

Żeby nie było tak różowo należy 
napisać, że szwankuje „galeria” gdzie 
zamieszczane są zdjęcia z poprzedniej 
rundy, ale jak zapewniają twórcy stro-
ny wkrótce i to ma ulec poprawie.

Gratulujemy i życzymy wytrwa-
łości.

Ag
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Krzyżówka nr 17kupon nr 17 Humor 
Henia Szczupaka

ORIENTACJA

Do żłobu każdy trafi,

Choć nie zna geografii.

O SZCZEROŚCI

Jak zwykle wierszyk napisałem…

Zacząłem rano, a o zmroku

Skończyłem. Wiersz był zły. Wiedziałem

( To było dawno. W zeszłym roku).

   Ale pamiętam fakt ten. Bowiem 

   Nazajutrz po wydrukowaniu 

   Przyjaciół i znajomych mrowie

   W moim zjawiło się mieszkaniu.

„Ach, taki utwór nie przemija”

Rzekł Jan, co miesiąc był w Maroku

( Ja załatwiłem mu ten wyjazd.

Właśnie to było w zeszłym roku).

    „To jest cudowne!”- Henio z Danką

      Krzyknęli chórem: ,,Mądre, miłe!”-

     ( kiedyś w spółdzielni było manko,

      Mieli ich wsadzić, Ja pokryłem).

A kiedy do mnie podszedł Krzysztof

I wprost w ramiona mi się zwalił,

Gdy rzekł: „Wspaniały wiersz, kolego!”

Myślałem: czemu on mnie chwali ?

      Był zawsze prosty, zawsze szczery

      O co mu chodzi ? To ciekawe.

      Dlaczego chwali do cholery?!

      Rzecz wyjaśniła się niebawem.

„Pożycz- powiedział- tysiąc złotych…”

Dałem. Opuścił szybko pokój.

„Jutro ci zwrócę!”- zniknął potem-

( To było dawno. W zeszłym roku).

Rozwiązania krzyżówki nr 16 
– POGODY KWIETNIOWE SŁO-
TY MAJOWE – nadesłali: Katarzyna 
Saja, Beata Szcześniak, Maryla Piątek, 
Władysława Kubisz, Agnieszka Pluta, 
Krystyna Tretiak, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki, An-
drzej Leszczyński, Aniela Włodek, E. 

Wypych, Edyta Domagalska, Regina 
Orłowska, Przemysław Sońtka, Anna 
Baran, Jan Furmańczyk, Irena Rosa, 
Stanisława Pokorska, K. Młynarska, 
Grażyna Jurczyk, Bogumiła Urtnow-
ska, Franciszek Palenica, Krystyna 
Piaszczyk (!)

Bezpłatne prenumeraty DN na 
czerwiec wylosowali:

- E. Wypych z Nowogardu
- Jan Furmańczyk z Dąbrowy
- K. Młynarska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Gołąbki na balkonie
Na jednym z mini balkoników 

nowogardzkiego bloku dzika gołębica 
już w marcu zagnieździła się i zniosła 
dwa jaja. Najwidoczniej obecność 
krzątającej się po domu gospodyni 
w niczym jej 
nie przeszka-
dza, a wręcz 
przeciwnie. 
Zaprzyjaźniły 
się. Obecnie 
g o ł ę b i c z k a 
wykluła i kar-
mi dwa do-
rodne piskla-
ki widoczne 
na zdjęciu. 
Pani Janina 
systematycz-
nie dokarmia 
ją, a gołębi-
ca je wręcz z 
ręki, korzysta przy niej gościnnie 
zaprzyjaźniony wróbelek. Jak wynika 
z obserwacji, czasami nie musimy 
jechać do lasu by podglądać przyro-
dę, to ona sama do nas przychodzi. 
Dlatego uszanujmy ją, nie niszczmy 

i żyjmy w równowadze z nią, a po 
stokroć za to nam się odwdzięczy!

Tekst i foto: 
Eugeniusz Korneluk

Dzień Ziemi w SP 4
Dnia 27 kwietnia 2006 r. w Szkole 

Podstawowej nr4 w Nowogardzie o 
godzinie 10.00 odbył się apel z okazji 
Dnia Ziemi zorganizowany przez 
Małgorzatę Początek oraz Renatę 
Lisowską. Tematyka przedstawienia 
dotyczyła ptaków. W ten sposób za-
kończono etap edukacyjny o ptakach, 
który w tejże szkole trwa od września 
w formie: dokarmiania, budowania 
karmników, tworzenia prac plastycz-
nych, wierszy, opowiadań.

W występie brały udział dzieci z 
klas: IVa, IVb, Va, Vb. Uczniowie 
w formie wierszy opisywali cechy 
charakterystyczne danego gatunku 
ptaka. 

Gościem specjalnym był Marek 
Haiser- prezes LOP, który w bardzo 
interesujący sposób przeprowadził z 

dziećmi pogawędkę na temat dokar-
miania ptaków. Ponadto opisał wady 
i zalety płynące z niesienia pomocy 
ptakom. Uświadomił słuchaczom jak 
w wyniku ingerencji człowieka zwie-
rzęta zmieniają swoje upodobania i 
dlatego trzeba świadomie i rozsądnie 
postępować wobec nich.

Przebieg całego spotkania mijał w 
miłej i przyjaznej atmosferze. Godny 
uwagi jest również wystrój sali, w któ-
rej znajdowały się ręcznie wykonane 
ptaki przygotowane przez Helenę 
Zagórską i uczniów.

Dokładne podsumowanie dzia-
łalności „czwórki” dotyczące etapu 
edukacyjnego o ptakach nastąpi w 
Zielonym Tygodniu.

Oka
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Zaczęli od języka polskiego

Biegi Majowe 2006

Znowu zjawiły 
się tłumy

Odbywające się już po raz czwarty 
Biegi Majowe stają się powoli naj-
większą masową imprezą sportową 
w naszym mieście. Frekwencja w tym 
roku znowu była imponująca.

Urzędnicy 
do kontroli 
dopiero w maju

Już ponad rok temu, podczas 
odbywającej się 2 lutego 2005 roku 
sesji Rady Miasta, podjęto uchwałę 
w sprawie przeprowadzenia okreso-
wych ocen kwalifikacyjnych samo-
rządowych pracowników mianowa-
nych. Jak do tej pory nie dokonano 
żadnej oceny.

Tanecznie 
w Nowogardzie

czytaj na str. 7
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Śmieciowe potyczki
W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi budo-

wy oraz działalności Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w 
Słajsinie chciałbym Państwu przedstawić w skrócie, rolę, jaką będzie pełnił 
zakład zagospodarowywania odpadów. Na wstępie chciałbym powiedzieć kilka 
słów o samych odpadach. Natura nie znała pojęcia odpadów, zanim człowiek 
nie zaczął ich produkować. Każdy z nas wytwarza średnio 250 kg śmieci na 
rok (w tym około 20% przypada na opakowania). Wyrzucamy je do osiedlo-
wych śmietników, z których znikają po kilku dniach. To jakby cud. Niestety, 
już poza zasięgiem naszych zmysłów rosną olbrzymie wysypiska śmieci. Jeśli 
nie zaczniemy ograniczać ilości produkowanych przez nas odpadów za kilka-
dziesiąt lat „utoniemy” we własnych śmieciach... Mówiąc krótko, odpady to 
pozostałości po różnych formach działalności ludzkiej; zużyte przedmioty oraz 
substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstające w 
związku z naszym codziennym życiem lub działalnością gospodarczą. Dokąd 
więc trafiają rzeczy nieprzydatne, powstałe w danym miejscu i czasie? To takie 
proste! Wiadomo – na składowisko! A co dzieje się z nimi na składowisku? 
– Piętrzą się i piętrzą, tworząc kolosalne hałdy śmieci. Czy tak musi być? 
Otóż nie – większość z tych śmieci jest surowcem, który wspaniale nadaje 
się do ponownego przetworzenia. Naprzeciw tym problemom ”śmieciowym” 
wyszedł Celowy Związek Gmin R-XXI, który w przyszłości wybuduje zakład 
zagospodarowywania tychże śmieci. Na instalację sortowania (sortownię) 
kierowane będą głównie odpady pochodzące z rozstawionych w gmi-
nach pojemników, a także odpady pozyskiwane w inny sposób. Otóż 
najprościej mówiąc – odpady będą zabierane z naszych domów, podwó-
rek następnie zostaną przewiezione do Zakładu Zagospodarowywania 
Odpadów w Słajsinie i zostaną tam podzielone, czyli posegregowane na 
poszczególne surowce. Wybudowana w zakładzie instalacja pozwoli na 
odzyskanie z odpadów takich surowców jak: makulatura (w podziale na 
karton i tekturę, magazyny ilustrowane i gazety), szkła (w podziale na 
białą i kolorowe), metale żelazne i nieżelazne oraz tworzywa sztuczne (z 
wyodrębnieniem na PET bezbarwny, PET kolorowy, opakowania PEHD 
oraz folie). Następnie posegregowane surowce trafią do boksów, skąd będą 
odbierane do ponownego ich wykorzystania. Na terenie zakładu będzie rów-
nież kompostownia odpadów zielonych. W ramach inwestycji rozbudowany 
zostanie także system selektywnej zbiórki odpadów na terenie Związku 
poprzez dostawienie w gminach kolejnych zestawów pojemników na 
surowce wtórne. To od nas drodzy Państwo w dużej mierze zależy czy góry 
śmieci będą malały czy nadal rosły i jak w związku z tym będą wyglądały 
nasze lasy, parki, jeziora rzeki i pobocza naszych dróg.

Przewodniczący Zarządu Antoni Bielida

Nasz komentarz
Nic dodać, nic ująć chciałoby się napisać. Jednak dodajemy. Niewątpliwie 

w tym stylu argumentacją można uzasadnić jeszcze wiele inicjatyw:
1. Gnojowisko w Miętnie jest niezbędne, ponieważ trzoda chlewna jak 

każda zwierzyna oddaje mocz, z którym trzeba coś robić. Świat idzie w kierun-
ku globalizacji stąd wielkie fermy i koncentracja gnojownicy. A co będziemy 
jedli jakby nie było wieprzowiny? Fermy nas żywią.

2. Spalarnia padliny w Glicku dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi i 
ich przyszłościowemu myśleniu uchroni przyszłe pokolenia od rozkładających 
się ciał zwierzęcych, rozrzucanych bezwładnie po polach.

3. Itd., itd…

Powstają jednakże już poważne pytania:
1. Dlaczego to gmina Nowogard ma się poświęcać dla dobra ludzkości?
2. Jeżeli już ma się poświęcać, to ile nam za to zapłacą? W całym nie-

zbawionym przez nowogardzkich działaczy świecie płaci się za możliwość 
składowania odpadów ogromne pieniądze.

3. Jeżeli już nam zapłacą, to kto te pieniądze zainkasuje czy ci, którzy 
oddychają śmierdzącym powietrzem i ponoszą skutki tych pomysłów, czyli 
mieszkańcy gminy?

4. Jeżeli już mieszkańcy gminy zostaną odpowiednio nagrodzeni to czy 
nie należałoby ich właśnie w referendum spytać czy chcą tego zarobku i 
szczęścia.

Red.

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym

W piątek 21 kwietnia w goleniowskiej Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się 
eliminacje powiatowe do 29 Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym” dla szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowanych 
przez Komendę Powiatową Policji w Goleniowie i nowogardzki Klub Mo-
torowy „Cisy”.

W turnieju wzięło udział 29 dru-
żyn, najwięcej w dotychczasowej 
historii.

Celem turnieju jest podnoszenie 
kultury społeczeństwa i działanie na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez popularyzowanie przepisów 
i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Organizatorzy chcą 
kształtować wśród młodzieży part-
nerskie zachowania wobec innych 
uczestników ruchu,  popularyzować 
podstawowe zasady i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz popularyzować ro-
wer jako środek transportu, a także 
rekreacji i sportu.

Zawodnicy mieli do rozwiązania 
testy, czekała ich jazda po miasteczku 
ruchu drogowego i po torze prze-
szkód.

Tradycją już się stało, że w tur-
nieju dobrze wypadają drużyny z 
Nowogardu i okolic. Tak było i tym 
razem. W kategorii szkół gimnazjal-
nych zwyciężyło Gimnazjum nr 3 z 
Nowogardu przed Gimnazjum nr 1 
z Goleniowa i Gimnazjum nr 1 z No-
wogardu. Tuż za podium znalazło się 
nowogardzkie Gimnazjum nr 2. Indy-
widualnie zwyciężyła Marlena Tracz 
(Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie), 

na drugim miejscu uplasował się 
Bartłomiej Kurzyński (Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie), a na trzecim 
Marta Klonowska (Gimnazjum nr 
3 w Nowogardzie). Czwarte miejsce 
zajął Maciej Wojtyniak (Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie).

Wśród szkół podstawowych po raz 
kolejny zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa z Orzechowa. Za nią uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 4 z Gole-
niowa i Szkoła Podstawowa w Klini-
skach. Nowogardzkie szkoły zajęły 
dalsze pozycje. „Trójka” znalazła się 
na szóstym miejscu, Szkoła w Wierz-
bięcinie na siódmym, „Jedynka” na 
ósmym, „Czwórka” na dziewiątym, 
a „Dwójka” na osiemnastym. Indy-
widualnie wygrał Piotr Zarośliński z 
nowogardzkiej Szkoły Podstawowej 
nr 3 przed Jakubem Jerzykowskim 
z Orzechowa. Po regulaminowych 
zadaniach obaj mieli tyle samo 
punktów i zwycięzcę musiała wyłonić 
dogrywka.

Zdobywcy pierwszych miejsc 
otrzymali rowery ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe i prawo do 
reprezentowania naszego powiatu w 
eliminacjach wojewódzkich. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urzędy Gminy i 
prywatnych sponsorów.

Ag

Otwarcie biura Poselskiego Prawa 
i Sprawiedliwości 

W poniedziałek 10 kwietnia w Goleniowie o godzinie 17.00 miało miejsce 
otwarcie filii biura poselskiego wszystkich parlamentarzystów PiS z okręgu 
szczecińskiego: posła Joachima Brudzińskiego, Leszka Dobrzyńskiego, Mi-
rosławy Masłowskiej, Michała Jacha oraz senatora Jacka Sauka.

W otwarciu biura uczestniczyli: Prezes Zachodniopomorskiego PiS Joachim 
Brudziński, poseł Elżbieta Masłowska, Wojewoda Zachodniopomorski Robert 
Krupowicz oraz członkowie i sympatycy partii z terenu naszego powiatu. 
Uroczystego poświecenia biura dokonał ks. proboszcz Krzysztof Rytwiński 
z parafii świętej Katarzyny z Goleniowa. 

W swoim przemówieniu poseł Brudziński podkreślił, że biura poselskie 
muszą służyć przede wszystkim mieszkańcom, polityka jest służbą, którą 
stara się wykonywać jak najlepiej. Pełnomocnik powiatowy Robert Miadiełko 
podziękował wszystkim działaczom za dotychczasową prace dla społeczności 
lokalnej oraz wezwał do jeszcze większego wysiłku w zbliżających się wybo-
rach samorządowych. Nie zabrakło również pytań do parlamentarzystów o 
ewentualną koalicję z Samoobroną oraz PSL lub LPR. 

Biuro mieści się przy ulicy Konstytucji 3 Maja 25. Otwarte jest w ponie-
działki, środy oraz piątki w godzinach od 16:00 do 18:00. W co drugą sobotę, 
począwszy od dnia 8 kwietnia w godzinach od 11:00 do 13:00 będą odbywać 
się bezpłatne porady prawne. 

(MaW)     
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...      
Przypominamy: Będziemy co tydzień przedstawiać sylwetki ludzi, którzy na-
szym zdaniem mogliby sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Będą to osoby 
wyłącznie przez nas rekomendowane, być może niektóre z nich zdecydują się 
ubiegać o ten mandat, ale to jest sprawa ich decyzji... Dzisiaj kolejna sylwetka.

reklama

Kto burmistrzem...
Od pewnego czasu prezentujemy Państwu w tej rubryce osoby, które naszym 

zdaniem mogłyby, gdyby zdecydowały się na kandydowanie, pełnić funkcję 
burmistrza miasta. Katalog znanych nam osób powoli zaczyna się wyczerpy-
wać. Dlatego uzupełniamy formułę rubryki i prosimy Państwa o nadsyłanie 
swoich kandydatów. Wiele osób kompetentnych to ludzie zarazem skromni 
znani tylko w swoim najbliższym środowisku, być może też pominęliśmy 
niektóre nazwiska z braku dostatecznego rozeznania.

Jak już pisaliśmy funkcja burmistrza miasta jest na tyle istotna, że niezbędne 
jest do właściwego wyboru, aby maksymalnie wiele osób włączyło się nie tylko  
w sam akt wyborczy, ale i w proces wyłaniania kandydatur. Ta sprawa nie może 
zamknąć się tylko do uzgodnień poczynionych w partyjnych grupach.

Prosimy więc o nadsyłanie kolejnych sylwetek osób, mogą to być również 
rozbudowane prezentacje w różnej formie literackiej. Jeżeli to możliwe pro-
simy o załączenie również zdjęć kandydatów.

Marek Słomski

Zakończenie programu 
„Alternatywa II”

W miniony piątek zakończyła się kolejna tura realizowanego przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Goleniowie programu „Pomoc dla młodzieży poszukującej 
pracy – Alternatywa II”. Tym razem 15 uczestników zakończyło szkolenie 
„Pracownik ds. kadrowych i płacowych”. 

Program kursu obejmował m.in. obsługę programu „Symfonia – płace”, 
obsługę programu „Płatnik”, ubezpiecze-
nia społeczne. Absolwenci kursu mogli 
zaznajomić się z wiadomościami z zakresu 
spraw pracowniczych oraz rejestracją fir-
my w systemie, naliczaniu płac w każdym 
systemie wynagradzania, sporządzaniu 
raportów miesięcznych i rocznych do roz-
liczeń ZUS i US, sporządzaniu raportów 
zgłoszeniowo rozliczeniowych dla płatni-
ka i pracownika, transmisję z programu 
płacowego do płatnika oraz wysyłanie 
dokumentów do ZUS.

Uczestnicy programu otrzymali stypen-
dium oraz zwrot kosztów dojazdu.

Ag
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„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci i sercach naszych” 

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 

że 02.05.2006 r. zmarł 

Antoni Zieliński 
Msza św. odprawiona 

zostanie 5.05.2006 r. o godz. 15.00 
w kaplicy przycmentarnej 

Pochowanie urny w sobotę 
o godz. 12.00 
pogrążona 

w smutku rodzina

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że

3.05.2006 r. zmarł 

Jan Kusiak
Msza św. odprawiona 

zostanie 5.05.2006 r. o godz. 12.00 
w kaplicy cmentarnej 

pogrążona 
w smutku rodzina

zawiadomienie

Zawody wędkarskie
W dniu 23 kwietnia 2006 r. w 

kamieniu Pomorskim odbyły się 
zawody wędkarskie, spławikowe o 
mistrzostwo koła, zorganizowane 
przez koło M-GPZW Nowogard. W 
zawodach wzięło udział 66 zawodni-
ków, w tym 7 juniorów i 1 pani.

W kategorii juniorów miejsca 
zajęli:

I - Richert Rafał- pkt 10.240, II 
- Zborowski Mateusz- 4.360 pkt, III 
- Szcześniak jakub-3.960 pkt.

Zdobywca I-go miejsca otrzymał 
puchar, natomiast wszyscy zawodni-

cy otrzymali dyplomy i upominki w 
postaci sprzętu wędkarskiego.

W kategorii seniorów miejsca 
zajęli:

I - Rakowski krzysztof pkt 10.500, 
II - Ziemba kazimierz pkt 9.360, III 
- kozioł Tadeusz pkt 8.360.

Zwycięzca otrzymał puchar, 19 
kolejnych zawodników otrzymało 
upominki w postaci sprzętu węd-
karskiego. Zawody zakończyły ciepłe 
kiełbaski z grilla.

Foto Paszkiewicz edward    
Szczupak Henryk

Dzień Ziemi w Błotnie
Uczniowie klasy III i IV Szkoły Podstawowej w Błotnie wraz z wychowaw-

czyniami A. Bartosik i M. Urbaniak postanowili uczcić Międzynarodowy 
Dzień Ziemi w lesie. Dzieci pod bacznym okiem leśniczego z Leśnictwa 
Olszyna sadziły młode sadzonki dębu i sosny. Nasi wychowankowie byli 
dumni z tego, że swoją pracą przyczynili się do uczczenia tego uroczystego 
dnia i zalesiania naszego terenu.

A. Bartosik

SP nr 4
Dochód z kiermaszu, który odbył się 11 kwietnia 2006 r. w SP 4 wyniósł 

585,20 złotych. Zostanie on przekazany 9 maja dla Domu Dziecka w Gry-
ficach, przez delegację nauczycieli i uczniów SP 4, którzy pojadą do tej 
placówki.

Oka

KONKURS W BiBLiOTece
3 maja odbyły się w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Nowogardzie 
finały gminnego konkursu p.n. „Z 
Ziemią Nowogardzką na Ty”

Celem konkursu jest popularyzo-
wanie wiedzy o historii Nowogardu 
i gminy oraz rozbudzanie zaintere-
sowań współczesnymi problemami 
społeczno-gospodarczymi Ziemi 
Nowogardzkiej.

Konkurs przeprowadzono w 
dwóch kategoriach: 1. Konkurs 
wiedzy, 2. Konkurs plastyczny.

W konkursie wiedzy w finałach 
gminnych wzięło udział 30 ucz-
niów ze szkół podstawowych i 15 
z gimnazjów.

Uczniowie rozwiązywali testy 
przygotowane przez Gminną Ko-
misję Konkursową w składzie: 
Zofia Pilarz - przewodniczący oraz 
członkowie: Marlena Marchewka, 
Magdalena Pędzik, Barbara Mucha, 
Barbara Sroka, Tomasz Kulinicz. 
Komisję powołał Burmistrz No-
wogardu, który również ufundował 
nagrody.

W kategorii szkół podstawowych 
I miejsce zdobyła Joanna Brodniak 
SP 2, która otrzymała rower, II 

miejsce Ewa Kopycińska SP otrzy-
mała MP3, III miejsce Dominika 
Beśka SP 2 otrzymała namiot.

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce Łukasz Tychoniec Gimna-
zjum nr 2 (nagroda rower), II miej-
sce Agata Tychoniec Gimnazjum 
nr.1 (nagroda MP3), III miejsce 
Aleksandra Konieczna Gimnazjum 
nr 2 (nagroda namiot). Natomiast 
wyróżnienie otrzymała Joanna 
Wójcik z Gimnazjum nr 3

Na konkurs plastyczny wpłynęło 
ogółem 218 prac.

W grupie szkół podstawowych w 
klasach od 0-III: 

I miejsce - Karolina Kozaczenko 
SP 3 (MP3), II miejsce - Kinga 
Milczarek SP Strzelewo (śpiwór), 
III miejsce Paulina Pawłowska SP 
1 (plecak). Wyróżnienie otrzymała 
Kinga Nowak i Martyna Jania z 
SP 3.

W kategorii klas IV-VI: I miej-
sce - Karolina Goc SP 3 (MP3), II 
miejsce - Paula Hofses SP Strzele-
wo (śpiwór), III miejsce- Karolina 
Szczypień SP 3 (plecak). Wyróżnie-
nie otrzymała Katarzyna Lewan-
dowska z SP 3. Oka

zawiadomienie

4 maja 2006 roku punktualnie o 
godzinie 10.00 rozpoczął się pisemny 
egzamin maturalny z języka polskie-
go. Część podstawowa, czyli arkusz 
I (obowiązkowy dla wszystkich 
uczniów) trwa 170 minut. Natomiast 
uczniowie, którzy zdają dodatkowo 
część rozszerzoną (nieobowiązko-
wą) mają 120 minut na rozwiązanie. 
Tegoroczna matura jest druga w hi-
storii, która będzie przeprowadzana 
na nowych zasadach. Zgodnie z nimi 

maturzyści będą zdawać obowiązko-
wo z trzech przedmiotów: języka pol-
skiego (ustny, pisemny), język obcy 
nowożytny (ustny, pisemny) oraz 
egzamin z wybranego przedmiotu.

W I Liceum Ogólnokształcącym w 
Nowogardzie do matury przystąpiło 
114 uczniów. Po wyjściu z sali ucznio-
wie byli zadowoleni i optymistycznie 
nastawieni.

Oka

Zaczęli od języka polskiego
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Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

reklama reklama

Wakacje z harcerzami
Komenda Hufca ZHP Goleniów organizuje w dniach 30.07-15.08.2006 r. 

obóz harcerski na Polanki (Bieszczady). Koszt obozu  wynosi 520 zł. Bliższe 
informacje otrzymać można po 7.05.2006 r. pod telefonem  091- 407 15 58. 

Komenda Hufca Stargard Szczeciński organizuje obóz harcerski w 
Międzywodziu w dniach 3-16.07.2006 . Koszt obozu 420 zł. Ilość miejsc 
ograniczona. Bliższe informacje pod numerem 091- 834 75 34.

Druhna Ania Kuosa (była drużynowa XIII DSH „Lewe Łapki”) zaprasza 
młodzież na obóz harcerski organizowany przez „Pocztę Harcerską- Szczecin 

II” w dniach od 28 czerwca do 16 lipca 2006 r. Baza położona k. Łeby w trój-
kącie pomiędzy miejscowościami Choczewo, Lubiatowo, Białogóra, w lesie 
brzozowo-sosnowym blisko wydm o własnym mikroklimacie sprzyja leczeniu 
dróg  oddechowych. Stanica posiada własną strzeżona plażę morską. Na tere-
nie stanicy znajduje się ambulatorium, w którym czuwa  pielęgniarka i lekarz 
zgrupowania. W czasie obozu organizowane są wycieczki na Półwysep Helski, 
Trójmiasto - Gdynia, Sopot,  Gdańsk,  Siemirowice, ciekawy program – zajęcia 
survivalowe, szkolenie proobronne, dużo zajęć w terenie, dobrą opiekę. Koszt 
obozu 720 zł. Informacje pod numerem tel. 695 877 456.

red.
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Biegi Majowe 2006

Znowu zjawiły się tłumy

Oto wyniki wszystkich biegów:
Przedszkolaki - dziewczęta: 
1. Kelar Klaudia - SP nr 3 Nowogard
2. Salamon Magdalena - SP Błotno
3. Laskowska Weronika - Przedszkole nr 4
Przedszkolaki - chłopcy: 
1. Sadło Jakub - Przedszkole nr 10 Kołobrzeg. 
2. Sosin Bartłomiej - SP nr 1 Nowogard, 
3. Piecyk Szymon - SP Strzelewo, 
Klasa I – dziewczęta: 
1. Żetecka Natalia - SP Błotno, 
2  Sarzyńska Agnieszka - SP nr 3 Nowogard, 
3. Jurczyk Natalia – SP nr 3 Nowogard, 
Klasa I – chłopcy: 
1. Serdyński Mariusz - SP nr 2 Nowogard, 
2. Pupacz Dawid - SP Orzechowo, 
3. Balasiński Jakub - SP Strzelewo, 
Klasa II – dziewczęta: 
1. Kowalska Dagmara - SP nr 1 Nowogard, 
2. Stawicka Nikola - SP nr 4 Nowogard, 
3. Kozioł Emilia - SP Długołęka, 
Klasa II – chłopcy:
1. Mościński Nikodem - SP nr 1 Nowogard, 
3. Ryngiewicz Szymon - SP nr1 Nowogard, 
3. Warzecha Tomek - SP nr 2 Nowogard, 
Klasa III – dziewczęta: 
1. Zięciak Monika - SP nr 3 Nowogard, 
2. Piotrowska Katarzyna - SP Długołęka, 
3. Kwiatkowska Magda - SP nr 1 Nowogard, 
Klasa III – chłopcy: 
1. Adameczek Damian - SP Długołęka, 
2. Surma Szymon - SP nr 1 Nowogard, 
3. Koko Radek - SP nr 3 Nowogard, 
Klasa IV – dziewczęta: 
1. Polińska Klaudia - SP nr 3 Nowogard, 
2. Wójcik Elżbieta - SP nr 3 Nowogard, 
3.  Król Karina - SP nr 4 Nowogard, 
Klasa IV – chłopcy: 
1. Jemilianowicz Bartosz - SP Wierzbięcin, 
2. Szubartowski Kacper - SP nr 3 Nowogard, 
3. Wojciechowski Szymon - SP nr 2 Nowogard, 
Klasa V – dziewczęta:
1. Karnas Aleksandra - SP nr 4 Nowogard, 

2. Wierszyło Milena - SP nr 4 Nowogard, 
3. Balasińska Patrycja - SP Strzelewo, 
Klasa V – chłopcy:  
1. Michalczuk Łukasz - SP Strzelewo,
1. Wawrzyniak Dominik - SP nr 3 Nowogard, 
3. Płuciennik Adrian - SP Wierzbięcin, 
Klasa VI - dziewczęta 
1. Bobrowska Justyna - SP nr 2 Nowogard, 
2. Zawadzka Monika - SP nr 4 Nowogard, 
3. Kowalczyk Milena - SP nr 3 Nowogard, 
Klasa VI – chłopcy: 
1. Centała Grzegorz - SP nr 2 Nowogard, 
2. Osuch Marcin - SP Błotno, 
3. Smoliga Piotr - SP Błotno, 
Gimnazjum – dziewczęta: 
1.Tomaszewska Paula - Gim. nr 1 Nowogard, 
2. Latusz Julita - SOSW Nowogard, 
3. Wawryca Joanna - Gim. nr 2 Nowogard, 
Gimnazjum – chłopcy: 
1. Marszałek Łukasz - Gim. nr 2 Nowogard, 
2. Wnuczyński Gracjan - Gim. nr 1 Nowogard, 
3. Nieradka Kamil - Gim. nr 1 Nowogard, 
Ponadgimnazjalne – dziewczęta: 
1.Szulc Żaneta - ZSB Szczecin, 
2. Bogdanowicz Anna - II LO Nowogard, 
3. Marcinkowska Magdalena - I LO Nowogard, 
Ponadgimnazjalne – chłopcy: 
1. Pokrzywiński Zbigniew - Police, 
2. Rakiej Tomasz, 
3. Balonis Maciej,
Bieg Główny – mężczyźni: 
1. Wójcir Rafał - KKL Kielce, 
2. Sajek Marcin - Mokasyn Płoty, 
3. Pokrzywiński Krzysztof  - Police, 
Bieg Główny – kobiety:
1. Pokrzywińska Beata – Police, 
2.Sikorska Grażyna - TKKF RUN, 
3. Kulak Agnieszka - TKKF RUN. 
Bieg Główny – klasyfikacja Nowogardzian:
1. Bobrowski Tomasz,
2. Słomski Piotr,
3. Żelazowski Tomasz

Jedyną obawą organizatorów Biegów 
Majowych była zapewne pogoda nie 
rozpieszczająca nas podczas długiego 
weekendu. Na szczęście w dniu imprezy 
zaświeciło piękne słońce i zawodnicy 
i kibice mogli poczuć się jak na ma-
jówce.

Na starcie zawodów pojawiło się po-
nad 800 uczestników w bardzo różnym 
wieku. Przedszkolaki mieli do pokonania 
100 metrów, natomiast profesjonaliści i 
wszyscy, którzy czuli się na siłach mogli 
zmierzyć się w wyścigu głównym z 
dystansem 10 tys. metrów. Warto wspo-
mnieć, że w tym gronie znaleźli się za-
wodnicy, którzy przekroczyli pięćdziesiąt 
a nawet sześćdziesiąt lat. Jak podkreślano 
niemal na każdym kroku nie liczyły się 
tylko pierwsze miejsca, wygranym był 
każdy kto dobiegł do mety, kto znalazł w 
sobie tyle sił, by pokonać własną słabość. 
Niemniej dla najlepszych organizatorzy 
przygotowali cenne nagrody. Rozlosowa-
no również nagrody wśród wszystkich 
uczestników Biegów Majowych. Przy 
odrobinie szczęścia z zawodów można 
było wrócić nowym rowerem

„Impreza jest coraz lepiej przygoto-

wana pod względem organizacyjnym. 
– powiedział nam główny organizator i 
pomysłodawca Biegów Majowych An-
drzej Nowak – Z roku na rok wiemy coraz 
więcej, każdy robi swoje i wszystko to się 
kręci. Przy okazji chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy pomagali w przygoto-
waniu Biegów, w szczególności nauczycie-
lom i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 
1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i II 
LO. Ciszę się, że naszą imprezę uświetnił 
swoją obecnością mistrz Polski w mara-
tonie Rafał Wójcik, który wkrótce będzie 
reprezentował nasz kraj na mistrzostwach 
Europy w Goeteborgu.”

I właśnie Rafał Wójcik reprezentu-
jący KKL Kielce był faworytem biegu 
głównego na 10 tys. metrów. I nie za-
wiódł, pewnie pokonując rywali. Drugie 
miejsce zajął Marcin Sajek z Mokasyna 
Płoty, a trzecie Krzysztof Pokrzywiński 
z Polic. Wśród kobiet najlepsza okazała 
się Beata Pokrzywińska z Polic, za nią 
przybiegła Grażyna Sikorska z TKKF 
RUN, a na trzecim miejscu uplasowała 
się Agnieszka Kulak również z TKKF 
RUN. W biegu rodzinnym zwyciężyła 
rodzina Pokrzywińskich.

W biegu rodzinnym zwyciężyła 
rodzina Pokrzywińskich.

Sponsorami Biegów Majowych 
byli: MONTBUD, P. Andrzej Lipka, 
PARTNER S.J., GeoDezja - P. An-
drzej Siwy, Usługi Geodezyjne - P. 
Sławomir Zwierzyński tel.4185755, 
601569381, „PBO-GRINBUD”,  BAR-
TEK-DOMET,  Apteka Niebieska, 

TERMINEX- MEBLE, GWARANT, 
ARMATURA, PRO-FUR, PRD-
Nowogard, OKNO, Nadleśnictwo 
Nowogard,  P. Adam Fedeńczak,  
WITTER, AZBUD,PHUP„BICYC
L”,BUDMAT, BIUREX, Hurtownia 
P. Czesław Sowa, Urząd Miejski w 
Nowogardzie

Ag

W biegach uczestniczyli kilkuletni amatorzy... 

... jak i profesjonaliści. Zwycięzca biegu głównego Rafał Wójcik odbiera 
nagrody. 

Walka trwała od startu... 

... do samej mety. 



5-8.05.2006 r. 7

Kochanej 
Mamie i Babci 

Łucji Bojarskiej 
z okazji 75 urodzin 

dużo zdrowia,  
            pomyślności 

              oraz uśmiechu 
na twarzy 

życzą 
Beata, Jasiu, 

Marek i Dorota

życzenia

Urzędnicy 
do kontroli dopiero w maju

Tanecznie w Nowogardzie
dokończenie ze str. 1

Oceną jakości pracy samorządo-
wych pracowników mianowanych 
(czyli m.in. naczelnicy wydziałów) 
miała dokonywać Rada Komisji. Na 
jej czele stanął zastępca burmistrza, 
z którym współpracować mieli se-
kretarz gminy Agnieszka Biegańska 
– Sawicka, skarbnik gminy Marcin 
Marchewka oraz radni Witalij Gre-
bieniuk i Krzysztof Kosiński.

Na potrzeby komisji opracowano 
specjalny arkusz, w którym zawarte 
są kryteria, według których oceniana 
będzie praca urzędnika. Sprawdzeniu 
podlega: przygotowanie zawodo-
we do zajmowanego stanowiska, 
stosunek do podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, umiejętność 
organizacji pracy na zajmowanym 
stanowisku, jakość, dokładność i 
terminowość wykonywania zadań, 
zdyscyplinowanie, obowiązkowość, 
odpowiedzialność, przejawianie 
inicjatywy i samodzielność działa-
nia, umiejętność oceny informacji i 
faktów, analizowania ich i wyciąganie 
wniosków, umiejętność poprawnego 
opracowania sprawozdań pisemnych, 
stosunek do interesantów, umie-
jętność współpracy i współżycia w 
zespole oraz zaangażowanie w reali-
zację zadań ogólnogminnych.

Komisja może wystawić ocenę: 
szczególnie dobrą, dobrą, zadowala-
jącą i negatywną.

Niemal piętnaście miesięcy po 
podjęciu uchwały postanowiliśmy 
sprawdzić, jakie są wyniki okreso-
wych, w swym założeniu, badań. 
Pytany o tę sprawę Antoni Bielida 
przyznał, że... Rada Komisji dopiero 
przygotowuje się do ich przeprowa-
dzenia. Pojawia się więc pytanie, co 
jaki czas planowana była kontrola 
jakości pracy urzędników skoro od 
ponad roku nie była przeprowadza-
na? Niemniej jak się dowiedzieliśmy 
ocena pracy samorządowych pracow-
ników mianowanych ma się odbyć już 
w maju. Z niecierpliwością czekamy 
na jej wyniki.

Ag

dokończenie ze str. 1

W miniony wtorek w hali Zespou Szkół Ogólnokształcących odbyła się 
trzecia edycja Nowogardzkich Spotkań Tanecznych.

W Kategorii powyżej 14 lat klasa G sędziowie przyznali 1 i 2 i 3 miejsca. 
Pierwsze miejsca zajęli:

1.Skrzypczak Fabian, Kwiatkowska Bogumiła - Focus Kamień Pom.,
1.Gawroliński Jakub, Sierocińska Marta - Focus Rewal,
W Kategorii 14-15 lat klasa F sędziowie przyznali 1 i 2 i 3 miejsca. Pierwsze 

miejsca zajęli:
1. Kaczocha Maciej, Sulima Marta – NDK,
1. Gawron Mateusz, Bieluń Ula - Focus Kamień Pom., 
1. Figaszewski Marcin, Kuczyńska Hanna - AKTT PS,
1. Milczarek Amadeusz, Nosek Paulina - Focus Kamień Pom.,
1. Popow Mateusz, Kulas Monika - Focus Kamień Pom..
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

Ag

Na parkiecie prezentowały się pary taneczne... 

... jak i formacje 

Organizatorzy Spotkań zadbali 
o odpowiedni wystrój imprezy. W 
zaciemnionej hali klimat tworzyła 
gra kolorowych świateł i muzyka. 
Ustawione stoliki, przy których moż-
na było zjeść ciastko i wypić kawę 
tworzyły coś na kształt kawiarenki. 
Wokół parkietu ustawiono miej-
sca dla licznie przybyłej widowni, 
która podziwiała kunszt młodych 
tancerzy.

O tym jaką popularnością cieszy się 
taniec najlepiej świadczyła frekwen-
cja. Wokół hali ciężko było znaleźć 

miejsce, by zaparkować samochód. 
W prezentacjach formacji tanecznych 
wzięło udział 19 zespołów, a w turnie-
ju tańca towarzyskiego wystartowało 
ponad 110 par. Sędziowie oceniali ich 
podczas tańców standardowych i la-
tynoamerykańskich. Młodzi tancerze 
przygotowywali się do występów do 
samego końca, nawet chwilę przed 
wejściem na parkiet szlifowali swoje 
układy w każdym wolnym miejscu. 
Nic więc dziwnego, że we wszystkich 
kategoriach przyznano kilka równo-
rzędnych pierwszych miejsc.

Oto wyniki turnieju par tanecznych:
W Kategorii 8-9 lat klasa H sędziowie przyznali 1 i 2 miejsce. Pierwsze 

miejsca zajęli:
1. Rogowski Maciej, Radzik Oliwia - Focus Kamień Pom.,
1. Gawroński Radosław, Teodorczyk Hanna – NDK,
1. Fasuła Hubert, Jurczyk Łucja – NDK,
1. Wesołowski Patryk, Mikołajczyk Oliwia - Focus Dziwnów,
1. Atamańczuk Mateusz, Lewińska Maria - AKTT PS,
1. Cenkier Łukasz, Wojtyś Daria - AKTT PS,
W Kategorii 10-11 lat klasa H sędziowie przyznali 1 i 2 miejsce. Pierwsze 

miejsca zajęli:
1. Wierzchoń Bartłomiej, Monika Zięciak – NDK, 
1. Gałecki Szymon, Iwan Natalia – NDK, 
1. Suwa Sławek, Jastrzębska Agata - Focus Dziwnów, 
1. Bestjan Patryk, Lauter Justyna - AKTT PS, 
1. Jurzysta Adam, Sierguć Natalia - AKTT PS, 
1. Długosz Jakub, Głogolska Julia - AKTT PS,
W Kategorii 10-11 lat klasa G sędziowie przyznali 1 i 2 i 3 miejsca. Pierwsze 

miejsca zajęli:
1. Kuleta Adrian, Iwan Natalia – NDK, 
1. Kleist Marcin, Perdek Kasia - AKTT PS,
1. Chlebowski Mateusz, Broniewska Olga - AKTT PS,
1. Gatarski Wojtek, Miazek Maja - AKTT PS,     
W Kategorii 12-13 lat klasa G sędziowie przyznali 1 i 2 i 3 miejsca. Pierwsze 

miejsca zajęli:
1. Czapczyk Patryk, Rynkiewicz Katarzyna – NDK,
1. Serafin Mateusz, Jarecka Sara – NDK, 
1. Drzewiecki Dawid, Dwornik Olga – NDK,
1. Sikorski Filip, Waszczuk Paulina - Focus Kamień Pom.,
1. Daniluk Jarek, Kawecka Iza- AKTT PS,
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Staroście Goleniowskiemu
jerzemu jabłońskiemu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Nowogardu
Stanisławowi kazubie
Zastępcy Burmistrza Nowogardu
Antoniemu Bielidzie
Na okoliczność profanacji dwóchsetnej piętnastej 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja tu jako Święta 
Rzeczpospolitej

(ku rozwadze)

Niosą wieńce żałobnicy
z ratuszowej kamienicy
jako „ludu pomazańcy” 
i nad grobem pobielanym
ku czci trupa – „palą głupa”.

Czyżby Lenin w testamencie
zostawił przesłanie,
że po śmierci komunizmu
przyjdzie z martwych stanie?

M. Piórko

W dniu imienin  

Stanisławowi 
Werykowi 

dużo zdrowia, szczęścia 
i pomyślności w życiu 
osobistym i zawodo-

wym składa 
Ryszard Gutowski

Panu Stanisławowi Werykowi za uszycie stroju kolarskiego 
podziękowania składa Ryszard Gutowski

SP3 – Drugoklasista wojewódzkim 
laureatem i...  

Mały Michał już od najmłodszych lat przejawiał zdolności artystyczne. 
Jak mówi mama (Beata) uwielbiał śpiewać, recytować nawet bez specjalnej 
zachęty, zawsze był odważny, występował bez tremy podczas rodzinnych 
uroczystości, a nawet w gabinecie u pani doktor. Podobno zdolności wokal-
ne, jak mówi on sam, odziedziczył po tacie (Jacku). Tata też przyznaje to z 
wielkim zadowoleniem, jednak zapytany o zdolności recytatorskie i aktorskie 
syna, odpowiada, że tych sam nie posiada (a może tylko nie było okazji ich 
ujawnić?) i raczej syn musiał je odziedziczyć po innym przodku. 

W przedszkolu też zauważono zdolno-
ści Michała. Jego wychowawczyni Alina 
Klimaszewska przydzielała mu główne 
role w przedstawieniach, występował 
również jako mały wokalista. Po raz 
pierwszy na prawdziwej scenie wystąpił 
podczas „nowogardzkiej majówki” w 
Przeglądzie Dorobku Artystycznego 
Przedszkolaka w 2004 roku – wtedy 
mogli go oglądać mieszkańcy całego 
miasta. 

Michał Andrysiak obecnie jest ucz-
niem II klasy Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie. Jego wychowawczynią 
jest Aneta Drążewska, która wychowała 
już wielu małych artystów i wielu finali-
stów przeglądów twórczości dziecięcej. 
Od początku zajęła się małym Micha-
łem, z którym już w pierwszej klasie 
stawiała pierwsze kroki biorąc udział 
w przeglądach Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. 

W tym roku szkolnym wraz ze swoją 
wychowawczynią solidnie wzięli się do 
pracy już w listopadzie. W szkolnych 
eliminacjach Małego Konkursu Re-
cytatorskiego wywalczył sobie drugie 
miejsce i tytuł laureata, potem gładko 
przeszedł eliminacje gminne w Nowo-
gardzkim Domu Kultury i rejonowe w 
Goleniowie. 

26 marca odbył się Wojewódzki Mały 
Konkurs Recytatorski. Prezentacje 
małych recytatorów podzielone były na 
trzy koncerty konkursowe. W absolutnej 
ciszy i skupieniu, w niesamowitej atmo-
sferze recytatorzy mogli zaprezentować 
swe umiejętności. Jury, aby nie deprymo-
wać młodych wykonawców dyskretnie 
zasiadało wśród widowni. 

Michał przed swoim występem jest 
bardzo zdenerwowany i spięty, cóż się 
dziwić, to nie żarty, to konkurs woje-
wódzki, a on „drugaczek” reprezentuje 
cały powiat goleniowski. Pani Aneta 
również siedzi bardzo zdenerwowana, 
wierzy w jego umiejętności, ale trema nie 
zawsze pomaga. I wreszcie... zapowiadają 
jego prezentację „... Michał Andrysiak 
reprezentant Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie...”, jeszcze ostatnia uwaga 
od Pani: „Michał zagraj, to twoja mocna 
strona”. Michał wchodzi na scenę, jeszcze 

widać jego 
zagubienie i 
chyba strach, 
z a c z y n a 
mówić i ... 
strach mija, 
j e s t  t y l ko 
M i c h a ł  i 
jego teksty. 
Powiedział 
p i ęk ni e ,  i 
pani i tata, 
k t ó r y  b y ł 
również na 
konkursie, są z niego bardzo zadowoleni. 
Jednak jak oceni go Jury? Nie wiadomo. 
Trzeba wysłuchać jeszcze pozostałych 
wykonawców, a dla Michała siedzenie 
w jednym miejscu przez prawie cztery 
godziny to nie lada wysiłek. Wreszcie 
koniec prezentacji konkursowych Jury w 
składzie: Iwona Gargas – organizatorka 
konkursu, instruktor teatralny, Iwona 
Korab Kowalska – przedstawicielka 
Zamku Książąt Pomorskich, instruktor 
teatralny oraz Henryk Gęsikowski aktor 
szczecińskich teatrów udają się na nara-
dę. Długie obrady i nareszcie są wyniki. 
Michał siedzi w wielkim napięciu. Prze-
wodnicząca Jury odczytuje protokół i 
słyszymy „Michał Andrysiak – laureat 
konkursu wojewódzkiego”. Radość 
ogromna, ale to jeszcze nie koniec – „... 
jury postanawia zakwalifikować do 
Ogólnopolskiego Małego konkursu 
Recytatorskiego, który odbywa się, 
co roku w Starachowicach Michała 
Andrysiaka”. Tata głośno klaszcze, 
pani ma łzy w oczach, a Michał nieco 
oszołomiony ze szczęścia stoi na środku 
sceny i zbiera gratulacje od członków 
Jury, którzy podziwiają swobodę wy-
powiedzi, naturalności i proszą, aby się 
nie zmieniał. 

Michał jako jeden z trójki laureatów w 
dniach 27 – 28 maja będzie reprezento-
wał nasze województwo na Dziecięcym 
Festiwalu Słowa Starachowice 2006, 
w ramach tego festiwalu odbędzie się 
XVI Ogólnopolski Mały Konkurs Re-
cytatorski. 

Dyrekcja SP3, nauczyciele i wycho-
wawczyni życzą mu powodzenia!
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy”, 
ul. Boh. Warszawy 103, 72-200 Nowogard 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na wykonanie docieplenia ścian budynków 

przy ul. Żeromskiego 4, 15 Lutego 11, 12, 13, 15a i 3 Maja 31.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł. 
Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki 
cenotwórcze, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 29.05.2006 r. Komisyjnie otwarcie 
kopert nastapi w dniu 30.05.2006 r. o godz. 11.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie pod nr 091 579 26 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„cisy” w Nowogardzie 

zaprasza do 
składania ofert na 

pomalowanie klatek 
schodowych z materiałów 

powierzonych, 
w budynku przy 

ul. Boh. Warszawy 44A, B. 
Szczegółowych informacji 

udzielamy w biurze 
spółdzielni lub 

pod nr tel. 091 579 26 58.

reklamareklama

KIERMASZ 
OGRODNICZY 

ul. Woj. Polskiego 54, 
godz. 9.00, 

sobota - 6 maja 
NAGRODY 

NIESPODZIANKI!!!

reklama

Tydzień Matematyczny 
w Strzelewie

W krainie baśni
W dniu 25.04.2006 r. w Szkole 

Podstawowej nr 2 odbyła się 
IV edycja -Konkursu Między-
szkolnego pt. „W krainie baśni” 
zorganizowanego przez J. Mo-
drzejewską i B. Żurak. Tym razem 
spotkali się na nim miłośnicy 
serii przygód Harry’ego Pottera. 
W konkursie wzięły udział re-
prezentacje następujących szkół: 
SP nr l, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, 
SP Błotno i SP Wierzbięcin - w 
sumie 27 uczniów z klas III-VI. 
Wyłoniono ich w eliminacjach 
szkolnych, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Zadaniem uczestników było 

rozwiązanie testu, krzyżówki z 
hasłem oraz wyszukanie imion 
bohaterów w tekście.

Poziom wiedzy wszystkich 
zawodników był bardzo wysoki. 
Świadczy o tym fakt, iż ucznio-
wie którzy zdobyli najmniejszą 
ilość punktów udzielili aż 70% 
poprawnych odpowiedzi. Mak-
symalna liczba punktów, jaką 
można było otrzymać w konkur-
sie - to 57 punktów. Zdobywcy 
równorzędnego I miejsca zgro-
madzili po 55 punktów, a byli to: 
joanna Zaroślińska z SP nr 3 
oraz Piotr Szpilkowski z SP nr 
1. 54 punkty i II miejsce zdobył 

Zielona kuźnia (cd.)
Grudzień 2004/styczeń 2005 - 

przygotowanie projektu po nazwą: 
Stworzenie bazy dla rozwoju oświaty 
ekologicznej Budowa obiektu eduka-
cyjnego „Zielona Kuźnia – Płotkowo”. 
Budowa obiektu edukacyjnego w 
miejscowości Płotkowo - działanie 
na rzecz poprawy infrastruktury 
w oświacie ekologicznej. Projekt 
skierowany jest bezpośrednio do 
dzieci i młodzieży, nauczycieli, ro-
dziców oraz szeroko rozumianej 
społeczności lokalnej polskiej i nie-
mieckiej a także do organizacji spo-
łecznych takich jak: ZHP, LOP, PCK. 
Program Inicjatywy Wspólnotowej 
Interreg III A Krajów Związkowych 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego/
Brandenburgii oraz Polski (Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego). 
Luty/marzec 2005 - uzupełnienie 
dokumentacji, przygotowanie pro-
jektu, pozwolenia wodno-prawnego, 
uzyskanie pozwolenia na budowę 
itp. Wniosek uzyskał poparcie na 
posiedzeniu Wspólnego Komitetu 
Regionalnego i w dniu 17 marca 

2005r został przekazany do Biura 
Zarządzania Projektami Europejski-
mi Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego celem podpisania 
umowy o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III A. 

czerwiec 2005 - pomoc przy pra-
cach i sponsoring boiska na bazie 
harcerskiej w Płotkowi. 
Sponsorzy: Zakład Betoniarski 
Romana Saniuka ze Strzelewa, 
Firma „Betmix” Nowogard, 
Nadleśnictwo Nowogard. Osoby 
prywatne: Irena Skopińska, 
Roman Szlachetka, Arnold Gieryń, 
Kazimierz Lewiński, Jan Bogus, 
Roman Pabisiak, Sławomir Kucal.

Luty 2006 ”Zielona Kuźnia – 
Płotkowo”. Rozpoczęcie przetargu 
edukacyjnego ogłoszenie wykonawcy 
prac.

A. Wasiak

W kwietniu w Szkole Podstawowej 
w Strzelewie odbył się szereg imprez. 
Nauczycielka przyrody i matematyki 
Ewa Rapa zorganizowała Tydzień 
Matematyczny, który składał się z 
kilku części:

- konkursu literackiego: napisanie 
wiersza o tematyce matematycznej 
– zwyciężyły Sylwia Langner kl. II i 
Justyna Machol kl. V.

- dyktanda matematycznego – I 
miejsce Jagoda Rossa, II miejsce 
Patryk Kowalczyk, III miejsce Paula 
Hofses

- „Potyczki matematyczne” – kon-
kursu wiedzy dla klas V – VI – I 
miejsce Justyna Machol, Patryk Ko-
walczyk, II miejsce – Ada Szczepka, 
III miejsce Paula Hofses.

Na zakończenie tego tygodnia 

uczniowie klas V zaprezentowali się 
w przedstawieniu pt. „Matematyka 
jest wszędzie – w poezji i piosence”, 
a klasa IV w przedstawieniu „Czwo-
rokąty”.

Przed Świętami Wielkanocnymi 
kl. II pięknie pokazała zwyczaje i 
tradycje wielkanocne obchodzone 
w Polsce.

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie 
klas V- VI, przygotowani przez Ewę 
Rapę, pokazali jak należy szanować 
przyrodę w przedstawieniu pt. „Bajka 
o dobrej królowej, złym królu, praco-
witych elfach i mądrych dzieciach”.

Serdeczny uśmiech przesyłamy w 
stronę Rady Rodziców za ufundowa-
nie wspaniałych nagród!

Małgorzata kurzawa

Piotr Grzelak z SP nr 2. Na III 
miejscu z 52 punktami uplaso-
wali się: karolina Bąk - SP nr 2, 
ewa kopycińska i Przemysław 
Nikratowicz z SP nr 1. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali nagrody 

książkowe, a pozostali dyplomy 
uczestnictwa!

Gratulujemy wszystkim wspa-
niałej wiedzy i zapraszamy za 
rok.

Organizatorzy
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

AkcjA WIOSNA 2006
 OPONy LeTNIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

AuTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

PBO-GRINBud” Sp. z o.o. w Nowogardzie 
zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowach realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.:

1. robót murarskich,
2. układanie płyt gipsowo-kartonowych,
3. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
4. wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
5. robót malarskich.
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych 
na realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:

murarz tynkarz, betoniarz – zbrojarz, dekarz, malarz, 
monter instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 
57 92 651. 
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630.
2. Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 651.

Nowogard
ul. Bohaterów Warszawy 22
tel./fax (091) 39 22 180

Poniedziałek - Piątek 9 - 18
Sobota 10 - 14

00 00

00 00

Eugeniusz
Kozera

Sklep Motoryzacyjny

CZĘŚCI DO AUT
POLSKICH I ZACHODNICH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNIE

ARTYKUŁY
MOTORYZACYJNE

F.H.U.  oferuje 

Tanie rękawice 

„WAMPIRkI” 
Od 0,61 zł – netto 

Tel. 091 39 133 48
Tel. kom. 0506 484 576. 

Sklep „PANeL” 
ul. 3 Maja 48 w domu Rzemiosła 

tel. 091 39 26 077 
zaprasza na specjalną ofertę 
na zamówienie i nie tylko
- panele podłogowe już od 24,90 zł/m2

- panele ścienne MDF 14,70 zł/m2

- panele PCV zewnętrzne białe i kolorowe
- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- listwy i deski, podbitki drewniane, 
płyty OSB, płyta pilśniowa
- kleje szpachle
• DOWÓZ TOWARU NA MIEJSCE 
   NA TERENIE
• DLA ZAMIEJSCOWYCH ODPŁATNIE

Czynne: pon – pt 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

OFERTA KOMUNIJNA 
SKLeP „ORieNT” 

BIŻUTERIA – UPOMINKI 

ul. Bankowa 
(budynek Telekomunikacji) 

poleca:
- duży wybór łańcuszków, medalików, 
    kolczyków ze złota i srebra
- atrakcyjne zegarki w pudełkach 
   z napisem Pamiątka I Komunii
- duży wybór pamiątek I Komunii Św.

ZAPEWNIAM MIŁĄ 
I FACHOWĄ OBSŁUGĘ 

ZAPRASZAM 
FH „JOTES” J. Szymczak
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OPŁATy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE
NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 

spółdzielcze, własnościowe. 091 39 
28 135.

• Działki budowlane tanio sprzedam. 
Informacja – 0605 106 300.

• Sprzedam kontener handlowy na Tar-
gowisku w Nowogardzie. 091 39 107 
64.

• Kupię domek wolnostojący na wsi – 
okolice Nowogard, Goleniów. 0609 
307 4�9.

• Sprzedam halę na działce o powierzch-
ni ok. 1800 m kw. Cena do uzgodnie-
nia. 0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam działkę 3-arową przy ul. 3 
Maja. 091 39 20 284.

• Sprzedam dom w Nowogardzie, II-pię-
trowy. 091 39 23 209.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w bloku, 68 m kw., 0663 848 121.

• Wydzierżawię lokal pod działalność 
gospodarczą: sklep, itp. o pow. 74 
m kw. w Nowogardzie. Kontakt tel. 
0509 379 ��3, czynsz do uzgodnie-
nia, FRA VAT.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 
0697 352 358, 0695 559 157.

• Kawalerka do wynajęcia. 091 39 
23 259.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. w 
domu 3-rodzinnym, parter, po remon-
cie. 0600 381 049, 0602 643 408.

• KUPUJeMY – SPRZeDAJeMY DOMY, 
MieSZKANiA, ZieMiĘ. „ARDOM” 
– AGeNcJA NieRUcHOMOŚci. 
091 4�� 54 26, 0502 103 432, www.
ardom.pl

MOTORYZAcJA
• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, 

auto naprawa samochodów osobo-
wych i dostawczych wszelkich typów. 
Tel. 0668 527 047, 091 39 25 341. Ul. 
Boh. Warszawy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 
zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów 

do Poloneza – stan dobry. 0605 
576 90�, 091 39 23 59� – po 15.00.

• Polonez Caro, 1992 r., benzyna + gaz. 
Sprawny, z przeglądem – sprzedam. 
0696 034 836.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Kupię przyczepę campingową do 12 
m długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam dziecinny motor spalinowy 
– nowy, poj. 50 cm. Dzeci wiek od 5 do 

10 lat. 0695 657 410, 091 39 22 936.
• Sprzedam przedsionek do pol-

skiej przyczepy campingowej. 0694 
325 416.

• kupię przyczepkę samochodową. 
0660 229 504.

• Sprzedam VW Golf III, 1991/92, poj. 
1.4i, przegląd i ubezpieczenie do III. 
2007 r., sprzęt grający Sony Exploted, 
cena 6.500 zł – do uzgodnienia. 0603 
205 337.

• Sprzedam Ford Taunus, 19�0 r., 
cena 500 zł. 0667 691 102.

• Sprzedam dziecięcy samochód tere-
nowy na akumulator, cena 260 zł. Tel. 
0601 938 293.

• Sprzedam AUDi 100, 19�9 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, cen-
tralny zamek, alufelgi 16’’, wtrysk 
mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0503 533 �3�.

• Kupię różne części do Syreny, Wołgi i 
M21. 091 39 23 137, 0509 411 788.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Sprzedam pszenżyto lub zamienię 

na mieszankę. 091 39 1�0 59, 0502 
�5 35 73.

• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 
0511 807 668, 091 39 26 619.

• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 091 
39 109 17.

• Sprzedam sadzeniaki „Bryzę”, Rumpel”, 
„Harpun” i „Kuba”. 0660 229 504.

• Sprzedam kombajn zbożowy Volvo 
S830 z sieczkarnią, szerokość hederu 
2,70 m. 0607 289 939.

• Sprzedam sadzarkę do ziemniaków 
oraz rozsiewacz do nawozów „Lejek”. 
0888 240 753.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

• WYKONUJEMY PROFESJONALNE 
STRONY INTERNETOWE NA ZAMÓ-
WIENIE – SZYBKI CZAS REALIZACJI, 
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 7�3, 
0660 392 �51.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0��0 690 324.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 0�5 470.
• Przewóz towarów, przeprowadzki 

– do 1,5 tony. Tel. 0696 138 406 – tanio 
i fachowo.

• J. HOLeNDeRSKi – NAUKA i TŁUMA-
cZeNiA. 0693 035 199. 

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Zatrudnię kierowcę z kat. C. Tel. 0501 

692 145.
• Zatrudnię elektryka, elektryka samo-

chodowego i mechanika samochodo-
wego. 091 39 23 887.

• Przyjmę do pracy mężczyzn od 24 
lat, mieszkańców Nowogardu. Wy-
magane: prawo jazdy kat. B, dyspo-
zycyjność. 091 39 20 577.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pra-
cy na Majorce ze znajomością j. nie-
mieckiego. 0605 276 271.

• Wykonam prace ogólnobudowlane. 
Tel. 0693 021 097.

• Potrzebny pomocnik do róznych prac. 
091 39 20 354 – wieczorem.

• Przyjmę fachowca od elewacji. 0696 
614 397.

• Podejmę się opieki nad osobą w po-
deszłym wieku lub niepełnosprawną 
z Nowogardu, Goleniowa. 091 39 
21 265.

• Zatrudnię kierowcę z kat. c. 0604 
409 996, do 15.00.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTÓW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny 
z dokumentacją, cena do uzgodnie-
nia. 0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze 
spacerówką, w dobrym stanie, z peł-
nym wyposażeniem + pokrowiec na 
deszcz. Cena 300 zł - do negocjacji. Tel. 
0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki 
+ spacerówka + nosidło), stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Korepetycje – matematyka, fizyka, 
chemia, przygotowanie do egzami-
nów wstępnych. Tel. 0889 443 498.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 26� 57 – od 9.00 do 17.00, 060� 
32� 095.

• Sprzedam rower młodzieżowy męski 
„Forester 24”, przeżutki shimaro, błot-
niki, bagażnik, stan b. dobry. 091 39 
22 952, 0607 646 417.

• Białą sypialnię + nakrycie i zasło-
ny spzedam, cena 700 zł. 0��0 
064 �03.

• Polecamy ozdoby na torty: komunij-
ne, urodzinowe. Sklep spożywczy „U 
Gieni”, ul. 15 Lutego 17.

• Owczarki niemieckie – czarne pod-
palane, rodzice rodowodowi, tanio 
sprzedam. 091 39 20 106, po 20.00.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy ci 
się ODSZKODOWANie. Pomożemy 
ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. eu-
ropejskie centrum Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozma-
wiajmy. Tel. 050� �66 447.



Nr 3412

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama

reklama

reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

  W obiektywie Jana Korneluka  
  Tnijcie, tnijcie, aż zostanie asfalt i beton
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C

Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32

Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C

A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    04.05.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1.  nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. informatyk
7. reprezentant; kierownik zespołu
8. konserwator
9. prasowaczka
10. murarz
11. kierowca C
12. operator koparki
13. przedstawiciel handlowy
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. monter-spawacz (Szczecin)
3. elektryk (Goleniów)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6. monter kadłubów-kowal konstrukcji (Gdynia)
7. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
8. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
9. monter kadłubów poddźwignicowy (Gdynia)
10. kierowca C-sprzedawca (Szczecin)
11. kierowca C+E (Gryfice)
12. kierowca C+E (Goleniów)
13. technolog robót wykończeniowych (Gole-
niów, Mosty)
14. operator żurawia budowlanego, operator 
żurawia samochodowego do  18 ton (Gole-
niów)
15. murarz, cieśla (Goleniów)
16. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
18. kelner (Rewal)
19. pracownik gospodarczy (Goleniów)
20. pomoc kuchenna (Wisełka)
21. ślusarz-mechanik (Maszewo)
22. operator koparki (Goleniów)
23. betoniarz (Stargard Szcz.)
24. monter klimatyzacji (Szczecin)
25. operator koparki (Goleniów)
26. spawacz (Gadom)
27. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
28. piekarz (Dobra Nowogardzka)
29. kierowca C+E (Węgorza)
30. fryzjer (Chojna)
31. rehabilitant (Międzywodzie)
32. doradca ds. usług telekomunikacyjnych
33. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATO-
WYM URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE, FILIA 

W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Kluczevia Satrgard – Pomorzanin Nowogard 5:3 (3:2)

Festiwal bramek w Stargardzie

Kluczevia Stargard – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:1)

Juniorzy: 
Przegrana po dwóch karnych

Z Polonią u siebie
W najbliższą niedzielę o godzinie 17.00 na nowogardzkim stadionie Pomo-

rzanin zagra kolejny mecz ligowy. Nasza drużyna zmierzy się ze znakomicie 
spisującą się w tym sezonie drużyną Polonii Płoty. Nasz rywal z 44 zdobytymi 
punktami zajmuje czwartą pozycję w tabeli i wyprzedza naszą nowogardzką 
drużynę aż o 20 punktów.

Zestaw par najbliższej kolejki:
Dąb Dębno - Sokół Pyrzyce, Radovia Radowo Małe - Stal Szczecin, Sparta 

Gryfice - Mieszko Mieszkowice, Kluczevia Stargard - Korona Stuchowo, Vi-
neta Wolin - Zorza Dobrzany, Fagus Kołbacz - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 
Kłos Pełczyce - Iskra Banie.

Andrzej Garguliński

Pomoranin: Haberski – Nieradka 
(45 Marszałek), Dworak, Wasyluk 
(45. Szobel), Ratajczak (80. D. Grusz-
czyński), Galus, M. Miklas, Konieczny, 
Skórniewski, K.Miklas (75. Piotrow-
ski), Goszczurny.

Bramki dla Pomorzanina: Koniecz-
ny, Ratajczak, Dworak.

Wyjazdowy mecz Pomorzanina No-
wogard z Kluczevią Stargard obfitował 
w bramki. Padło aż osiem goli. Niestety, 
pięć z nich przepuścił Haberski.

Festiwal strzelecki rozpoczął się już 
w 5. minucie. Po rzucie rożnym jeden 
z zawodników gospodarzy będąc 3 
metry od bramki nie miał problemów 
z umieszczeniem głową piłki w siatce. 
Wyrównanie padło już w 10. minucie, 
kiedy to Konieczny otrzymał piłkę, 
popędził z nią na bramkę rywali i 
strzałem z 16 metrów pokonał bram-
karza Kluczevii. Po kolejnych pięciu 
minutach było już 2:1 dla miejscowych. 
Błąd Dworaka wykorzystał stargardzki 
napastnik i dał prowadzenie swojej 
drużynie. W 30. minucie jeden z za-
wodników Kluczevii ograł Nieradkę 
i po raz trzeci pokonał Haberskiego. 
Nadzieje odżyły tuż przed przerwą 
kończącą pierwszą połowę spotkania. 
Skórniewski wykonywał rzut wolny 
z 30 metrów. Uderzoną przez niego 
piłkę źle złapał bramkarz gospodarzy, 
ta spadła pod nogi Ratajczaka, który 
zdołał umieścić ją w bramce.

Warto wspomnieć, że w pierwszej 
odsłonie meczu Goszczurny dwukrot-
nie pokonywał stargardzkiego bram-
karza, lecz za każdym razem sędzia 
uznawał, że znajdował się na pozycji 
spalonej. Przynajmniej raz można mieć 
co do tego pewne wątpliwości.

Początek drugiej połowy również za-
czął się dla nas fatalnie. Akcja Kluczevii 
prawą stroną boiska zakończyła się 
dośrodkowaniem na 5 metr, Nieradka 

nie zdołał wybić piłki i było już 4:2 dla 
gospodarzy. Od tego momentu Pomo-
rzanin wziął się ostro do odrabiania 
strat i pierwsze efekty przyniosło to w 
70. minucie. W polu karnym rywali 
został sfaulowany Konieczny a pew-
nym egzekutorem jedenastki okazał 
się Dworak. Pomorzanin nie zwalniał i 
niedługo potem nasza drużyna stanęła 
przed szansą na wyrównanie wyniku. 
Tym razem w polu karnym niepra-
widłowo zatrzymywany był Galus. Do 
piłki ustawionej na 11 metrze podszedł 
Goszczurny, lecz jego strzał zdołał 
złapać bramkarz. Ataki naszej drużyny 
nie ustawały i było jeszcze kilka okazji 
na wyrównanie. Najlepszą miał Galus, 
który pod koniec spotkania znalazł się 
sam przed bramkarzem, lecz sądząc, 
że jest na spalonym zlekceważył akcję 
i lekko uderzył w bramkarza. Sędzia 
liniowy nie podniósł jednak chorą-
giewki. Ta sytuacja zemściła się już po 
chwili gdy kontra Kluczevii zakończyła 
się trafieniem ustalającym wynik spot-
kania na 5:3.

Rozegrany w sobotę 29 kwietnia 
wyjazdowy mecz Pomorzanina ze 
szczecińską Stalą zakończył się wy-
nikiem 1:1. Bramka dla gospodarzy 
padła tuż przed końcem spotkania. 
Po niewykorzystanym przez Gołdyna 
rzucie karnym Stal przeprowadziła 
kontrę zakończoną zdobyciem gola. 
Po chwili pięknym strzałem wyrównał 
Konieczny.

Pozostałe wyniki meczu:
Fagus Kołbacz - Sokół Pyrzyce 0 : 

3, Kłos Pełczyce - Sparta Gryfice 2 : 1, 
Vineta Wolin - Radovia Radowo Małe 
2 : 1, Zorza Dobrzany - Dąb Dębno 0 
: 3, Korona Stuchowo - Stal Szczecin 1 
: 0,  Iskra Banie - Polonia Płoty 0 : 3, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Mieszko 
Mieszkowice 1 : 0.

Aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 22 52 61-19
2.  Stal Szczecin 23 44 47-24
3.  Kluczevia Stargard 22 44 50-23
4.  Polonia Płoty 22 44 47-30
5.  Mieszko Mieszkowice 23 41 46-26
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 22 37 32-22   
7.  Zorza Dobrzany 22 35 34-34
8.  Kłos Pełczyce 22 29 28-30
9.  Dąb Dębno 22 28 39-25
10.  Sparta Gryfice 22 26 29-39
11.  Vineta Wolin 23 26 26-37
12.  Pomorzanin Nowogard 22 24 32-58
13.  Fagus Kołbacz 22 22 27-41
14.  Radovia Radowo Małe 22 22 33-48
15.  Korona Stuchowo 23 19 30-55
16.  Iskra Banie 22 11 20-70

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Proskurnicki – 
Mordzak, Jakubowski, Lembas, 
Kram, Litwin (80. Wojda), Pertkie-
wicz (65. Domanowski), Oniszczen-
ko, Majczyna, Borowik, Iwaniuk (46. 
Czerniak).

Bramka dla Pomorzanina: Onisz-
czenko.

Pechowy początek i koniec spot-
kania zaowocował tym, że juniorzy 
przegrali kolejne spotkanie.

Pierwsza bramka dla gospodarzy 
padła już kilkanaście sekund po 
rozpoczęciu spotkania, gdy jeden z 
zawodników Kluczevii wykorzystał 
wrzutkę partnera i pokonał Pro-
skurnickiego. Pomorzanin starał się 
dorobić straty. Dobrą okazję miał w 
25. minucie Pertkiewicz, lecz jego 
strzał z rzutu wolnego przeleciał mi-
nimalnie nad poprzeczką. Po chwili 
do głosu doszli miejscowi i nasza 
defensywa miała sporo do roboty. 
Wyrównanie padło w 40. minucie 
gdy Oniszczenko wykorzystał wrzut-
kę Krama. Do przerwy Pomorzanin 

stworzył sobie kilka sytuacji, lecz bez 
efektu bramkowego.

Po przerwie nadal napierali go-
spodarze, ale nie zdołali pokonać 
naszego bramkarza. W 75. minucie 
przed szansą na zdobycie prowa-
dzenia dla Pomorzanina stanął Bo-
rowik, ale przestrzelił z 10 metrów. 
I przyszła ta pechowa końcówka. W 
85. minucie sędzia podyktował co 
najmniej kontrowersyjnego karnego 
dla stargardzkiej drużyny i było już 
2:1. Chwilę później sędzia dopatrzył 
się ręki u Wojdy w obrębie szesnast-
ki. I tym razem zawodnik Kluczevii 
zachował zimną krew i po raz trzeci 
pokonał Proskurnickiego. 

Wcześniejszy mecz naszych junio-
rów z rówieśnikami grającymi w Stali 
Szczecin zakończył się porażką 3:0.

Pozostałe wyniki meczów:
Fagus Kołbacz - Sokół Pyrzyce 0 

: 2, Kłos Pełczyce - Sparta Gryfice 
2 : 1, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Mieszko Mieszkowice 2 : 0.

Aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 22 54 118-24
2.  Vineta Wolin 21 47 92-37
3.  Stal Szczecin 21 43 110-26
4.  Sokół Pyrzyce 20 43 57-27
5.  Dąb Dębno 19 42 76-50
6.  Zorza Dobrzany 20 40 71-33
7.  Polonia Płoty 20 39 73-36
8.  Kłos Pełczyce 21 29 46-54
9.  Iskra Banie 20 26 49-86
10.  Pomorzanin Nowogard 20 25 50-43
11.  Mieszko Mieszkowice 23 23 35-55
12.  Sparta Gryfice 21 21 34-74
13.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 21 20 40-82
14.  Fagus Kołbacz 22 11 21-101
15.  Radovia Radowo Małe 20 11 37-91
16.  Korona Stuchowo 21 6 24-114

Andrzej Garguliński
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krzyżówka nr 18kupon nr 18 Humor 
Henia Szczupaka

Już za dzień matura
Maj wabi nas słowikiem już i bzami
Spójrzcie tylko na pączki, na listki…
Młodzież czeka najważniejszy 

egzamin
(Maturzyści to i maturzystki)
I gdy spojrzę na życie, co płynie,
Na ten czas, który gna bez litości,
Gdy pomyślę o tym egzaminie-
Też świadectwo chcę mieć dojrzałości,
Do wielkiego pofrunąć chcę lotu.
Trzeba, zatem się trochę potrudzić
Muszę zdawać z dość różnych 

przedmiotów,
Żeby jakoś wyjść w życiu na ludzi,
Pójdę z książką na spacer - tak myślę,
(życie książkę mi tę napisało),
Bo historia i nauki ścisłe,
Geografia, przyroda- to mało!
Trzeba się będzie dobrze napocić,
Zrezygnować z majowych wieczorów,
Żeby zdać celująco: z dobroci,
Z dobrych manier, z poczucia humoru,
Z uczciwości, skromności,

(choć brak tu
Skryptów, które nauki te szerzą),
Z wesołości, grzeczności i z taktu,
Z życzliwości dla ludzi i zwierząt,
Tego niestety brak i nic się nie zmieni,
Obecne pokolenie wcale tego 

nie ceni,
Choć grymasiłbym 

(cóż znaczy grymas!)
Wiem- niczego z programu nie utną!
I gdy nawet z piątkami otrzymam
Tę maturę- to będzie mi smutno.
Bo niepokój i żal serce zdławią,
I z tym bólem zostanę już wiecznie,
Gdy z wszystkiego mi piątkę postawią,
A z młodości- niedostatecznie.
Tu chyba miejsce na morał 
Tak się przynamniej wydaje,
Choć wszyscy się rodzą orłami,
Nie każdy orłem zostaje! 

Rozwiązania krzyżówki nr 17
ŚLUBY JANA KAZIMIERZA – nadesłali: Andrzej 

Leszczyński, Franciszek Palenica,  Władysława Kubisz, 
Michał Furmańczyk, Elżbieta Bogus, Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Bogumiła Urtnowska, Józef Górzyński, 
K. Młynarska, Jerzy Siedlecki, Halina Stefańska, Patryk 
Skowron.

Bezpłatne prenumeraty DN na czerwiec wy-
losowali:

 - Patryk Skowron
 - Halina Stefańska
 - Józef Górzyński

Gratulujemy!
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 Witamy wśród nas...

reklama

reklama

reklama

Syn Magdaleny Kowalczyk 
ur. 19.04.06 z Nowogardu

Córka Marianny Zięciak ur. 
19.04.06 z Wojcieszyna

Córka Agnieszki Błaszczyk 
ur. 20.04.06 z Nowogardu

Córka Urszuli Bartos ur. 
19.04.06 z Nowogardu

Córka Edyty Wesołowskiej 
ur. 20.04.06 z Nowogardu

Córka Sylwi Dziedzic ur. 
20.04.06 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w No-
wogardzie urodziło się 1 
dziecko. 

Zdjęcia oraz dane perso-
nalne nie zostały opubliko-
wane ze względu na brak 
zgody rodzica

Syn Angeliki Pudłowskiej ur. 
25.04.06 z Sokolnik

Córka Li l ly  Grzelak ur. 
26.04.06 z Bielic

Róża córka Kingi Pawlak ur. 
26.04.06 z Miętna

Syn Anny Czechorowskiej ur. 
26.04.06 z Wrześna

Daria córka Żanety Kinowsk-
iej ur. 27.04.06 z Nowoga-
rdu

Syn Ewy Kmieć ur. 28.04.06 
z Łobza

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Informujemy, że   

12 maja 2006 r.
wtorek w godz. �.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

czytaj na str. 4
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 www.dziennik.nowogard.net

reklamareklama

czytaj na str. 5

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

50 lat razem

czytaj na str. 6

Informujemy, że   

12 maja 2006 r.
piątek w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

W miniony piątek w Restauracji „Kamena” odbyła się niezwykle miła uroczystość. 29 par z 
Nowogardu i okolic obchodziło swoje złote gody.

50 lat wspólnego życia to niezwy-
kle piękna rocznica, która zdarza się 
tylko ludziom wyjątkowym. Tym, 
którzy potrafią przejść przez wszyst-
kie życiowe zakręty, przetrwać liczne 
burze, zaakceptować wady swoich 
partnerów, cieszyć się ich zaletami, by 

później w gronie rodziny, z wianusz-
kiem dzieci i wnuków wokół radować 
się tym wspólnym półwieczem. 

Złote gody nie zdarzają się wszyst-
kim. Tym, którzy potrafili przeżyć 
wspólnie pięćdziesiąt lat Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje 

„Medal za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. W miniony piątek w imieniu 
Lecha Kaczyńskiego obchodzącym 
złote gody parom z naszych okolic 
medale wręczył burmistrz Kazimierz 
Ziemba. 

Pożar 
w Żabówku

W niedzielę około godziny 23.00 
zapalił się jeden z domów w Żabów-
ku. Ogień szybko się rozprzestrzenił, 
a łuna pożaru widoczna była z 
daleka.

Jechał i niszczył 
samochody

Do niecodziennego zdarzenia 
doszło w miniony piątek na ulicy 
Poniatowskiego. Jadący w kierunku 
Stargardu samochód ciężarowy 
zniszczył dwa zaparkowane na 
chodniku auta.

Tydzień 
bibliotek

8-15 maja 2006 pod hasłem:
„nie wiesz? – zapytaj w biblio-

tece.”
Już po raz trzeci przyłączamy się do 

ogólnopolskiej akcji Tydzień Biblio-
tek organizowanej pod patronatem 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKA-
RZY POLSKICH.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek po-
święcony jest bardzo szeroko pojętej 
informacji.

czytaj na str. 7

czytaj na str. 6

Ważne 
dla rolników
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  Nasza sonda
W naszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców gminy o to: „Czy palenie 

w miejscach publicznych powinno być zabronione?”

Siedlecka katarzyna
Tak, jak najbardziej popieram taką 

akcję, bo sama nie lubię papierosów 
i denerwuje mnie jak inni ludzie są 
zmuszani do biernego palenia. W ten 
sposób szkodzą swemu zdrowiu, choć 
tak naprawdę nic nie mogą przeciw 
temu zrobić. Mam nadzieję, że w nie-
dalekiej przyszłości to się zmieni.

renata Wawrzyniak z żabowa
Myślę, że taki zakaz jest bardzo 

potrzebny. Osobiście nie palę i drażni 
mnie to, jeśli muszę przebywać w 
zadymionym od papierosów po-
mieszczeniu. Wprowadzenie w życie 
owego ograniczenia ułatwiłoby życie 
wielu osobom niepalącym.

Marta ciesielska
Jestem za zniesieniem palenia w 

miejscach publicznych, gdyż jest to 
dość uciążliwe dla innych. Ponadto 
jestem uczulona na dym tytoniowy 
i przebywając np. w restauracji, 
podczas gdy inni palą jest dla mnie 
niezbyt przyjemne. Dlatego też jestem 
jak najbardziej za wprowadzeniem 
tego zakazu w Polsce. 

Oka

Kronika policyjna

Straż Pożarna

W poniedziałek z zaparkowane-
go na jednym z parkingów samo-
chodu marki nissan skradziono 4 
kołpaki. Właściciel pojazdu osza-
cował swoje straty na 760 zł.

Tego dnia zatrzymano czterech 
rowerzystów, którzy poruszali się 
swymi jednośladami w stanie nie-
trzeźwym. Władysław K. miał oko-
ło 2,2 promila alkoholu, Bronisław 
K. miał około 1,1 promila, Jan Z. 
miał około 1,4 promila a Krzysztof 
Z. 1,1 promila.

W środę zatrzymano kolejnego 
pijanego rowerzystę. Jadący ulicą 
Bohaterów Warszawy Czesław D. 
miał w wydychanym powietrzu 
około 2,1 promila alkoholu.

W czwartek między godziną 2 a 6 
skradziono zaparkowany przed blo-
kiem na ulicy Wiejskiej samochód 
audi a4. Właściciel oszacował jego 
wartość na około 20 tys. zł.

Z prywatnej posesji w Wyszo-
mierzu skradziono przewody elek-
tryczne. Ich wartość oszacowano 
na 400 zł.

W piątek jeden z mieszkańców 

Osiny zgłosił włamanie do swojego 
mieszkania. Skradziono alufelgi 
wraz z oponami zimowym i żarood-
porne drzwiczki do kominka war-
tości 1500 zł. Do włamania mogło 
dojść już 20 marca bo właśnie wtedy 
po raz ostatni właściciel odwiedził 
swoje mieszkanie.

W sobotę personel sklepu „Net-
to” zatrzymał jednego z miesz-
kańców naszego miasta, który 
usiłował ukraść dwie czekolady 
wartości 2,98 zł. Jako, że nie był to 
jego pierwszy taki czyn skierowano 
przeciwko niemu wniosek do Sądu 
Grodzkiego.

W niedzielę w Długołęce poli-
cjanci zatrzymali jadącego rowerem 
Henryka C. Badanie wykazało, że 
miał on w wydychanym powietrzu 
około 1,6 promila alkoholu.

Na terenie kompleksu leśnego 
między Wierzbięcinem a Dobrą 
znaleziono wrak spalonego forda 
mondeo, który był skradziony w 
dniach 1-2 maja w Kaliszu Pomor-
skim.

Ag

W minionym tygodniu, w dniach 
1-7 maja strażacy wyjeżdżali aż 
dwanaście razy. W dziewięciu przy-
padkach były to pożary. Zdarzyło 
się m.in.:

W poniedziałek o godzinie 13.55 z 
jednego z mieszkań przy ulicy War-
szawskiej zaczął wydobywać się dym. 
Jak się okazało właściciele mieszkania 
pozostawili na kuchence garnek.

We wtorek strażacy musieli zdej-
mować kolejny garnek z włączonej 
kuchenki. Tym razem działo się to 
na ulicy Luboszan, a właściciel miesz-
kania nie mógł dostać się do środka. 
Konieczne było wyłamanie drzwi.

W jednym z mieszkań na ulicy 
Bohaterów Warszawy ulatniał się gaz. 
Strażacy wezwali pogotowie gazowe, 
które naprawiło instalację.

W środę na ulicy 3 Maja usuwano 
z jezdni plamę oleju.

W czwartek około godziny 20.15 
przy ulicy Poniatowskiego zapalił się 
wolnostojący garaż, wewnątrz które-
go znajdował się samochód. Auta nie 
udało się uratować. Prawdopodobną 
przyczyną zdarzenia było zwarcie 
instalacji elektrycznej.

W piątek strażacy trzy razy gasili 
pożar traw na nieużytkach. Paliło się 
w Kikorzach, Konarzewie i Krzywi-
cach gdzie ogień dostał się do lasu 
trawiąc około 15 arów poszycia.

W sobotę w okolicy Redła palił się 
las. Spłonęło około 10 arów poszycia 
leśnego.

W niedzielę około godziny 15.00 
strażacy gasili płonący kontener ze 
śmieciami.

Ag

W szponach narkotyku cz. II
W I części (DN nr 29) odpo-

wiedziałem na pytania, co to jest 
narkotyk i narkomania? Wtedy 
też obiecałem przedstawić dane 
z policji, szkół oraz gdzie szukać 
pomocy.

Narkomania jest problemem 
społecznym. Zarówno dla osoby 
zażywającej, jak i jego rodziny jest 
to dramat. Nie zawsze uzależniony 
zdaje sobie sprawę ze skutków, które 
prowadzą do wyniszczenia orga-
nizmu, czego efektem końcowym 
jest śmierć.

Dane z Komendy Rejonowej 
Policji, których udzielił mi z-ca 
komendanta Waldemar  Leszczak 
są zatrważające i dają do myślenia.

Otóż na dzień 25 kwietnia br. 
policja prowadziła 4 postępowania 
przygotowawcze; 7 postępowań za-
kończono; ponadto 19 przestępstw 
wykryto, 6 osobom przedstawiono 
zarzuty, 6 dalszych osób jest po-
dejrzanych. Wszystkie osoby są 
pełnoletnie.

Dyrektorzy szkół twierdzą, że u 
nich problemu narkomanii jako 
plagi nie ma, co nie znaczy, że nie 
ma pojedynczych zjawisk. Sprawy 
tego typu są załatwiane na bieżąco 
na terenie szkoły. W rozwiązywaniu 
tego typu spraw bardzo angażują się 

pedagodzy szkolni, do których mło-
dzież może się zgłaszać z prośbą o 
pomoc. Oprócz pedagogów ucznio-
wie mogą prosić o pomoc wycho-
wawcę klasy, zaufanego nauczyciela 
czy dyrektora szkoły. Na pewno 
znajdą pomoc i zrozumienie.

W szkołach często organizowane 
są prelekcje na temat narkotyków, 
narkomanii prowadzone przez wy-
chowawców i zaproszonych gości.

Młodzież szkolna jak widać z 
powyższego przykładu nie jest 
bezradna. A co z dorosłymi, którzy 
okres nauki szkolnej mają już poza 
sobą? Czy są bezradni zdani tylko 
na kolejną działkę?

Otóż nie!
Osoba dorosła może szukać po-

mocy w przychodni zdrowia czy 
szpitalu. Może też zgłosić się do 
ośrodka Pomocy Społecznej, w któ-
rym na pewno znajdzie pomoc.

Tak, więc zanim weźmiesz kolej-
ną działkę zastanów się czy warto. 
Może lepiej udać się po pomoc.

Pamiętaj! Innym się udało - uda 
się i Tobie. Powodzenia w walce 
z nałogiem, bądź silniejszy niż 
narkotyk!

Ireneusz karczyński
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Poustrojowa syberiada
Na nowogardzkim cmentarzu postawiono dwa chwalebne pomniki 

sybirackie. Pierwszy wzniesiono za samorządu solidarnościowego pod 
burmistrzem T.L. Kubicy, który kładł kamień węgielny pod reaktywo-
wane Koło Sybiraków i drugi obelisk niczym narzutowy głaz niezgody 
obstalowany za samorządu post-komuny. Podział wśród społeczności 
sybirackiej stał się faktem i fatalnie skutkuje na sprawy żywotne, m.in. 
dbałość i troskę o swoich członków, którzy przeżywszy koszmar wywózek, 
zsyłek i deportacji w głąb ZSRR zdołali tę gehennę przetrwać i powrócili 
do Kraju.

Jakimś dziwnym trafem uprawnienia kombatanckie niejako z marszu 
do wolnej Polski uzyskali byli członkowie PRL-owskiego Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację, czego nie można powiedzieć o tych, którzy 
ten „bratni” związek traktowali i omijali jako reżimowe „zakacapie”.

Przestrzeń między tymi dwoma pomnikami wypełnia człowieczy los 
steranego i schorowanego Sybiraka posiadającego legitymację człon-
kowską nr 95451, który jako żołnierz AK na kresach Rzeczypospolitej 
uczestniczył m.in. w Powstaniu Wileńskim pn. „Burza”. I za to, swoją 
polskość hartował poza Kołem Polarnym w portowym Murmańsku 
poddany sowieckiej „resocjalizacji”. Po powrocie do Ojczyzny w ostat-
niej fali repatriacji (1958 r.) nie miał lekkiego życia. Był szykanowany 
przez rodzimy aparat ucisku chociażby za szczerość z jaką publicznie 
nagabywał bywszego posła tow. Antoniego Walaszka o otwarcie granicy 
na powrót rodaków do Macierzy z zagarniętych przez „Wielkiego Brata” 
terenów, a teraz Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych decyzją z dn. 30.11.2005 r. odmówił przyznania praw 
kombatanckich. Jeżeli zatem autentyczne dokumenty, jak i zeznania 
świadków tamtych zdarzeń nie mają żadnego znaczenia dla urzędów 
i instytucji do tego powołanych, to kładzie się cieniem na odnowie i 
praworządności. Naocznie widać, że w krwioobiegu tych firm „dobrze 
funkcjonują weryfikatorzy”, którym nienawiść do Armii Krajowej nie 
przeminęła wespół z komunistycznym ustrojem. Tego nie można, ani 
nie da się zaakceptować, nie o to szedł bój.

Należy zapytać władze Koła Sybiraków, któremu przewodzi p. Fran-
ciszka Kobylińska, komu one służą? Jak długo jeszcze obszar między 
pomnikami „chwały” będzie wypełniała niegodziwość i upokorzenie 
wymierzone w człowieka, który walczył o wolną Polskę?

M. Piórko

PS. Niedawno minęło 50-cio lecie pożycia małżeńskiego tej sybirackiej 
rodziny, czego nie raczyli zauważyć włodarze miasta, jak i władze Koła 
Sybiraków. Oto przykładne zachowania życiowych weryfikatorów.

Turnieje BRD 
- kolejne zwycięstwa Orzechowa

Eliminacje powiatowe XXIX Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym odbyły 
się 21 kwietnia 2006 roku w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Goleniowie. W 
zawodach uczestniczyły trzyosobo-
we drużyny reprezentujące szkoły 
podstawowe z powiatu goleniow-
skiego. Turniej składał się z trzech 
konkurencji. W pierwszej - zadaniem 
zawodników było rozwiązanie testu 
ze znajomości przepisów ruchu dro-
gowego oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej. W drugiej 
- uczniowie musieli wykazać się prak-
tycznym wykorzystaniem wiedzy 
podczas jazdy rowerem w miasteczku 
ruchu drogowego, a trzecią konku-
rencją była jazda sprawnościowa  na 
rowerowym torze przeszkód. Pytania 
z zakresu ruchu drogowego nie nale-
żą do najłatwiejszych. Myślę, że wielu 
dorosłych miałoby kłopoty z udziele-
niem prawidłowej odpowiedzi, w tym 
również kierowcy. Dobra znajomość 
przepisów drogowych ma wpływ na 
bezpieczeństwo uczestników w ruchu 
drogowym. 

Obecnie w ogromnym natężeniu 
ruchu, jakie występuje na polskich 
drogach i sporą ilością wypadków, 
organizowanie takich turniejów jest 
bardzo potrzebne. Jeśli szkoły będą 

uczyły naszych najmłodszych człon-
ków społeczeństwa prawidłowych 
zachowań na drogach, to w przyszło-
ści powinno zaowocować to poprawą 
naszego bezpieczeństwa. Dlatego 
szkoła w Orzechowie nawiązała 
parę lat temu współpracę z WORD 
w Szczecinie, wzięła udział w tym 
roku szkolnym w akcji „Bezpieczna 
szkoła z PZU”.

W wyniku przeprowadzonych 
eliminacji powiatowych Turnieju 
Wiedzy o BRD drużynowo pierwsze 
miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Orzechowie. Skład 
drużyny: Iwona Kopera, Jakub Je-
rzykowski, Błażej Siuda. Opiekunem 
drużyny był Andrzej Pluta. Jest to już 
piąte zwycięstwo uczniów tej szkoły w 
turnieju. Ponadto turniej ten wyłania 
indywidualnych mistrzów. Po zacię-
tych bojach i dwóch dogrywkach 
Jakub Jerzykowski zajął ostatecznie 
II miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli 
odpowiednio: Iwona Kopera V miej-
sce, Błażej Siuda XIII miejsce. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie reprezentowali nasz 
powiat w eliminacjach wojewódz-
kich, które odbyły się w dniach 5-6 
maja w Koszalinie.

Opiekun drużyny andrzej Pluta
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Odznaczeni zostali: Krystyna i Ze-
non Zieleśkiewicz, Jadwiga i Tadeusz 
Kozioł, Anna i Czesław Kozieł, Ma-
ria i Edward Łokaj, Teresa i Marian 
Topolski, Natalia i Marian Brożyna, 
Parskiewia i Tadeusz Jakubik, Maria 
i Czesław Zalewski, Katarzyna i Woj-
ciech Barczak, Maria i Jan Gwiazda, 
Helena i Władysław Chorążyczewski, 
Anastazja i Stefan Karpiuk, Stani-
sława i Zygmunt Łokaj, Regina i 
Józef Staniul, Teodora i Franciszek 
Serafin, Honorata i Teodor Konior, 
Zofia i Stanisław Wojewoda, Amelia i 
Henryk Wlazło, Krystyna i Szczepan 
Putiatyński, Józefa i Kazimierz Miki-
ta, Leokadia i Marek Mąka, Janina i 
Stanisław Wesołowski, Marianna i 
Stanisław Król,

Stanisława i Henryk Tasak, Daniela 
i Mieczysław Machała, Czesława 
i Mieczysław Owczarek, Janina i 
Antoni Szałkiewicz, Władysława i 
Henryk Szewc oraz Wanda i Edward 
Trzebiński.

Niestety, ze względów zdrowotnych 
nie wszystkie pary mogły przybyć na 
uroczystość. Na tych, którzy się zjawi-
li czekał poczęstunek i symboliczna 
lampka szampana. Obchodzącym 
ten jubileusz jeszcze raz zagrano 
marsz Mendelsona, a niektórzy mogli 
nawet ponownie usłyszeć „gorzko, 
gorzko”.

jubilatom gratulujemy.
Ag

50 lat razem

Niezapomniana wizyta dzieci 
w Domu Pomocy Społecznej nr 1

W naszym mieście jest taki piękny 
i gościnny dom, który mieści się przy 
ulicy J. Piłsudskiego 9.

Mieszkają w nim starsi, przesym-
patyczni ludzie, dla których nasze 
dzieci z klasy II a i III c z SP Nr 1 
wraz ze swoimi wychowawczyniami 
A. Tracz i E. Kwiatkowską zaprezen-
towały montaż słowno - muzyczny 
„WIOSNA W POEZJI”. W miłej, 
serdecznej atmosferze, której twór-
cami są pracownicy i mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 
dzieci mogły, w na szczęście już 
także typowo wiosennej pogodzie, 
zaprezentować swoje umiejętności i 
zdolności twórcze związane z recy-
tacją, śpiewem tańcem i graniem na 
instrumencie klawiszowym. Łza się 
w oku zakręciła, kiedy każdy utwór 
naszego przedstawienia nagradzany 
był przez starsze panie oklaskami. Na 
ich twarzach widać było autentyczne 
zainteresowanie oraz podziw dla 
młodych wykonawców, mówiących 

wiersze i teksty, związane z symbo-
lami wiosny i jej pięknem. 

Wizyta ta ma ogromne znaczenie 
wychowawcze dla naszych dzieci, 
które uczą się ten sposób szacunku do 
starszych, często fizycznie schorowa-
nych ludzi. Mimo tego, są oni „mło-
dzi duchem”, autentyczni, szczerzy 
i radośni. Po występie dzieci mogły 
podziwiać przepiękne wnętrze domu 
oraz różne, ale jakże cudowne prace 
pensjonariuszy. Wiemy także, że pa-
nie mieszkające w tym domu są też 
uzdolnione aktorsko, ponieważ nasi 
uczniowie mieli okazję podziwiać ich 
występy w Bibliotece Miejskiej.

Pragniemy bardzo podziękować 
za miłe przyjęcie i mamy nadzieje, 
że będziemy mieć, jeszcze nie raz 
okazję do spotkania się w bardzo ro-
dzinnym Domu Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie.

Opracowanie 
a.Tracz, e. kwiatkowska

W NOWOGARDZIE
Dnia 03.05.2006 r. o godzinie 12.00 w Nowogardzie na Placu Szarych Sze-

regów, odbył się bieg na 10 km.
W programie imprezy od godziny 10.00 były również biegi dla dzieci 
i młodzieży, od grupy przedszkolaków począwszy. Oprócz nagród 
indywidualnych, została przeprowadzona klasyfikacja szkół podstawowych, 
w których to pierwsze miejsce 459 pkt. i nagrodę 500 złotych wywalczyła SP 
nr 2, miejsce drugie SP nr 1 – 438 pkt., pozycja trzecia przypadła w udziale 
SP nr 3 – 365 pkt.
Na zakończenie imprezy przeprowadzona została loteria nagród.
Oto szczęśliwi posiadacze upominków i nagród rzeczowych:
Zegar – Bartosz Jemilianowicz – Wierzbięcin
Zegar – Adrian Pabisiak – SP2
Fasolki – Dawid Orłowski – Żabowo
Zegarek mały – Wiktoria Łotocka – SP1
„Łapacz” – Maciej Winnicki
Skakanka – Damian Krawczyńki – Wierzbięcin
Podstawka na telefon + długopis – Sandra Weiss – SP4
Piłka nożna – Mikołaj Bobrowski
Długopis + metrówka – Kajetan Kowalczyk – SP4
Medal – Maciej Jankowski SP 10 Szczecin
Medal – Mateusz Ślipek – Błotno
Metrówka – Monika Wodniak – Przedszkole nr 340
Skakanka – Ania Andrzejewska – SP1
Piłka koszykowa – Malwina Latusz – SP Dąbrowa
Deska do pływania – Sandra Pluta – Błotno
Medal – Krystian Wlaźlak – Orzechowo
Medal – Ania Piotrkowska – SP3
Medal- Karolina Łokaj – SP2
Medal – Mateusz Wawreńczuk  - SP2
Medal – Milena Wierszyło – SP2
Medal – Jakub Sadło – Kołobrzeg
Medal – Adrian Chodor – SP1
Medal – Kamil Sobolewski – SP2
Rower czerwony - Justyna Kaźmierowska - SP2
Rower szary  - Kamil Tracz – SP4
Rower żółty – Diana Maślińska - Wierzbięcin
Nagrody można odebrać w Świetlicy środowiskowej „PROMYK”, u pani 
Moniki Tandeckiej, w godzinach 10.00 - 18.00
Pragnę serdecznie podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu, 
wszystkim osobom, sponsorom i instytucjom za wysiłek włożony w 
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy

Sponsorami Biegów Majowych byli: MONTBUD, P. Andrzej Lipka, PART-
NER S.J., GeoDezja - P. Andrzej Siwy, Usługi Geodezyjne - P. Sławomir 
Zwierzyński tel.4185755, 601569381, „PBO-GRINBUD”,  BARTEK-DOMET,  
Apteka Niebieska, TERMINEX- MEBLE, GWARANT, ARMATURA, PRO-
FUR, PRD-Nowogard, OKNO, Nadleśnictwo Nowogard,  P. Adam Fedeń-
czak,  WITTER, AZBUD,PHUP„BICYCL”,BUDMAT, BIUREX, Hurtownia 
P. Czesław Sowa, Zakład Fotograficzny FOTO VENUS, Urząd Miejski w 
Nowogardzie.

Organizatorem imprezy był TKKF „WODNIAK” w Nowogardzie.
O imprezie więcej na stronie: www.wodniak.nowonet.pl.

Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Nowak
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze

śp. 

Jana Kusiak
dziękuje 

pogrążona 
w smutku rodzina

podziękowanie

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

ś.p. Antoniego 
Zielińskiego 

dziękuje 
pogrążona 

w smutku rodzina

podziękowanie

Na całe szczęście mieszkańcy 
domu jeszcze nie spali, bo pożar 
mógłby skończyć się tragedią. Ogień 
zauważył jeden z mieszkańców domu 
i natychmiast zaalarmował resztę ro-
dziny. Wszyscy jak stali natychmiast 
wybiegli z mieszkania. Jak powiedział 
nam zszokowany właściciel budynku 
ogień rozprzestrzeniał się „jakby pa-
liła się benzyna”. 

Strażacy zostali powiadomieni o 
godzinie 23.19. Gdy przybyli na miej-
sce zdarzenia budynek był cały objęty 
ogniem i istniało realne zagrożenie, 
że rozprzestrzeni się na stojące obok 
budynki mieszkalne i gospodarcze. 
Udało się jednak tego uniknąć. 

W akcji wzięło udział dziewięć 

jednostek. Nowogardzkich strażaków 
wspomagały jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Nie obyło się bez 
kłopotów. 

„Mieliśmy problemy z wodą. – po-
wiedział nam dowódca nowogardz-
kiej jednostki starszy kapitan Krzysz-
tof Kazański – Sieć wodociągowa nie 
dostarczała nam potrzebnej ilości 
wody i musieliśmy jeździć do basenu 
przeciwpożarowego w Żabowie i do 
płynącej za wsią rzeczki. W oczywisty 
sposób utrudniło to naszą akcję.”

Akcja zakończyła się po 5 godzi-
nach i 23 minutach. Z domu zostały 
praktycznie same mury.

Ag

Pożar w Żabówku
dokończenie ze str. 1

Z domu zostały praktycznie same mury.

Pomoc dla pogorzelców z Żabówka
7 maja 2006r. w Żabówku  doszło do groźnego pożaru budynku jednorodzinnego. 

Mimo akcji ratunkowej budynek nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina straciła 
w pożarze cały dobytek. Pomoc dla pogorzelców organizuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie. Potrzebny jest sprzęt gospodarstwa domowego, 
jak i rzeczy osobiste.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 39 26 248 lub 39 26 254.

Jarosławowi 
Dąbrowskiemu 
najszczersze wyrazy 

współczucia 

z powodu 
śmierci teścia 

składają 
koleżanki 

i koledzy z pracy

kondolencje

Sygnały czytelników

Interwencje na prośby…
Sprawa 1: Do redakcji DN zwró-

ciły się czytelniczki z prośbą o in-
terwencję w sprawie byłego sklepu 
z zabawkami „Miś”. Jak twierdzą za 
sklepem istnieje nielegalne wysypisko 
śmieci (sprawdziliśmy – to prawda), 
ponadto jest tam spożywany alkohol 
i załatwiane potrzeby fizjologiczne. 
Czytelniczki wiedząc, iż teren skle-
pu i wokół należy do gminy pytają: 
„Kto ma posprzątać ten bałagan? Kto 
odpowiada za ten teren?” Jedna ze 
wspomnianych czytelniczek mówi: 
„Mój mąż ustawił w tym miejscu 
kupioną za własne pieniądze siatkę 
ogrodzeniową, aby oddzielić śmieci 
i smród z potrzeb fizjologicznych od 
naszego domu. Siatka ta została bły-
skawicznie zabrana przez „amatora 
szybkiego zysku” – złomiarza. Teraz 
jeszcze tak bardzo nie śmierdzi, ale 
co będzie latem? Śmieci i fizjolo-
giczne potrzeby sprowadzą muchy 
i inne robactwo” – zastanawiają się 
czytelniczki.

O odpowiedź zwróciliśmy się do 
kierownika UMiG Tadeusza Fiej-
dasza.

Szanowne czytelniczki!
Budynek wraz z terenem wokół 

został już zakupiony i niebawem roz-
pocznie tam swoją działalność nowy 
właściciel, a co za tym idzie będzie 
musiał posprzątać wokół budynku, a 
w przyszłości pilnować porządku.

Sprawa 2: O interwencję poprosił 
nas mieszkaniec ul. Nadtorowej, któ-
ry mieszka w …”trójkącie”.  I właśnie 
z kim?

Otóż z jednej strony jego posesja, 
z drugiej własność gminy, z trzeciej 
teren mleczarni. Oto jego relacja: 
„Panie redaktorze. Na teren należący 
do gminy obcy ludzie z miasta przy-
wożą worki ze śmieciami. Ja i moja 
małżonka z dziećmi nie jesteśmy w 
stanie go dopilnować, gdyż śmieci 
te przywożone są nocą. Otrzyma-

łem pismo z wydziału środowiska, 
iż w ciągu 5 dni mam zapłacić karę 
za zanieczyszczanie środowiska. 
Nie wiem z jakiej racji mam płacić 
za kogoś? Ponadto, na mój teren z 
byłej mleczarni jest sypany gruz, 
hałdy śmieci. Zniszczono mi ogród 
warzywny i połamano siatkę ogro-
dzeniową. Dlaczego mam płacić kary 
za coś, czego nie zrobiłem i jeszcze po 
kimś sprzątać?” – zastanawia się mój 
rozmówca. O wyjaśnienie tej sprawy 
zwróciliśmy się do kierownika gminy 
p. T. Fiejdasza.

Szanowny czytelniku!
Trzeba spróbować dogadać się z 

właścicielem, który musi zapłacić 
panu za powstałe szkody. Jeżeli tego 
nie uczyni powinien pan wystąpić na 
drogę sądową z powództwa cywilne-
go o zwrot kosztów za uszkodzenie 
mienia. Innej możliwości nie ma.

Szanowni czytelnicy!
Tydzień temu na prośbę czytelnika 

pisaliśmy na temat budynków przy ul. 
3 - go Maja przeznaczonych do roz-
biórki, znajduje się tam też stolarnia i 
punkt skupu złomu i makulatury. 

27 kwietnia kierownik Wydziału 
Architektury Budownictwa i Pla-
nowania Przestrzennego MiG – El-
żbieta Szpilkowska poinformowała, 
że kwartał ten jest przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniowo – handlowo 
– usługową. W związku z tym nieba-
wem powinny rozpocząć się prace 
rozbiórkowe.

Sprawa 3: Zwrócili się do naszej 
redakcji czytelnicy w sprawie budyn-
ku po byłym przedszkolu przy ul. 3  
Maja. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, 
iż marna to wizytówka znajdująca się 
w centrum naszego miasta. Budynek 
ten niszczeje,  jest plądrowany przez 
poszukiwaczy złomu.

Niezły obrazek też mają bywalcy 
– w tym zagraniczni – mieszczących 
się w pobliżu lokali gastronomicz-
no - handlowych; obrazek śmieci 
przybywających nie wiedząc skąd w 
pełnych workach.

Co z tymi budynkami i terenem? 
– pytają nasi czytelnicy. Tadeusz 
Fiejdasz odpowiada:

Szanowni czytelnicy!
Budynek ten stanowi własność pry-

watną firmy ze Szczecina. Są to osoby 
prywatne, które w naszym mieście 
zakupiły ten właśnie budynek, i które 
w nim planują uruchomić pomiesz-
czenia biurowo – konferencyjne. W 
najbliższym więc czasie należy spo-
dziewać się remontu obiektu i terenu 
wokół posesji.

Czekamy na kolejne sprawy.
Ireneusz karczyński
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Stanisławie Nowak 

z okazji imienin 
moc najserdeczniejszych życzeń, 

zdrowia, radości 
i wszystkiego co najlepsze 
życzy Marysia z rodziną

życzenia

Jechał i niszczył samochody
Do niecodziennego zdarzenia doszło w miniony piątek na ulicy Ponia-

towskiego. Jadący w kierunku Stargardu samochód ciężarowy zniszczył dwa 
zaparkowane na chodniku auta.

Pisanie o klątwie ulicy Poniatowskiego byłoby nadużyciem, ale że jest to 
miejsce feralne nie trzeba nikogo przekonywać. Kolejny dowód na potwier-
dzenie tej tezy zdarzył się w miniony piątek. Około godziny 16.00 mieszkańcy 
tej ulicy usłyszeli huk. Gdy wyjrzeli przez okno zobaczyli stojący samochód 
ciężarowy iveco i dwa zniszczone auta osobowe. Zszokowany kierowca cięża-
rówki powiedział, że w jego samochodzie skrzywił się dyszel podtrzymujący 
naczepę, która wychyliła się na bok i zaczepiła zaparkowanego forda galaxy 
i stojącego 30 metrów dalej daewoo matiza przestawiając go na chodnik. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty materialne są niemałe.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Ag

Ważne dla rolników

Wnioski o płatności 
bezpośrednie za 2006 r.

dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1

Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przypomina 
rolnikom, że trzeba skła-
dać wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich 
za 2006 r. Producenci rol-
ni powinni to robić nawet 
wtedy, gdy nie otrzymali 
załączników graficznych 
– w takiej sytuacji załącz-
niki te można dostarczyć 
w późniejszym terminie 
bez konsekwencji finan-
sowych.

Wniosek o przyznanie 
płatności należy złożyć w biurze 
powiatowym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy. Rolnicy nie 
powinni zwlekać – im bliżej ostatecz-
nego terminu składania wniosków, 
tym większych można się spodzie-
wać kolejek w biurach powiatowych 
Agencji. 

W chwili obecnej, do wszystkich 
rolników, którzy ubiegali się o płat-
ności bezpośrednie w 2005 r., zostały 
wysłane wnioski spersonalizowane, 
a do miliona wysłano załączniki 
graficzne. Zgodnie z zapowiedziami 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartoś-
ciowych S.A., pozostała część załącz-
ników graficznych zostanie wysłana 
do rolników w najbliższych dniach.

Producenci rolni, którzy już otrzy-
mali wniosek o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich za 2006 r. wraz 
załącznikami graficznymi, powinni 
go wypełnić zgodnie z załączoną 
instrukcją, a następnie wraz z załącz-

nikami złożyć osobiście lub przesłać 
pocztą do 15 maja 2006 r. 

Rolnicy, którzy otrzymali tylko 
wniosek o przyznanie płatności (bez 
załączników graficznych), również 
powinni go wypełnić i złożyć w 
terminie w biurze powiatowym. Po 
otrzymaniu dodatkowej przesyłki z 
załącznikami graficznymi, należy je 
wypełnić i złożyć tam, gdzie został 
złożony wniosek o przyznanie płat-
ności. Dostarczenie załączników po 
terminie będzie wówczas oznaczało 
uzupełnienie wniosku i nie spowo-
duje nałożenia sankcji lub odmowy 
przyznania płatności bezpośred-
nich. 

W związku z opóźnieniami zwią-
zanymi z dostarczaniem wniosków 
przez PWPW S.A., Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wystąpił na 
wniosek ARiMR do Komisji Eu-
ropejskiej o przedłużenie terminu 
składania wniosków bez sankcji do 
30 czerwca 2006 r. 

Opr. kari

A wszystko przez krzywy dyszel w ciężarówce iveco. 

... a później daewoo matiza. 

Ciężarówka zniszczyła najpierw forda galaxy...



5-8.05.2006 r. 7

reklama

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Placówki Dobry Kredyt
NOWOGARD, ul. Zamkowa 2A/3
tel. 39-23-097 (rano i wieczorem)
Kredyt gotówkowy, Konsolidacyjny, Samochodowy

NOWOGARD, ul. Wojska Polskiego 3, pok. 112
I piętro (w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości)

tel./fax 579-27-86, 39-20-891 wew. 212, tel. kom. 0606 616 309

akademia w kulicach 

zatrudni sekretarkę 
(komputer, j. niemiecki, 

dyspozycyjność) 
Oferty przesyłać do 20.05.br.: 

Akademia Europejska, 
Kulice 24, 72-200 Nowogard

Zatrudnię pracownika 
do sprzedaży telefonów 

komórkowych 
ze znajomością obsługi 

komputera. 
0604 410 983, 091 39 26 700

Zatrudnimy 
sprzedawcę 

do sklepu ogrodniczego 
wysokie wynagrodzenie 

+ prowizja, 
praca w młodym zespole, 

miła atmosfera 
0503 032 234

Przyjmę sklepowego 
do sklepu motoryzacyjnego 

i mechanika samochodowego 
ze stażem. 

0603 100 003

reklama reklama

Tydzień bibliotek

W Polsce idea społeczeństwa in-
formacyjnego ma znaczące miejsce 
w mediach od kilku już lat.

My również chcemy przybliżyć na-
szym Czytelnikom warsztat informa-
cyjny Biblioteki oraz środki, jakimi 
informacje są przekazywane.

Przygotowaliśmy m.in. wystawy, 
spotkania, konkursy, lekcje biblio-
teczne i pogadanki, głośne czytanie 
w Oddziale Dziecięcym.

8 maja: otwarcie wystaw:
- Źródła informacji o Polsce: zabyt-

ki, świat roślin i zwierząt, turystyka, 
historia (atlasy, informatory, ency-
klopedie)

- Źródła informacji o woj. zachod-
niopomorskim

- Z malarstwem przez wieki - albu-
my, biografie

- Chcesz stworzyć własne drzewo 
genealogiczne- przyjdź i zobacz nasze 
herbarze.

8 maja o godzinie 16.00 wspólnie 
z T.M.Z.N zapraszamy na spotkanie 
z panem Mazurkiewiczem.

11 maja o godzinie 10.00 odbędzie 
się finał konkursu czytelniczego pt.: 
„W krainie Koszmarnego Karolka”- 
konkurs organizowany wspólnie ze 
Szkołą Podstawową nr 3 w Nowo-
gardzie.

Ponadto zapraszamy zorganizowa-
ne grupy (klasy) na pogadanki i lekcje 
biblioteczne dotyczące:

- tworzenie bibliografii- przykłady 
opisu bibliograficznego książki i 
czasopisma

- źródła informacji w bibliotece
- Europa pełna baśni- głośne czy-

tanie dla dzieci młodszych
Bardzo prosimy opiekunów grup 

zorganizowanych o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny. Telefon 39-
26-260.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
Biblioteki.

Czytelnikom przetrzymującym 
książki w miesiącu maju darujemy 
karę.

dyrektor Biblioteki Zofia Pilarz 

dokończenie ze str. 1 Zawody PCK
W dniu 29 kwietnia 2006 r. młodzi honorowi dawcy krwi z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących II LO wspomagani przez starszych kolegów uczestni-
czyli w VII Okręgowych Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej Klubów 
HDK PCK – „GOLENIÓW 2006”.

Zwyciężając kolejne drużyny klubów HDK PCK województwa zachodnio-
pomorskiego Goleniów 1:0, Drawsko Pomorskie 1:0, Barlinek 1:0 i Wałcz 
3:0 dotarli finałowego meczu, w którym ulegli po zaciętej walce Klubowi z 
Fabryki Kabli „Załom”  0:1.

Najlepszymi strzelcami bramek okazali się koledzy:
- Waldemar BACZA  -  2 bramki
- Łukasz KOMOROWSKI -  2 bramki
- Daniel DUDZIEC  -  2 bramki
Przywieźli z zawodów okazały puchar i dyplomy. Gratulujemy!
Doskonale bronił naszej bramki kol. Kamil GRZYBOWSKI z ZSP im. 

Stanisława Staszica. Otrzymał puchar i tytuł „ Najlepszego bramkarza 
turnieju”. 

Ostatecznie zajęli w Mistrzostwach wysoką II lokatę, przynosząc chlubę 
Klubowi HDK przy Zarządzie Rejonowym w Nowogardzie i swoim szko-
łom.

Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie serdecznie dziękuje Dyrektorowi 
ZSP im. Stanisława Staszica Stefanowi SITKOWSKIEMU za nieodpłatne 
użyczenie sali gimnastycznej i kol. Waldemarowi BACZY za bardzo dobre 
przygotowanie zawodników.

Zarząd Pck
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Spotkanie z morzem...
Dnia 24 kwietnia 2006 r. Publiczne 

Gimnazjum nr 3 odwiedził pan Bo-
gusław Borysowicz – emerytowany 
kapitan żeglugi morskiej. 

Spotkanie przebiegało w bardzo mi-
łej atmosferze. Poznaliśmy jego drogę 
do zdobycia zawodu – naukę w Gimna-
zjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej 
w Darłowie, gdzie poznawał tajniki 
sieciarstwa, konserwacji ryb oraz że-
glarstwa. W 1953 roku uczestniczył w 
swej pierwszej wyprawie trawlerów na 
Morze Barentsa. Ponadto pływał na 
Morzu Północnym,  Zatoce Hudson i 
na wodach Afryki Północnej. 

Pan B. Borysowicz to nie tylko czło-
wiek morza, ale także człowiek pióra. 
Jest bowiem autorem wielu opowiadań, 
artykułów oraz opracowań z dziedziny 
rybołówstwa, dlatego przedstawił 
nam historię tej gałęzi gospodarki. W 
ciekawy sposób mówił o przyjaznych 
stosunkach z Holendrami jeszcze 
sprzed wojny, o głównych polskich 
portach rybackich tamtych lat - Ja-
starni, Helu, Pucku i Władysławowie. 
Dowiedzieliśmy się, że już w 1947 roku 
powstało Państwowe Centrum Wycho-
wania Morskiego. Z zainteresowaniem 
obejrzeliśmy fotografie przedstawiające 
kutry rybackie, trawlery, statki - bazy. 

Ponadto pan Borysowicz zapoznał nas 
z trudnymi warunkami, w jakich kiedyś 
kształcono młodych ludzi mających 
ambicje związane z morzem.

Ale nasz gość napisał również dwie 
książki beletrystyczne; niestety na dzień 
dzisiejszy tylko jedna ujrzała światło 
dzienne i ukazała się w księgarniach 
pod tytułem Ze Szczecina za Srebrnymi 
Ławicami.

Emocjonalny stosunek do morza 
ujawnił się w sposobie opowiadania i 
języku pana Borysowicza. Opowiadał 
barwnie, włączając w tok narracji 
anegdoty z życia ludzi morza. Zapa-
miętaliśmy kilka oryginalnych, pa-
radoksalnych fraz, którymi posłużył 
się nasz gość -       „statki drewniane 
- ludzie żelaźni”, „mały kapitan o wiel-
kim sercu” czy „marynarze pływają, 
rybacy pracują”.

Pan kapitan wzbudził nasz podziw, 
sympatię i szacunek; za swe liczne 
osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń 
państwowych, m.in. Warszawski Krzyż 
Powstańczy. 

Sądzimy, że ktoś taki jak pan Bogu-
sław Borysowicz może stać się wzorem 
osobowościowym dla współczesnych 
nastolatków. 

Marlena Tracz, Brygida Sawicka  

Sezon lotowy gołębi 2006 r. 
rozpoczęty

Nowogardzkie Stowarzyszenie 
zaskarżyło śmieciową uchwałę!

W dniu 22 kwietnia br. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska zaskarżyło uchwałę 
Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIV/326/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie:

 -  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard.
Publikujemy w całości treść zaskarżenia:
„Uchwała w tej formie jest prawnie niedopuszczalna i nie dopuszcza rozwiązań alterna-

tywnych w dziedzinie gospodarki odpadami w gminie Nowogard.
Uzasadnienie:
1. Rozdz. II § - 2 pt. 4 i 5: gospodarstwa jedno- i wielorodzinne usytuowane na wsi 

wyłączyć z obowiązku posiadania pojemników brązowych o poj. 1100 l i innych z napisem 
bioodpady 

           – ze względu na możliwość zagospodarowania na miejscu.
2. Rozdz. II § 3 pt. 4 i Rozdz. III § 1 pt. 3: w tych punktach brak alternatywy zgodnie z 

jedną  z Ustaw z Rozdz. I § 1. - która daje możliwość dla wytwórców odpadów komunalnych 
nie zawierania umowy z firmą wywozową, jeżeli wytwórca odpadów okaże się rachunkami 
z wywozu tych odpadów na składowisko odpadów komunalnych. 

3. Rozdz. II § 3 pt. 5: w tym punkcie brak alternatywy dla właściciela nieruchomości, 
że może okazywać się dowodami wywozu na składowisko lub oczyszczalni ścieków przez 
samego właściciela, jeśli spełnia on w tym zakresie obowiązujące normy sanitarne.

4. Rozdz. II § 3 pt. 6 i Rozdz. IV § 6 pt. 1 oraz Rozdz. IV § 8 pt. 1: brak w tych punktach 
alternatywy budowy atestowanych oczyszczalni biologicznych.

5. Rozdz. III § 2 pt. 2 a): brak w uchwale możliwosci dogadania się 2-3, a nawet więcej 
małych wytwórców odpadów do korzystania z 1 pojemnika (samotne osoby, gospodarstwa 
1-osobowe, renciści, emeryci, itd.).

6. Rozdz. IV § 3 pt. 1: niedozwolony jest zapis: cyt.: „Na wykonywanie działalności w 
zakresie ... spalarni ... wymagane jest zezwolenie Burmistrza”.

- jak i niedozwolony jest cały zapis Rozdz. IV § 3 pt. 2.
Należy: Wyłączyć Burmistrza od możliwości wydawania pozwolenia i zarządzeń odnośnie 

budowy i eksploatacji - (spalania),  jak w w/w treści obu punktów.
Takie pozwolenie wydaje tylko Minister Ochrony Środowiska po uprzednich kon-

sultacjach społecznych, Ocenie Oddziaływania na Środowisko i wydaniu pozwolenia 
zintegrowanego.

7. Rozdz. X § 1 pt. 2: Wyłączyć z przeprowadzenia kontroli ludzi i jednostek i organizacji 
podległych Burmistrzowi, gdyż istnieje uzasadnione (i udowodnione) podejrzenie, że moż-
liwości burmistrza w tym zakresie będą wykorzystywane do prześladowania i zastraszania 
mieszkańców gminy Nowogard – niewygodnych burmistrzowi.

Z drugiej strony, omijanie i nie karanie ludzi przychylnych burmistrzowi i z „układów”.
- Jeżeli zaistnieje konieczność kontroli, to wojewoda niech dokona obiektywnej i uczci-

wej kontroli wszystkich posesji - bez wyjątku, na terenie całej gminy Nowogard, przez 
komisję złożoną wyłącznie z pracowników Ochrony Środowiska z Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie.

Do informacji otrzymali: Burmistrz Nowogardu, Wojewoda Zachodniopomorski, 
Media. 

Nasz komentarz;
Dziwi nas fakt,  że tak obszerna treścią uchwała, licząca sobie 21 stron formatu A4: 
- nie została dogłębnie przeanalizowana przez samych radnych „naszej” RM,
- nie została poddana wcześniej ogólnospołecznej dyskusji, nie rozpropagowana wśród 

mieszkańców naszej gminy. 
To na nich został nałożony ostry regulamin, nie dający żadnej alternatywy! 
To z ich budżetu, skromnego, a często nawet nie wystarczajacego na pokrycie podsta-

wowych potrzeb życiowych, podmioty dopuszczone przez Pana burmistrza będą ściągać 
haracz, bo inaczej nie można nazwać nakładanych cen na wymuszane umowy na popularne 
„kubły”, choć z obowiązku takiego nie jeden obywatel powinien być zwolniony, gdyż ma 
kwity odstawy na wysypisko w Słajsinie.

W myśl tej uchwały wystarczy, by burmistrz dał upoważnienie i jego pracownicy od 
ręki przeprowadzą kontrolę Twojej posesji, gospodarstwa, a jeśli nie wywiążesz sie choć z 
1 punktu zawartego w regulaminie; Rozdział XI, § 1. (będzie czekać cię), cyt.: „... postępo-
wanie o wykroczeniach i zgodnie z art. 10 ust. 2a ..., czyny tego rodzaju są zagrożone 
karą grzywny.”

I co mają na to powiedzieć np. renciści, emeryci, itp. mieszkający na swojej posesji sa-
motnie, którzy kupują sobie jedną butelkę wody mineralnej na miesiąc za 55 groszy, (bo 
często na więcej luksusu ich nie stać - osobiście znam takich) ale za umowę obowiązkowego 
wynajmu kosza muszą zapłacić miesięcznie ok. 20 zł! I gdzie logika? 

Oczekujemy na sygnały mieszkańców gminy w tej sprawie. 
 Zaskarżenie opracowali członkowie „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska” 

Edward Ułanowski i Eugeniusz Korneluk.  

PZHGP Oddział Płoty z siedzibą 
w Nowogardzie w dniu 07.05.2006 r. 
zainaugurował lotem konkursowym 
gołębi pocztowych z miejscowości z 
Kostrzynia nad Odrą sezon lotowy 
2006. Z uwagi na wirus ptasiej grypy 
sezon lotowy rozpoczął się z jednoty-
godniowym opóźnieniem. W naszym 
Oddziale rywalizować będzie 115 
hodowców, którzy zgłosili do sezonu 
lotowego 8 tysięcy sztuk gołębi z sekcji: 
Nowogard I, Nowogard II, Wierzbięcin, 
Golczewo, Płoty, Resko, Mosty. Gołębie 
pocztowe będą brały udział we współ-
zawodnictwie lotowym o: Generalne 
Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Strefy 

Północnej Polski, Mistrzostwo Okręgu 
Szczecin i Mistrzostwo Oddziału Płoty. 
Dodatkową atrakcją lokalną w naszej 
gminie będzie współzawodnictwo loto-
we gołębi starych i młodych o Mistrza 
Ziemi Nowogardzkiej, w którym to 
będą brały udział sekcje Wierzbięcin, 
Nowogard I i Nowogard II. Patronat 
nad współzawodnictwem zadeklarował 
Burmistrz Nowogardu. Wyniki współ-
zawodnictwa ogłaszane będą w każdy 
piątek w Dzienniku Nowogardzkim. 
Poniżej przedstawiamy plan lotów 
gołębi starych i młodych.

Z pozdrowieniami „Dobry Lot” 
Prezes Oddziału J.M.

Plan lotów gołębi starych na 2006 rok
4. Halle  14-05-2006  340km       A B
5. Dortmund  21-05-2006  580 km      B C
6. Dortmund  28-05-2006  580 km      B C
7. Słubice  04-06-2006  180 km      A
8. Dortmund  11-06-2006  580 km      B C
9. Halle  18-06-2006  340 km       A B
10. Dortmund  25-06-2006  580 km       B C
11. Ostenda  01-07-2006  830 km       C E
12. Słubice  09-07-2006  180 km       A
13. Halle  16-07-2006  340 km       A B
14. Ostenda  22-07-2006  830 km       C E
15. Halle  30-07-2006  340 km       A B
16. Dortmund  05-08-2006  580 km       B C

Loty gołębi  młodych
1. Kostrzyn  13-08-2006  140 km
2. Berlin  20-08-2006  180 km
3. Stendal  27-08-2006  240 km
4. Wolfsburg  03-09-2006  340 km
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Kącik Młodych Szaradzistów kupon nr 16

Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w marcu. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 czerwca 2006 roku.

OG£OSZENIA drObNE

PIOnOWO
1. Dawniej były tylko czarne
2. Do przeźroczy
3. Linia łącząca punkty o 
jednakowej głębokości
4. Ukochany Izoldy
5. Frotte lub jednorazowy

POZIOMO
1. Na przybory szkolne
6. Gazeta „niskich” lotów
7. Pierwiastek o l.a. 89
8. Eastwood
9. Adam, poeta

Rozwiązanie utworzą 
od cyfry od 1-11.

Koroner

Rozwiązania – nagrody
W wyniku losowania nagrody książkowe otrzymują:
- Patrycja Młynarska
- Weronika Jasińska
- Karolina Feliksiak
Gratulujemy!
Nagrody można będzie odbierać od wtorku 16 maja. Zapraszamy do siedziby redakcji.

OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdzielcze, 

własnościowe. 091 39 28 135.
• Działki budowlane tanio sprzedam. Informacja 

– 0605 106 300.
• Sprzedam kontener handlowy na Targowisku 

w Nowogardzie. 091 39 107 64.
• Pilnie kupię domek na wsi, wolnostojący. 

0609 307 489.
• Sprzedam halę na działce o powierzchni 

ok. 1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam działkę 3-arową przy ul. 3 Maja. 091 
39 20 284.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku, 
68 m kw., 0663 848 121.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 1800 m 
kw. Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Kawalerka do wynajęcia. 091 39 23 259.
• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. w domu 3-

rodzinnym, parter, po remoncie. 0600 381 049, 
0602 643 408.

• Sprzedam dom w Szczytnikach. 0632 462 104, 
0692 520 556.

MOTORYZACJA

• A-Z MOTO Zbigniew Olechnowicz, auto napra-
wa samochodów osobowych i dostawczych 
wszelkich typów. Tel. 0668 527 047, 091 39 
25 341. Ul. Boh. Warszawy 1b, Nowogard.

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. Tel. 
0606 118 102.

• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do Po-
loneza – stan dobry. 0605 576 908, 091 39 
23 598 – po 15.00.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. 
zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, szy-
berdach, autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam przedsionek do polskiej przyczepy 
campingowej. 0694 325 416.

• Kupię przyczepkę samochodową. 0660 
229 504.

• Sprzedam Ford Taunus, 1980 r., cena 500 zł. 
0667 691 102.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 ben-
zyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0503 533 838.

• Kupię różne części do Syreny, Wołgi i M21. 091 
39 23 137, 0509 411 788.

• Mercedes 124, poj. 2,5D, 1991 r., automat. 0606 
312 832.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam pszenżyto lub zamienię na mie-

szankę. 091 39 180 59, 0502 85 35 73.
• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 091 39 109 

17.
• Sprzedam prosięta. 0692 125 122.
• Sprzedam klatki stalowe dla królików, akceso-

ria. 091 39 20 307, ul. Boh. Warszawy 21.
• Sprzedam sadzeniaki „Bryzę”, Rumpel”, „Harpun” 

i „Kuba”. 0660 229 504.
• Sprzedam prosiaki – Olchowo 1. 0606 312 832.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
• WYKONUJEMY PROFESJONALNE STRONY IN-

TERNETOWE NA ZAMÓWIENIE – SZYBKI CZAS 
REALIZACJI, WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. 0605 
522 340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 

39 72 575, 0695 085 470.
• Budynki od podstaw, roboty remontowe, nad-

zory budowlane, kosztorysowanie. 0504 59 54 
24.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakier-

nika i blacharza – wymagane doświadczenie. 
Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Zatrudnię kierowcę z kat. C. Tel. 0501 692 145.
• Przyjmę do pracy mężczyzn od 24 lat, miesz-

kańców Nowogardu. Wymagane: prawo jaz-
dy kat. B, dyspozycyjność. 091 39 20 577.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 
Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 0605 
276 271.

• Potrzebny pomocnik do różnych prac. 091 39 
20 354 – wieczorem.

• Przyjmę do pracy fachowca od elewacji. 
0693 614 397.

• Podejmę się opieki nad osobą w podeszłym 

wieku lub niepełnosprawną z Nowogardu, Go-
leniowa. 091 39 21 265.

• Dam pracę!!! 0605 889 909.
• Zatrudnię kierowcę C + E. 0609 49 39 89.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMENTÓW 

Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel ściąga-
ny, mało używane, stan idealny z dokumenta-
cją, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze space-
rówką, w dobrym stanie, z pełnym wyposaże-
niem + pokrowiec na deszcz. Cena 300 zł - do 
negocjacji. Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + space-
rówka + nosidło), stan bardzo dobry, cena 300 
zł, tel. 0 509 996 085.

• Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, czarne 
podpalane, rodzice rodowodowi, tanio sprze-
dam. 091 39 20 106, po 20.00.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 
wypadku??? Należy Ci się ODSZKODOWA-
NIE (z tytułu OC). Pomożemy Ci je uzyskać, 
do 10 lat wstecz. Europejskie Centrum Od-
szkodowań. Zadzwoń, spotkajmy się, po-
rozmawiajmy. Tel. 0508 866 447.

• Sprzedam pilarki Stihl – MS 230C, Husqvarna 
– 444. Tel. 0605 889 909.

• Sprzedam maszyny stolarskie: frezarka, heblar-
ka. Tel. 091 39 23 689.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:2 (1:0)

Prestiżowa porażka
aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 23 53 63-21
2.  Stal Szczecin 24 47 52-26
3.  Polonia Płoty 23 47 49-31
4.  Kluczevia Stargard 23 45 52-25
5.  Mieszko Mieszkowice 24 42 46-26
6.  Zorza Dobrzany 23 38 36-35
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 23 37 33-24
8.  Kłos Pełczyce 23 32 35-32
9.  Dąb Dębno 23 29 41-27
10.  Sparta Gryfice 23 27 29-39
11.  Vineta Wolin 24 26 27-39
12.  Fagus Kołbacz 23 25 29-42
13.  Pomorzanin Nowogard 23 24 33-60
14.  Radovia Radowo Małe 23 22 35-53
15.  Korona Stuchowo 24 20 32-57
16.  Iskra Banie 23 11 22-77

Pomorzanin: Kłosowski – Nie-
radka, Dworak, Wasyluk, Szobel 
(73. D. Gruszczyński), Rzechuła 
(67. Ratajczak), Skórniewski, Ko-
nieczny, Galus (45. Piotrowski), 
K. Miklas, Goszczurny (85. Mar-
szałek)

Bramka dla Pomorzanina: K. 
Miklas.

Mecz z Polonią Płoty zapowiadał 
się jako ciężka przeprawa, ale przy 
odrobinie szczęścia Pomorzanin 
mógł co najmniej zremisować to 
spotkanie. Tego jednak zabrakło. 
Swoje zrobił też sędzia pokazując 
dlaczego gwiżdże tylko na piątoli-
gowych boiskach.

Pierwsza połowa mogła się podo-
bać. Szybkie tempo, wiele sytuacji 
podbramkowych i – co najważ-
niejsze – błyskawicznie strzelona 
przez nasz zespół bramka. Już w 2 
minucie prawą stroną z piłką prze-
darł się Szobel, dośrodkował wprost 
na głowę K. Miklasa, który trafił do 
siatki. W 7 minucie nasza drużyna 
stworzyła sobie kolejną groźną sy-
tuację. Skórniewski wrzucił z rzutu 
wolnego piłkę w pole karne, głową 
zgrał ją Szobel i mogła to być jego 
kolejna asysta gdyby Goszczurny 
zdołał się odwrócić i oddać strzał 
w kierunku bramki.

W 11. minucie błąd popełnia 
Rzechuła, który za słabo podaje do 
partnera. Pikę przejmują gracze 
Polonii, lecz ich groźną akcję swoją 
interwencją przerywa Kłosowski.

Po chwili tempo nieco spadło, 
lecz nie można powiedzieć, że na 
boisku nic się nie działo. Pomo-
rzanin rozsądnie się bronił prze-
prowadzając kontry. Brakowało 
tylko rzeczywistego zagrożenia pod 
bramkami i do przerwy wynik się 
nie zmienił.

W drugiej połowie Polonia po-
kazała, że należy do czołowych 
zespołów naszej ligi. To goście 
dominowali na boisku a nasza 
drużyna miała spore problemy ze 
stworzeniem sobie sytuacji pod-
bramkowej. 

W 48. minucie strzał z 30 metrów 
przelatuje tuż nad naszą bramką. 
W 56. minucie po rzucie rożnym 
dla Polonii jeden z jej zawodników 
strzela niemal z przewrotki, lecz pił-

ka ponownie mija bramkę. Minutę 
później, po uderzeniu z 17 metrów 
zatrzepotała w siatce i wynik meczu 
się wyrównał. 

W 66. minucie jedną z nielicz-
nych prób zdobycia gola podejmuje 
Pomorzanin. Nasi gracze wyprowa-
dzili kontrę, Goszczurny zagrał do 
K. Miklasa a ten głową przelobo-
wał bramkarza i umieścił piłkę w 
siatce. Sędzia jednak dopatrzył się 
spalonego. Tym razem chyba miał 
rację czego nie można powiedzieć 
o sytuacji z 70. minuty. Dośrodko-
wanie z prawej strony Szobla ręką 
w polu karnym zatrzymał gracz 
Polonii. Sędzia nakazał grać dalej, 
a protestującemu Koniecznemu 
pokazał czerwoną kartkę. Chyba 
nawet arbiter stwierdził, że była to 
pochopna decyzja, gdyż po chwili 
za uderzenie rywala bez piłki powi-
nien wyrzucić z boiska Piotrowskie-
go. Chcąc się chyba zrehabilitować 
pokazał mu tylko żółtą kartkę i 
nasz młody zawodnik pozostał na 
boisku. Gdy dodamy do tego kilka 
źle odgwizdanych fauli ocena jego 
pracy musi być niska.

Polonia nadal atakowała i w 
86.minucie dopięła swego. Po do-
środkowaniu w pole karne jeden 
z zawodników uderzeniem głową 
ustalił wynik meczu. W 88. mi-
nucie mogło być 3:1, ale kolejna 
główka gracza Polonii trafia w 
poprzeczkę.

Sytuacja nie jest wesoła. Pomo-
rzanin ma tylko 4 punkty przewagi 
nad przedostatnią w tabeli Koroną 
Stuchowo. Nie wiadomo jeszcze ile 
drużyn opuści V ligę. Czy będzie 
to jedna, dwie czy może nawet trzy. 
Jest to uzależnione od rozgrywek 
w wyższych klasach. Spadku do 
okręgówki nikt się nie spodziewał, 
a na siedem kolejek przed końcem 
jest on całkiem realny.

Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Sokół Pyrzyce 2 : 2, 

Radovia Radowo Małe - Stal Szcze-
cin 2 : 5, Sparta Gryfice - Miesz-
ko Mieszkowice 0 : 0, Kluczevia 
Stargard - Korona Stuchowo 2 : 2, 
Vineta Wolin - Zorza Dobrzany 1 
: 2, Fagus Kołbacz - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin 2 : 1, Kłos Pełczyce 
- Iskra Banie 7 : 2.

Piłkarki z „Czwórki” 
drugie w powiecie

W środę 26 kwietnia na nowogardzkim stadionie rozegrany został finał 
powiatowych mistrzostw w piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych. 
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zajęły drugie 
miejsce.

W wyniku eliminacji do finału 
zakwalifikowały się cztery zespoły 
SP Maszewo, SP Mosty, SP 2 No-
wogard i SP 4 Nowogard. Zawody 
rozegrano systemem pucharowym. 
Pech chciał, że w tej fazie rozgrywek 
spotkały się dwie drużyny z naszego 
miasta. „Czwórka” pewnie pokonała 
„Dwójkę” 4:1. W drugim półfina-
le drużyna z Maszewa dopiero w 
rzutach karnych pokonała ekipę z 
Mostów (w regulaminowym czasie 
gry było 2:2).

I przyszedł czas na spotkania 
decydujące o ostatecznej klasyfi-
kacji. Trzecie miejsce zajęła ekipa 
z Mostów, która pokonała drużynę 
„Dwójki” aż 7:3. Bardzo dramatyczny 
przebieg miał pojedynek finałowy. 

Przez większość spotkania prowadzi-
ła „Czwórka” 1:0, lecz rywalki zdołały 
wyrównać. Rozstrzygać miały rzuty 
karne. W tym elemencie gry lepsze 
okazały się zawodniczki SP Masze-
wo i to one zajęły pierwsze miejsce 
w turnieju otrzymując największy 
puchar. Pucharami uhonorowano 
również zdobywczynie drugiego i 
trzeciego miejsca.

SP 4 Nowogard wystąpiła w skła-
dzie: Sylwia Korniluk, Jola Parszyk, 
Marika Zawadzka, Malwina Król, Mi-
chalina Waszak, Jagoda Jendrysiak, 
Sandra Niedbał, Natalia Tamczak, 
Ines Penczek, Karolina Nizińska, 
Joanna Witkowska.

Ag

Ze szkolnego sportu
W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odbyły się 

Gminne Mistrzostwa Mini Piłki Nożnej - dziewcząt – szkół podstawo-
wych. W zawodach tych udział wzięły 4 zespoły. Zwyciężyła drużyna: SP 
– 4 Nowogard,  op. – Wiesław Buczyński, przed SP – 2 Nowogard, op. 
– Jarosław Jesionka i SP – 1 Nowogard, op. – Bogdan Wawryczuk, Monika 
Duraj. Na czwartym miejscu uplasowała się ekipa SP – Wierzbięcin,  op. 
- Józef Korkosz,

Do dalszych rozgrywek awansowały dwa pierwsze zespoły. 
Następniego dnia na Stadionie Miejskim w Nowogardzie odbyły się 

Gminne Mistrzostwa Mini Piłki Nożnej - chłopców – szkół podstawo-
wych. Wystartowało siedem zespołów. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna SP – 2 Nowogard, op. - Grzegorz 
Górczewski, drugie przypadło w udziale piłkarzom z SP – 4 Nowogard,  
op. - Bogdan Sobolewski, a trzecie zawodnikom z SP – 1 Nowogard, op. 
– Maciej Kriger i SP – Długołęka,     op. - Rafał Urtnowski. Na dalszych 
lokatach uplasowali się: 5 miejsce:  SP – 3 Nowogard,  op. - Jacek Cieślak 
i SP – Wierzbięcin,  op. - Józef Korkosz, 7 miejsce:  SP – Błotno, op. - 
Tomasz Żelazowski. Do dalszych rozgrywek awansowały dwa pierwsze 
zespoły. 

Ag
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     

- 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej) -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 

- 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                  -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94

Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 -091  392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

roZk³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTY prACY pup

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C

Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32

Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C

A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    08.05.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD, tel. 091 3921376
1. nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. informatyk
7. reprezentant; kierownik zespołu
8. pokojówka
9. pracownik ochrony (gr. inw.)
10. murarz
11. kierowca C
12. operator koparki
13. przedstawiciel handlowy
14. pracownik produkcji plandek
15. monter stolarki PCV
16. stolarz
17. kierowca – pomiarowy
18. pracownik myjni samochodowej
OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. spawacz (Gdynia)
5. monter kadłubów okrętowych (Gdynia)
6. monter kadłubów-kowal konstrukcji (Gdynia)
7. monter rurociągów okrętowych (Gdynia)
8. maszynista żurawia kolejowego (Gdynia)
9. monter kadłubów poddźwignicowy (Gdynia)
10. kierowca C-sprzedawca (Szczecin)
11. kierowca C+E (Gryfice)
12. kierowca C+E (Goleniów)
13. technolog robót wykończeniowych (Goleniów, 
Mosty)
14. operator żurawia budowlanego, operator żurawia 
samochodowego do  18 ton (Goleniów)
15. murarz, cieśla (Goleniów)
16. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
17. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
18. kelner (Rewal)
19. regionalny przedstawiciel handlowy 
(Zachodniopomorskie)
20. pomoc kuchenna (Wisełka)
21. ślusarz-mechanik (Maszewo)
22. operator koparki (Goleniów)
23. betoniarz (Stargard Szcz.)
24. monter klimatyzacji (Szczecin)
25. operator koparki (Goleniów)
26. spawacz (Gadom)
27. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
28. piekarz (Dobra Nowogardzka)
29. kierowca C+E (Węgorza)
30. fryzjer (Chojna)
31. rehabilitant (Międzywodzie)
32. doradca ds. usług telekomunikacyjnych
33. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
34. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie Morskie)
35. nauczyciel j. angielskiego, j. polskiego, bibliotekarka 
(Maszewo)
36. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 
fizyki, informatyki + administrator sieci, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych drzewnych (Goleniów)
37. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, w-fu, 
historii, informatyki, fizyki/techniki (Kamień Pom.)
38. rehabilitant, technik fizjoterapii, pielęgniarki 
(Jarosławiec)
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księgarnia atlas poleca:
Wielka majowa promocja -15%  wyd. 
egmont, która potrwa do końca maja.

Seria niefortunnych zdarzeń -Rodzeństwo Baudelaire’ów to trójka dobrze 
wychowanych, zdolnych i miłych dzieci. Niestety, Lemony Snicket opisując ich 
losy dowodzi, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Rodzice dzieci giną w 
płomieniach, a one dostają się pod pieczę zwyrodniałego krewnego, Hrabiego 
Olafa, który w każdym tomie od nowa prześladuje swe ofiary, pragnąc położyć 
łapę na ogromnym majątku sierot. Jak się to skończy? Nie wiadomo, bo z 
zaplanowanych 13 tomów powstało dopiero 11...

Bracia koala - Życzliwi i pomocni piloci Franio i Benio oraz grupka 
ich przyjaciół, którzy mieszkają w gorącej Australii, to ulubieńcy polskich 
przedszkolaków. Ich hasło brzmi: Komu dziś pomogą? Polecamy te ciepłe 
opowieści na letnie wieczory.

Bob Budowniczy – To jedna z najpopularniejszych postaci bajkowych. Jego 
popularność nie słabnie od dwóch lat. Przedszkolaki i to zarówno chłopcy, jak 
dziewczynki rozpoznają postacie i uwielbiają czytać o zabawnych przygodach 
wesołej ekipy.

Bardzo Przepraszam z serii kubuś Puchatek - Zasady dobrego zachowania, 
zabawy, trudne sytuacje... i jeszcze więcej poznają dzieci razem z Kubusiem 

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

Puchatkiem i jego przyjaciółmi w 
nowej serii Lekcje ze Stumilowego 
Lasu. Każda historia ma morał i 
wierszowaną puentę. 

noddy - Nowa seria książeczek dla 
najmłodszych czytelników. Uroczy 
pajacyk Noddy i jego przyjaciele z 
Miasteczka Zabawek znani są dzieciom 
w całej Polsce z serialu telewizyjnego. 

  W obiektywie Jana Korneluka  
Gospodarzu, napraw ten domek zanim się rozleci - proszą ptaki

Konkurs Języka 
Niemieckiego

W dniu 26.04.br. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Języka 
Niemieckiego zorganizowany przez  
D. Ścibor. Udział w konkursie wzięli 
uczniowie klas IV, V i VI z nowo-
gardzkich szkół. Celem konkursu 
była popularyzacja j. niemieckie-
go, wymiana doświadczeń uczniów 
i sprawdzenie wiedzy. Uczestnicy 
musieli wykazać się umiejętnościa-
mi językowymi, wiedzą z zakresu 
gramatyki, ortografii, wiadomości 
o krajach niemieckojęzycznych oraz 
wykazać się umiejętnością czytania 
ze zrozumieniem tekstu  wykonując 
do niego zadania.

Konkurs przebiegał w atmosferze 
wielkiego skupienia i rywalizacji. Na 
zwycięzców oraz uczestników czekały 
różne nagrody  i dyplomy. 
W kategorii klas IV: I miejsce – Sebastian 
Studniarz SP2, II miejsce –  Jonatan Komisarz 
SP1, III miejsce –  Wiktoria Śniegowska SP1
W kategorii klas V: I miejsce – Sara Kaliszew-
ska SP2, II miejsce – Kamil Tomaszycki SP1, 
III miejsce – Michał Szarek SP2
W kategorii klas VI: I miejsce – Sebastian Dąb  
SP1, II miejsce – Aleksandra Jankowska SP3, 
III miejsce – Nicole Broňola SP1



czytaj na str. 4

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

czytaj na str. 3

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
12 maja 2006 r.        
Nr 36 (1474) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

reklamareklama

 www.dziennik.nowogard.net

MAGAZYN

reklamareklama
czytaj na str. 6

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Trzydziestolecie posługi kapłańskiej

Przez wszystko do mnie 
przemawiałeś Panie

Informujemy, że   

12 maja 2006 r.
wtorek w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Punkt Urzędu 
Skarbowego 
zlikwidowany!

I stało się. Teraz już z każdą, 
nawet najdrobniejszą sprawą, no-
wogardzcy podatnicy będą musieli 
jechać do Goleniowa. Po likwidacji 
nowogardzkiej filii Urzędu Skarbo-
wego na osłodę pozostawiono nam 
dyżurujących kilka dni w miesiącu 
urzędników. Teraz już i tego nie 
będzie.

Po interwencji „Dziennika”

Kontrola urzędników 
już w środę

O okresowych ocenach kwalifi-
kacyjnych samorządowych pra-
cowników mianowanych pisaliśmy 
już dwukrotnie. Stosowna uchwała 
została podjęta już 2 lutego 2005 
roku, lecz jak do tej pory nie prze-
prowadzono żadnej kontroli, pozo-
stała ona na papierze. Po naszym 
ostatnim artykule (DN nr 34 z 5 
maja 2006 r.) ustalono już termin 
jej przeprowadzenia.
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życzenia

Kochanej Mamie 

Zofii Fedeńczak 
z okazji imienin 

dużo zdrowia, 
pomyślności, uśmiechu, 

pociechy z wnuków i prawnuków 
	 	 	 							życzą	dzieci

EKOFILM® 2OO6
im. Macieja Łukowskiego Nowogard 17-19.05.2006 r.

Program imprez towarzyszących
17 maj 2006 (środa) Nowogardzki Dom Kultury
17.00 - uroczyste rozpoczęcie festiwalu
• wręczenie nagród dla laureatów:
- konkursu „na plakat EKOFILM®2006”
- konkursu fotograficznego pn. „Natura tworzy, człowiek niszczy”
- konkursu przyrodniczego „Eko-Konkurs 2006”
- konkursu na najciekawszą kronikę szkolnych kół LOP
- konkursu plastycznego dla przedszkolaków „Wiosenne kwiaty”
• widowisko artystyczne pt. „... i stworzył Bóg człowieka” w reżyserii 
Anety Drążewskiej 
19.00 - zwiedzanie wystaw prezentowanych w Bibliotece Miejskiej w 
Nowogardzie
17 maj 2006 (środa) Plac Wolności (za pomnikiem)
22.30 widowisko artystyczne pt. „ ... i stworzył Bóg człowieka” w 
reżyserii Anety Drążewskiej
17 maj 2006 (środa) teren: Leśnictwo Radosław
10.00 - 15.00 „Mistrzowie wiedzy leśnej” konkurs organizowany przez 
Nadleśnictwo Nowogard i Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w 
Nowogardzie z udziałem zaproszonych szkół

18 maj 2006 (czwartek) Nowogardzki Dom Kultury
16.30 - Spotkanie z lekarzami - prelekcja na temat: Suplementacja 
- konieczność XXI wieku.
- Czym jest suplementacja i dlaczego warto ją stosować?
- Rola suplementów w profilaktyce zdrowotnej.
- Jakie suplementy wybierać i czym się kierować w wyborze.
Prelegenci: Lekarz neurolog Andrzej Chmielecki, Andrzej Binkowski, Pre-
zes Stowarzyszenia VISION Paweł Czarnecki - sala widowiskowa NDK 
18.00 - spektakl satyryczno-groteskowy pt. „Historie nie zawsze we-
sołe z dziejów leżenia pod stołem”  w wykonaniu artystów z teatru 
muzycznego HALS z Gdyni - sala widowiskowa NDK 
22.00 - widowisko plenerowe w wykonaniu aktorów z Krakowa pt. 
„Kwiat paproci”, scenariusz Henryk Wiciarz - Plac Wolności

19 maj 2006 (piątek) Nowogardzki Dom Kultury
17.00 - uroczyste zakończenie festiwalu
• wręczenie nagród dla laureatów
- konkursu filmowego „Ekofilm 2006”
- konkursu „Mistrzowie wiedzy leśnej”
- konkursu „z oceny działań z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach 
i placówkach oświatowych”
• pokaz nagrodzonego filmu konkursowego „Ekofilm2006”
19 maj 2006 (Piątek) Plac Wolności (za pomnikiem)
22.00 - widowisko plenerowe pt. „Mury” w reżyserii Pauliny Sieńko
23.00 - koncert pt. „AINU SHOU” - w wykonaniu Przemysława Goca z 
Poznania
19 maj 2006 (piątek) Biblioteka Miejska
16.00 - Warsztaty edukacyjne - „O wychowaniu ekologicznym słów 
kilka – czyli jak się nie dać zwariować i żyć rozsądnie.”
Podczas trwania festiwalu w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej w 
Nowogardzie będą prezentowane niżej wymienione wystawy:
1. „Natura tworzy człowiek niszczy” - zdjęcia z konkursu fotograficznego 
organizowane w ramach tegorocznego Festiwalu „EKOFILM 2006” 15-19 
maja 2006
2. „Wspomnienie o Maćku Łukowskim” - wystawa poświęcona patronowi 
Festiwalu EKOFILM 15-29 maja 2006
3. „Wystawa kronik szkolnych kół LOP” z konkursu organizowanego w 
„EKOFILM®2006”, 15-19 maja 2006

Kosze na śmieci przy szosach?
Jako redaktor często spotykam się z 

moimi stałymi czytelnikami - zwłasz-
cza, gdy chodzi o interwencję.

Tematem przewodnim są niestety 
śmieci. Wszechobecne - w lasach, 
na „nietypowych” parkingach, na 
rowach przydrożnych, a nawet pod-
rzucane w workach na czyjąś posesję. 
Śmieci - małe od papierka po gumie 
do żucia, po duże - części samo-
chodowe, sprzęt RTV, AGD, a także 
meble.

W numerze 31 DN zajmowałem 
się prośbą czytelnika, któremu dział-
kowcy ofiarowują prezent - właśnie 
w postaci śmieci - byłem, widziałem 
- papiery, folia, szkło, szlaka.

Co z tym bałaganem?
Zwróciłem się o odpowiedź na 

to pytanie do kierownika Tadeusza 
Fiejdasza. Wówczas dowiedziałem 
się, że od 1 czerwca będą wystawiane 
śmietniki na śmieci przy wszystkich 
drogach publicznych.

Brzmi to jak paradoks - prawda?
Ponownie udałem się do kierowni-

ka Fiejdasza z prośbą o wyjaśnienie.
Otóż Tadeusz Fiejdasz potwierdził, 

iż z dniem 1 czerwca br. odpowiednia 
ustawa nakłada obowiązek na Zarząd 
Dróg Publicznych ustawiania koszy 
na śmieci przy drogach publicznych 
z częstotliwością co 100 metrów.

Nie znaczy to wcale - jak powie-
dział mój rozmówca - że już od 2 
czerwca wszędzie będą stać kosze. 
Będzie to uzależnione od zasobów 
finansowych z DP, a te jak wiadomo 
nie są wystarczające. Co prawda 
mona nałożyć karę w wysokości od 
5.000 złotych, ale to nic nie pomoże, 
bo kara ta i tak zmniejszy budżet.

A więc w Unii Europejskiej jeste-
śmy bez pieniędzy, ale z koszami na 
śmieci - o ile ich nie ukradną.

Ireneusz karczyński

Listy Czytelników

Szanowny Panie Michale Piórko
W	pełni	popieram	Pana	działania	w	walce	o	pobudzanie	świadomości	

mieszkańców	naszego	miasta,	śmiało	również	mógłbym	podpisać	się	pod	
Pana	tekstem	zamieszczonym	w	piątkowym	numerze	Dziennika	Nowo-
gardzkiego.	Obawiam	się	tylko	czy	forma,	w	jakiej	zamieścił	Pan	swój	
apel,	nie	przyniesie	skutku	odwrotnego	od	tego,	jaki	sobie	Pan	założył.	

Czasy	obecne,	gdzie	media	są	dla	społeczeństwa	dominującym	nośni-
kiem	informacji	(zaliczam	do	nich	nasz	lokalny	Dziennik	Nowogardzki),	
a	panująca	wśród	bohaterów	pierwszych	stron	gazet	zasada:	„nie	waż-
ne,	co	i	jak	piszą,	ważne,	że	o	nas”	spowoduje,	że	apel	(ku	rozwadze)	
stanie	się	dla	bohaterów	Pańskich	fotografii	„wodą	na	młyn”.	Ponadto	
zamieścił	Pan	dane	osobowe	tych	osób,	co	moim	zdaniem	również	im	
tylko	sprzyja	zwłaszcza	w	roku	wyborów	-	po	co	robić	komuś	darmową	
propagandę.	

Chyba	oboje	nie	chcemy	widzieć	tych	samych	osób	za	rok	w	podobnych	
rolach.

Z	wyrazami	poparcia	i	szacunku
M.	Wiatr



12-15.05.2006 r. 3

reklama

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama

Zmienić tę wystawę
Przy Placu Wolności w gablocie 

znajduje się wystawa zdjęć autorstwa 
znanego nowogardzkiego fotografa.

Wystawa była poświęcona kościo-
łowi przed pożarem, sam pożar, jak 
i przedstawiała kościół po pożarze. 
Była to wspaniała wystawa.

Niestety czas jest bezlitosny rów-
nież dla zdjęć, są wyblakłe i trudno 
z nich cokolwiek odczytać nam 
mieszkańcom, a tym bardziej przy-
jezdnym.

Zbliżają się wakacje – pora ur-
lopów, z tego tytułu coraz liczniej 
będą odwiedzać nasze miasto goście 

z kraju i zagranicy. Pora więc, aby tę 
wystawę zmienić.

Wystawa ta nic już nie prezentuje, 
a po prostu szpeci.

Ireneusz karczyński

Punkt Urzędu Skarbowego 
zlikwidowany!

I stało się. Teraz już z każdą, nawet najdrobniejszą sprawą, nowogardzcy 
podatnicy będą musieli jechać do Goleniowa. Po likwidacji nowogardzkiej 
filii Urzędu Skarbowego na osłodę pozostawiono nam dyżurujących kilka 
dni w miesiącu urzędników. Teraz już i tego nie będzie.

O przyczyny tego posunięcia spy-
taliśmy nowo mianowaną naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie 
Bogumiłę Waszak, która już na wstę-
pie oznajmiła, że taka decyzja była 
konieczna. Urzędy Skarbowe muszą 
działać w granicach prawa, więc po 
konsultacji z dyrekcją Izby Skarbo-
wej zdecydowano się na likwidację 
nowogardzkiego punktu. Jak nam 
wyjaśniono sieć urzędów skarbowych 
i stałych punktów na terenie kraju 
określa stosowne zarządzenie wydane 
przez ministerstwo finansów. Znaj-

duje się w nim lista miast, w których 
takie palcówki mogą się mieścić, lecz 
wśród nich nie było Nowogardu.

„Nowogard	kilkakrotnie	starał	się	w	
ministerstwie	finansów	o	ustanowienie	
takiego	punktu,	lecz	za	każdym	razem	
otrzymywał	 odpowiedź	 negatywną	
(potwierdził nam to zastępca bur-
mistrza Antoni Bielida, mówiąc, że 
wysłano wiele pism, prowadzone były 
rozmowy. – przyp. red.).	To,	że	do	tej	
pory	oddelegowywani	byli	pracownicy	
Urzędu	Skarbowego	było	tylko	dobrą	
wolą	 mojej	 poprzedniczki.	 Pozostaje	

mi	tylko	zaprosić	mieszkańców	Nowo-
gardu	do	Goleniowa.	Myślę,	że	docenią	
lepszą	obsługę	i	to,	że	będzie	można	tu	
załatwić	wszystkie	sprawy.”

No cóż, wynika z tego, że nie po-
zostaje nam nic innego jak powoli 
przyzwyczajać się do wycieczek do 

Goleniowa na Plac Lotników 1. 
A swoją drogą jak ma się do idei 
samorządności fakt, że o sprawach 
dotyczących powiatu goleniowskiego 
nadal decyduje Warszawa?

Ag

dokończenie ze str. 1
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Trzydziestolecie posługi kapłańskiej

„Przez wszystko do mnie 
przemawiałeś Panie”

Wywiad z proboszczem parafii 
pod wezwaniem Św. rafała kali-
nowskiego ks. kazimierzem Łukja-
niukiem z okazji trzydziestolecia 
posługi kapłańskiej.

„dziennik nowogardzki”: kiedy 
się wszystko zaczęło? jakie były 
początki powołania księdza?

ks. kazimierz Łukjaniuk:	 Na	
to	 pytanie	 jest	 bardzo	 trudno	 odpo-
wiedzieć.	 O	 kapłaństwie	 zacząłem	
myśleć	 przed	 maturą,	 kiedy	 miałem	
zdecydować,	 co	 dalej.	 Sądzę,	 że	 tak	
naprawdę	odpowiedzią	na	pytanie	jest	
wypowiedź	mojej	mamy,	która	tuż	po	

święceniach	kapłańskich	zdradziła	mi	
tajemnicę.	Jej	marzeniem	od	dziecka	
było,	aby	mieć	syna	kapłana.	Całe	ży-
cie	modliła	się	o	to.	Można	powiedzieć	
więc,	że	moje	kapłaństwo	rozpoczęło	
się	o	wiele	wcześniej.	

„dn”: Pierwsze chwile w Se-
minarium. czy pamięta ksiądz, 
jakie towarzyszyły temu uczucia i 
wrażenia?

ks. k.Ł.: Pierwsze	chwile	w	Semina-
rium	były	bardzo	trudne.	Po	tygodniu	
pobytu	musiałem	je	opuścić	i	walczyć	
z	komisją	poborową.	Od	samego	po-
czątku	groziło	mi	pójście	na	trzy	lata	
do	 wojska,	 do	 Marynarki	 Wojennej	
w	 Ustce.	 Trwało	 to	 prawie	 półtora	
miesiąca.	 Nie	 chciałem	 na	 samym	
początku	przerwać	mojego	pobytu	w	
Seminarium.	Towarzyszyło	mi	uczucie	
niepewności.	Mówiąc	uczciwie,	każdy,	
kto	czuje	się	powołany,	kto	ma	świa-
domość	odpowiedzialności	ma	uczucie	
niepewności,	czy	ta	droga,	którą	w	tym	
momencie	wybrał	jest	tą,	którą	powi-
nien	kroczyć.	Pierwsze	lata	i	cały	pobyt	
w	Seminarium	nie	był	taki	prosty,	bo	
człowiek	każdego	dnia	się	zastanawia	
czy	czasami	się	nie	pomylił.

„dn”: jak wspomina ksiądz swo-
ich kolegów, profesorów?

ks. k.Ł.: Wspominam	 bardzo	
pięknie.	Najlepszym	na	 to	dowodem	
jest	fakt,	że	i	dzisiaj	spotykamy	się,	po	
trzydziestu	latach	święceń	kapłańskich	
po	to,	by	wspólnie	uczestniczyć	w	ofie-
rze	Mszy	św.,	dziękować	Bogu	za	dar	
kapłaństwa.	Mam	wielu	wspaniałych	
przyjaciół	z	mojego	roku,	ale	i	także	
młodszych	 i	 starszych,	 z	 którymi	
współpracuję.	 Dzisiaj	 wspomnienia	
są	szczególnie	ważne,	ponieważ	jeste-
śmy	rozbici	w	czterech	diecezjach,	od	
Wrocławia	po	Gdańsk.

„dn”: kiedy i z czyich rąk przyjął 
ksiądz święcenia kapłańskie?

ks. k.Ł.: Święcenia	 kapłańskie	
przyjąłem	9	maja	1976	roku	z	rąk	ks.	
Biskupa	 Jerzego	 Skroby,	 pierwszego	
biskupa	 Diecezji	 Szczecińsko-Ka-
mieńskiej.	Miało	to	miejsce	w	odbu-
dowującej	 się	 katedrze	 szczecińskiej,	

która	 dźwigała	 się	 z	 ruin	 II	 wojny	
światowej.

„dn”: Gdzie został ksiądz skie-
rowany na swoją pierwszą placówkę 
duszpasterską?

ks. k.Ł.: Pierwszą	moją	parafią,	był	
Poczernin	 koło	 Stargardu.	 Zaraz	 po	
święceniach	 przez	 miesiąc	 czasu	 za-
stępowałem	księdza	proboszcza,	który	
był	 na	 urlopie	 zdrowotnym.	 W	 tym	
czasie	przypadły	uroczystości	Bożego	
Ciała,	musiałem	załatwić	pozwolenie	
na	procesję	w	urzędzie	państwowym.	
Spoczywało	na	mnie	wiele	obowiąz-
ków,	był	to	czas	prawdziwego	chrztu	
w	 kapłaństwie.	 Później	 rozpocząłem	
normalną	pracę	kapłańską	jako	wika-
riusz	w	parafii	im.	Najświętszej	Marii	
Panny	w	Pełczycach,	gdzie	spędziłem	
trzy	lata.

„dn”: czy ma ksiądz swoje motto 
życiowe?

ks. k.Ł.: Tak.	 Każdy,	 kto	 staje	
przed	 święceniami	 kapłańskimi,	 ta-
kie	 motto	 wybiera	 sobie,	 umieszcza	
na	 obrazku	 prymicyjnym.	 Motto	 to	
towarzyszy	 każdemu	 księdzu	 przez	
całe	życie.	Moim	mottem	jest	zdanie	
wyjęte	z	jednego	wiersza	Kamila	Cy-
priana	Norwida:	„Przez	wszystko	do	
mnie	 przemawiałeś	 Panie.”	 Mam	 tą	

świadomość,	że	Bóg	towarzyszy	mi	w	
poczynaniach	 ciągle	 przemawiając,	
czasami	w	najdziwniejszy	sposób.

„dn”: czym interesuje się ksiądz 
poza pracą?

ks. k.Ł.: Interesują	mnie	podróże.	
Całe	 moje	 życie	 kapłańskie	 jest	 po-
dróżą,	 po	 Polsce	 i	 świecie,	 często	 w	
formie	pielgrzymek	po	różnych	sank-
tuariach	Europy	i	nie	tylko.	Zawsze	od	
początku	interesowałem	się	sportem,	
jestem	 czynnym	 kibicem.	 Po	 za	 tym	
lubię	czytać	książki,	które	są	dla	mnie	
drugą	pasją.

„dn”: Lata posługi kapłańskiej 
przypadły na trudny okres dla 
kościoła i Ojczyzny. Skąd ksiądz 
czerpał siłę?

ks. k.Ł.: Niestety	taka	jest	prawda.	
Czas	jest	zawsze	trudny	dla	Kościoła.	
Był	 trudny	 w	 minionym	 okresie	 ot-

wartej	walki	z	Kościołem,	ale	dzisiaj	
wcale	 nie	 jest	 łatwiejszy.	 Dzisiaj	 nie	
boję	 się	 tego	 mówić	 i	 robię	 to	 coraz	
głośniej,	 bo	 Kościół	 i	 Ojczyzna	 po-
trzebują	ludzi,	którzy	potrafią	się	dla	
nich	 poświęcić.	 Był	 taki	 czas,	 kiedy	
obwiązywał	 	 slogan:	 proletariusze	
wszystkich	krajów	łączcie	się,	a	dzisiaj	
niestety	obowiązuje	hasło:	liberałowie	
wszystkich	krajów	łączcie	się.	Myślę,	że	
są	jakieś	siły	w	świecie,	którym	zależy	
na	tym,	by	zniszczyć	Kościół,	Ojczy-
znę,	patriotyzm.	To	ostatnie	zaczyna	
tracić	na	wartości.

„dn”: co przeżywa ksiądz, który 
po trzydziestu latach odprawia po 
raz kolejny Mszę świętą?

ks. k.Ł.: Ksiądz,	który	jest	uczciwy	
wobec	siebie	i	wobec	Boga	przeżywa	to	
samo,	co	stając	po	raz	pierwszy	przed	
Ołtarzem.	Msza	święta	dla	mnie	jest	
spotkaniem	 z	 Bogiem,	 jest	 wielkim	
przeżyciem,	siłą	i	mocą	do	tego	żeby	
na	 nowo	 stawać	 przy	 Ołtarzu	 i	 na	
nowo	 podejmować	 trud.	 Na	 nowo	
realizować	 zadania,	 podejmować	
walkę	ze	swymi	słabościami.	Zawsze	
była	i	jest	dla	mnie	przez	trzydzieści	
lat	najważniejsza.

Rozmawiał: Mateusz Wasielewski

We wtorkowej mszy uczestniczył 
ks. Kanonik Zdzisław Brzozowski, 
proboszcz parafii Miłosierdzia Boże-
go w Szczecinie. Licznie zgromadzeni 
przedstawiciele społeczności para-
fialnej oraz młodzież, uhonorowała 
wiązankami kwiatów proboszcza ks. 
Kazimierza Łukjaniuka dziękując 
za trud pracy, duchowe wsparcie, 
postawę i miłość, jakimi obdarza 
parafian.

Czwartkową mszę w intencji całego 
Kościoła, całej ludzkości i trzydziesto-
lecia posługi kapłańskiej celebrował 
ksiądz biskup Marian Kruszyłowicz. 
Ekscelencji towarzyszyli księża jubi-
laci: Kazimierz Łukjaniuk, Kazimierz 
Bednarski, Edmund Koland, Józef 
Olszewski oraz Kazimierz Piasecki.

Fundament	 Kościoła	 to	 wiara.	
Fundament	 Kościoła	 wynikający	 z	
Boga	 to	 miłość.	 Kapłaństwo	 jest	 po-
słannictwem	i	mocą	w	osobie	Jezusa	

Chrystusa.	Mury	świątyni	pozwalają	
nam	budować	Kościół	żywy	na	całym	
świecie.	Misja	umacnia	nas	w	wierze.	
Realizujemy	 te	 zadania	w	oparciu	o	
Słowo	Boże,	ewangelię,	Jezusa	Chry-
stusa,	który	jest	naszym	obrońcą.- po-
wiedział podczas kazania ks. Biskup 
Marian Kruszyłowicz.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych wyrazili uzna-
nie i wdzięczność proboszczowi za 
jego dotychczasową służbę.

Redakcja „Dziennika Nowogardz-
kiego” składa księdzu Kazimierzowi 
Łukjaniukowi najserdeczniejsze 
życzenia, przede wszystkim życzy-
my obfitości Bożych darów, dużo 
zdrowia, siły i wytrwałości w tej 
trudnej, ale i jakże pięknej posłudze 
kapłańskiej. 

Mateusz Wasielewski

 9 i 11 maja br.  w kościele pw. świętego Rafała Kalinowskiego odbywały się 
uroczystości w 30 rocznicę kapłaństwa proboszcza ks. Kazimierza Łukjaniuk 
oraz księży jubilatów.

W Mszy św. licznie uczestniczyła młodzież
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Podziękowania ZHP
Komenda Związku Drużyn ZHP 

w Nowogardzie składa serdecz-
ne podziękowania za zaufanie, 
jakim  nas Państwo obdarzyli prze-
kazując 1 % z podatku na rzecz 
nowogardzkich harcerzy.

Jeszcze bardziej cieszymy się, 
że  poszerza się krąg przyjaciół, na 
których  nasze dzieci i młodzież z 
Nowogardu mogą liczyć, a ich sta-
rania o warunki do lepszego rozwo-
ju znajdują Państwa uznanie czego 
wyrazem jest zebrana w tym roku 

kwota odpisu podatkowego. Każda 
pomoc materialna i niematerialna 
jest na wagę złota. Obecnie  trwają 
intensywne prace  związane z bu-
dową ośrodka edukacyjnego dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Nowogard w Płotkowie k. Czer-
mnicy. Od dwóch lat powstaje tam 
„Zielona Kuźnia – Płotkowo”, gdzie 
młodzież z ZHP, PCK i LOP znajdą 
miejsce do nauki, wypoczynku, 
zawiązywania przyjaźni.

Państwa wpłaty na pewno wspo-

mogą nasze żmudne starania w 
uruchomieniu tego obiektu, a  my 
czujemy się mocno zobowiązani 
informować Państwa na bieżąco 
o pracach nad ośrodkiem i działa-
niach harcerzy podejmowanych w 
mieście za pośrednictwem Dzien-
nika Nowogardzkiego - naszego 
wiernego przyjaciela. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Komendant 
Związku Drużyn ZHP 
phm. andrzej Wasiak
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Kontrola urzędników już w środę
O okresowych ocenach kwalifikacyjnych samorządowych pracowników 

mianowanych pisaliśmy już dwukrotnie. Stosowna uchwała została podję-
ta już 2 lutego 2005 roku, lecz jak do tej pory nie przeprowadzono żadnej 
kontroli, pozostała ona na papierze. Po naszym ostatnim artykule (DN nr 
34 z 5 maja 2006 r.) ustalono już termin jej przeprowadzenia.

Ocenę jakości pracy samorządo-
wych pracowników mianowanych 
ma dokonać Rada Komisji. Posłuży 
jej do tego specjalnie opracowany 
arkusz, w którym zawarte są kryteria, 
według których oceniana będzie ich 
praca. Sprawdzone zostaną: przygo-
towanie zawodowe do zajmowanego 
stanowiska, stosunek do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, umiejęt-
ność organizacji pracy na zajmowa-
nym stanowisku, jakość, dokładność 
i terminowość wykonywania zadań, 
zdyscyplinowanie, obowiązkowość, 
odpowiedzialność, przejawianie 
inicjatywy i samodzielność działa-
nia, umiejętność oceny informacji i 
faktów, analizowanie ich i wyciąganie 
wniosków, umiejętność poprawnego 
opracowania sprawozdań pisemnych, 
stosunek do interesantów, umie-
jętność współpracy i współżycia w 
zespole oraz zaangażowanie w reali-
zację zadań ogólnogminnych.

Rada Komisji spotka się już w 
najbliższą środę by ową kontrolę 

przeprowadzić. Z dosyć ciekawą 
inicjatywą wyszedł jeden z jej człon-
ków, radny Krzysztof Kosiński. Otóż 
zaproponował on by na pracę oce-
niających mieli wpływ mieszkańcy 
naszej gminy. Jeśli ktoś ma jakieś 
uwagi do pracy urzędników mia-
nowanych (czyli m.in. naczelników 
wydziałów UMiG), jeżeli chciałby 
któregoś pochwalić lub wystawić mu 
naganę może to uczynić telefoniczne 
w godzinach rannych pod numerem 
Przychodni „Praxis” 091 39 20 787 
lub pod numerem komórkowym 
604 422 221. Radny Kosiński obiecał, 
że wszystkie uwagi zostaną poru-
szone podczas prac Rady Komisji, 
a to czy zostaną uwzględnione przy 
wydaniu oceny zależy od pozostałych 
jej członków: zastępcy burmistrza 
Antoniego Bielidy, sekretarz gminy 
Agniszki Biegańskiej – Sawickiej, 
skarbnika gminy Marcina Marchewki 
oraz radnego Witalija Grebieniuka.

Ag

Zaczęli z wysokiego pułapu
Dnia 7 maja 2006 r. odbył się pierwszy lot konkursowy gołębi pocztowych 

z miejscowości Kostrzyn I. Drużynowo wygrali Mistrzowie z poprzedniego 
sezonu bracia Czesław i Roman Golem sekcji Wierzbięcin. W locie konkur-
sowym brało udział 3886 gołębi. Średnia odległość przylotu gołębi wynosiła 
125 km, a średnia prędkość przylotu gołębia pierwszego wyniosła 1280,77 
m/min. Pierwsze trzy miejsca zajęły gołębie kolegów:

1. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin
2. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin
3. J.S. Mularczyk – sekcja Nowogard II.
Poniżej przedstawiamy zestawienie punktowe po pierwszym locie kon-

kursowym w rywalizacji o Mistrza Ziemi Nowogardzkiej. W zestawieniu 
ujmujemy pierwszych 10 hodowców:

1. Cz. i R. Golema sekcja Wierzbięcin – 74,23 punktów
2. Z. Łukasik sekcja Wierzbięcin – 73,57
3. Z. Michalski sekcja Wierzbięcin – 72,97
4. E. Kozera sekcja Wierzbięcin – 71,16
5. J.S. Mularczyk sekcja Nowogard II – 70,77
6. Z. Hoppe i J. Sidor sekcja Nowogard I – 70,53
7. M. Kozera sekcja Wierzbięcin – 69,56
8. Z. Bąk i W. Mazur sekcja Wierzbięcin – 69,40
9. I. Ozimek sekcja Nowogard I – 68,29
10. P. Filipiak sekcja Nowogard II – 67,26.
Składam serdeczne podziękowania Właścicielowi „Dziennika Nowo-

gardzkiego” Panu Markowi Słomskiemu za bezinteresowne zamieszczanie 
artykułów PZHGP oraz wyników współzawodnictwa lotowego o Mistrza 
Ziemi Nowogardzkiej.

jan Mularczyk „Dobry Lot”

Ostatnia stara matura
W tym roku po raz ostatni zdawano egzamin dojrzałości według starych 

zasad. Prawo do tego mieli tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych dla 
dorosłych.

W naszym województwie do ostat-
niej starej matury podeszło prawie 4 
tysiące uczniów. We wtorek odbył się 
egzamin z języka polskiego. Pierw-
szym tematem były rozważania na 
temat zdania Aleksandra Święto-
chowskiego „Żaden utwór literacki 
nie przerobi ludzi, są wszakże takie, 
które ich pobudzają do przetwa-
rzania się. Piszący na drugi temat 
mieli przedstawić swoje przemyślenia 

dlaczego wybrani przez nich boha-
terowie literaccy są im bliscy. Temat 
trzeci to człowiek wobec Boga w 
literaturze różnych epok. W czwar-
tym temacie była in-
terpretacja wiersza 
L. Staffa „Wysokie 
drzewa” i  B. Le-
śmiana „Ta cisza w 
ogrodzie. W drugiej 
części pytania 4 B 
należało rozważyć 
temat konfliktu po-
koleń w literaturze 
czyniąc  mottem 
słowa J.W. Goethe-
go „Wystarczy uro-
dzić się o dziesięć 
lat wcześniej, by już 
być kimś innym duchowo”. Ciekawie 
wyglądała pierwsza część pytania 4 
B, który brzmiało „Opierając się na 
lekturze fragmentów utworu Tango	
Stanisława Mrożka dokonaj analizy 
tekstu wg zamieszczonych pod nim 
poleceń”. Każdy maturzysta wie, 
że Mrożek nosi imię Sławomir nie 
Stanisław, a wychodzi na to, że ma z 
tym problemy podpisany pod arku-
szem Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty Jerzy Kotlęga.

W środę przyszedł czas na przed-
mioty wybrane. Osoby zdające ma-
tematykę musiały zmagać się z rów-
naniami, zadaniami z geometrii, 

ciągiem arytmetycznym i rachun-
kiem prawdopodobieństwa. Na 
egzaminie z historii do wyboru były 
charakterystyka przyczyn i przebieg 
zjednoczenia państwa polskiego po 
okresie rozbicia dzielnicowego lub 
przyczyny, przebieg i skutki wielkich 
odkryć geograficznych oraz analiza 
tekstu źródłowego dotyczącego ziem 
polskich w połowie XIX i na początku 
XX wieku. Zdający biologię mogli 

pisać na temat podziału komórek i 
ich znaczenie dla życia organizmu, 
budowy i roli układu krwionośnego 
człowieka i tego, jaki możemy mieć 

wpływ na jego sprawność oraz budo-
wy i czynności życiowych kręgowców. 
Na egzamin z geografii przygotowano 
następujące tematy: zmienność śro-
dowiska geograficznego w dziejach 
Ziemi, racjonalne gospodarowanie 
środowiskiem przyrodniczym, wpływ 
opadów atmosferycznych na gospo-
darkę świata, zmienność procesów i 
form krasowych oraz zróżnicowanie 
rozwoju komunikacji na świecie.

Wyniki będą znane najprawdo-
podobniej w przyszłym tygodniu. 
Po tym nastąpi ustna część ostatniej 
starej matury.

Ag
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kondolencje

Marii 
Basińskiej 

najszczersze 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają	

pracownicy	
Banku	Spółdzielczego	

Goleniów	O/Nowogard

Rozpoczęło się kolejne szkolenie  
– ECDL w Goleniowie

W poniedziałek 8.05.2006 r. w 
realizowanym przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Goleniowie programie 
„Pomoc dla młodzieży poszukującej 
pracy” Alternatywa II kolejna grupa  
15 beneficjentów po współpracy z 
doradcami zawodowymi PUP i opra-
cowaniu Indywidualnych Planów 
Działania (IPD) rozpoczęła szkolenie 
ECDL – Europejski Certyfikat Umie-
jętności komputerowych.

Program kursu obejmuje min.:
-grafikę menadżerską,
-arkusze kalkulacyjne i podstawy 

technik informatycznych,
-bazy danych i przetwarzanie 

tekstów.
Absolwenci kursu zdobędą Eu-

ropejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych – dokument uzna-

wany w krajach Unii Europejskiej, 
potwierdzający umiejętności obsługi 
komputera.

Po ukończeniu kursu absolwenci 
będą min. posiadali praktyczne umie-
jętności przygotowywania budżetów, 
opracowywania prognoz, organi-
zacji pracy w skomputeryzowanym 
przedsiębiorstwie, używania technik 
graficznych.

Całe szkolenie jest bezpłatne, a 
beneficjenci programu otrzymają 
stypendium oraz zwrot kosztów do-
jazdu. Szkolenie realizowane jest w 
Ośrodku Kształcenia Zawodowego 
w Goleniowie.

Doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy 

w Goleniowie
Barbara Skrzypiec

„Klikające dzieci”
- Synku wyłącz ten komputer! 

-mówi mama
- Zaraz, zaraz...- odpowiada synek
Tego typu sytuacje możemy zo-

baczyć i usłyszeć w wielu polskich 
domach. Niejednokrotnie doprowa-
dzają one do różnych starć pomiędzy 
rodzicami a ich dziećmi. A co jest 
tego przyczyną? I tu przechodzimy 
do sedna sprawy,  jakim jest prze-
możny wpływ technicznych zdobyczy 
współczesnej cywilizacji. Jedną z nich 
jest oczywiście telewizja, komputer, 
no i przede wszystkim Internet. Stały 
się one kolejnym potrzebnym „meb-
lem” w naszych domach, szkołach, 
instytucjach. Oczywiście nie podwa-
żam faktu (bo byłaby to utopia), że 
nie są one potrzebne, tylko bardzo się 
boję, żeby nasze dzieci nie stały się ich 
„niewolnikami”

Psychologowie i terapeuci już mó-
wią o uzależnieniu komputerowym i 
internetowym. Uważają, iż pierwsze 
spotkanie dziecka z tymi urządzenia-
mi powinno nastąpić w wieku 10 lat 
- gdyż wtedy właśnie jest ono wstanie 
używać go właściwie np.: do nauki. 
Małe dzieci bardzo szybko - szybciej 
nawet od wykształconych dorosłych, 
zdobywają umiejętności obsługi urzą-
dzeń komputerowych. Według badań 
(na podstawie książki pt: „Zabawa w 
zabijanie. Gry dla dzieci do 12 roku 
życia” - prof. Marii Braun - Gałkow-
skiej) w 99% dzieciom przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym komputer służy 
jedynie do gier. Zwykle są to niestety 

Otwarte zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
W dniu 1 maja 2006 r. odbyły się zawody wędkarskie – spławikowe z brzegu i spinningowe z łodzi o Puchar Bur-

mistrza, zorganizowane przez Koło M-G PZW Nowogard na jeziorze nowogardzkim. 
W zawodach wzięło udział 35 zawodników, w tym jedna pani i 3 juniorów.
W kategorii spinning miejsca zajęli:
I – Szewczyk Józef – zdobywca Pucharu Burmistrza, który złowił szczupaka o wadze 3,70 kg
II – Luberadzki Ładysław 
III – Szcześniak Jakub.
W kategorii spławikowej miej-

sca zajęli:
I – Kondratowicz Bogdan – 

zdobywca Pucharu
II – Niepsuj Krzysztof
III – Niepsuj Roman.
W kategorii juniorów Puchar 

zdobyła Niepsuj Małgorzata.
Upominki w postaci sprzętu 

wędkarskiego, które otrzymali 
zawodnicy, ufundowało Koło 
M-G PZW. Zawody, jak zwykle, 
zakończyły ciepłe kiełbaski z 
grilla.

Henryk Szczupak
Fot. edward Paszkiewicz

gry nieedukacyjne, pełne przemocy 
i agresji. Oglądając czasami rysunki 
naszych dzieci możemy zauważyć, 
że identyfikują się one z bohaterami 
swoich komputerowych gier.

Nie znaczy to jednak, że mamy 
całkowicie zakazać naszym pocie-
chom dostępu do komputera. Ale, 
żeby nie dopuścić do uzależnienia od 
niego, powinniśmy pamiętać o kilku 
sprawach.

• Staramy się kontrolować ilość 
i jakość godzin spędzonych przed 
komputerem.

• Bacznie obserwujemy swoje 
dziecko i sposób jego zachowania. 
Symptomem uzależnienia jest zwykle 
większy stopień pobudliwości dziecka. 
Może być ono agresywne, często zło-
śliwe, egoistyczne, a nawet brutalne. 
Niepokojące mogą być także sytuacje 
odwrotne czyli zmęczenie, bierność, 
niewyspanie, brak zaangażowania w 
sprawy życia codziennego.

• W skrajnych sytuacjach szukamy 
pomocy u psychologa lub poradni 
terapeutycznej.

Chcąc jednak nie dopuścić do uza-
leżnienia naszego dziecka nie tylko 
od komputera, ale też jakiegokolwiek 
innego urządzenia, czasami przypo-
mnijmy sobie, że moje dziecko to 
moja największa radość i szczęście, 
lecz także obowiązek. Może w tym tak 
zabieganym świecie warto zatrzymać 
się choćby na chwilę i poświęcić jemu 
czas. Zamiast kolejnej gry, kup książ-
kę i mu ja poczytaj, idź z nim na spa-
cer albo zwyczajnie porozmawiaj. 

Choć może wydać się to banalne, 
ale każda minuta, którą poświęcisz 
swojemu synowi czy córce, będzie 
twoim „grosikiem” wrzuconym do 
„skarbonki” przyszłej, lepszej, war-
tościowszej i szczęśliwszej dorosłości 
twojego dziecka. 

OPracOWaŁa: 
anna TracZ 
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Ważne dla rolników

Przekazanie części gospodarstwa 
nie spowoduje konieczności 
zwrotu płatności ONW

Sezon rozpoczęty

Producent rolny, który przekaże 
część gospodarstwa wraz ze zobowią-
zaniami kontynuowania działalności 
rolniczej, nie będzie musiał zwracać 
płatności z tytułu wsparcia obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW). Zerwanie umowy 
dzierżawy nie z winy dzierżawcy 
będzie traktowane jako siła wyższa i 
nie będzie skutkowało koniecznością 
zwrotu takiej dopłaty.

Zgodnie z obowiązującymi do tej 
pory przepisami, producent rolny 
korzystający ze wsparcia ONW nie 
mógł przez pięć lat od otrzymania 
płatności zmniejszyć powierzchni 
objętej takimi dopłatami bez ko-
nieczności zwrotu płatności. Po 
zmianie przepisów rolnicy, którzy 
przekażą część gospodarstwa wraz 
ze zobowiązaniem ONW, nie będą 
musieli zwracać środków pobranych 
z tytułu takiego wsparcia w po-
przednich latach. Nie będą musieli 
również zwracać dopłaty w sytuacji, 
gdy zostanie z nimi zerwana umowa 
dzierżawy bez ich winy.

Oznacza to, że nie każde zmniejsze-
nie deklarowanej powierzchni będzie 
obciążone zwrotem płatności ONW. 
Dotychczasowy brak tego zapisu 
uniemożliwiał rolnikom przeniesie-
nie posiadania części działek rolnych 
bez konieczności zwrotu płatności 
ONW. Powodował także, że rolnicy 
byli zobowiązani zwrócić płatność 

ONW nawet w sytuacji rozwiązania 
umowy dzierżawy bez ich winy.

Jeżeli jednak producent rolny 
przekaże gospodarstwo bez jedno-
czesnego przekazania zobowiązań 
z tytułu ONW, zaprzestanie pro-
wadzenia działalności rolniczej lub 
umowa dzierżawy zostanie zerwana 
z jego winy, będzie zobowiązany 
do zwrotu wcześniej otrzymanych 
płatności ONW. W przypadku, gdy 
przejmujący gospodarstwo objęte 
zobowiązaniem ONW zaniecha 
prowadzenia działalności rolniczej, 
będzie musiał zwrócić dopłatę, którą 
otrzymał zdający gospodarstwo.

Osoby, które przy ubieganiu się 
o przyznawaną przez ARiMR rentę 
strukturalną przekażą działki rolne 
i zostawią do 0,5 ha powierzchni 
objętej zobowiązaniem ONW, będą 
zwracać płatność tylko za pozosta-
wioną sobie powierzchnię objętą 
zobowiązaniem.

Zmienione przepisy obejmą sprawy 
wszczęte i niezakończone (tzn. bez 
ostatecznej decyzji administracyjnej) 
z kampanii 2005 r. oraz nowo składa-
ne wnioski. Zmianie ulega również 
termin informowania ARiMR o 
przekazaniu posiadania gospodar-
stwa objętego zobowiązaniem ONW. 
Dotychczas wynosił on 35 dni – po 
zmianie będzie wynosił 14 dni, czyli 
tyle ile dla płatności bezpośrednich.  
                Opr. kari

Dnia 1 maja 2006 r. w Czermnicy 
odbyła się inauguracja sezonu spor-
towego 2006 spartakiady sportowo-
rekreacyjne zrzeszenia LZS gm. No-
wogard. Mimo brzydkiej pogody w 
piłce nożnej i siatkowej wystartowało 
po 10 zespołów.

Wygranymi zespołami okazały się 
następujące drużyny:

Piłka nożna: I miejsce LZS Ostrzy-
ca, II miejsce LZS „S.O.S.” Słajsino, III 
miejsce LZS Olchowo.

Piłka siatkowa: I miejsce LZS 
„O.S.P.” Wyszomierz, II miejsce LZS 
Czermnica, III miejsce LZS „Venus” 
Długoręka.

Zespoły otrzymały dyplomy i pu-
chary ufundowane przez głównego 
sponsora spartakiady p. Mieczysława 
Pieprza, które wręczyła główna or-
ganizatorka zawodów p. Katarzyna 
Paczkowska. 

Odbyły się również konkurencje 
dla pań i panów, a nagrody ufundo-
wała Rada Sołecka z Czermnicy.

Rzut podkową (panie): I miejsce 
- p. Kluszczyńska, II miejsce - S. Je-
ziorska, III miejsce - p. Dudek.

Konkurencję „Strong-Mena”- „Że-
lazny Wędkarz”: I miejsce Tadeusz 
Łukaszewicz z Nowogardu, II miejsce 
Daniel Kwiatkowski z Wierzbięcina, 

III miejsce Krystian Karpiuk z Czer-
mnicy.

Konkurencje dzieci:
Skok w workach od I - III klasy: I 

miejsce P. Wielgusiak, II miejsce M. 
Fedak, III miejsce M. Stępień. Od 
IV-VI klasy: I miejsce M. Nagły, II 
miejsce D. Kubara, III miejsce M. 
Jasińska.

Przeciąganie liny: wygrała drużyna 
„Szkrabów”.

Rzut do bramki od I - III klasy: I 
miejsce P. Augustyniak, II miejsce 
M. Stępień, III miejsce O. Wojtysiak. 
Od klasy IV-VI: I miejsce D. Kubara, 
II miejsce P. Pawlicki, III miejsce M. 
Grzelak. Gimnazjum: I miejsce A. 
Augustyniak, II miejsce P. Bogus, III 
miejsce K. Nagły.

Zawody prowadzili następujący 
sędziowie: L. Jurgielaniec, T. Kulinicz, 
S. Rutkowski, Adam oraz Łukasz Mi-
lewscy, A. Łukaszewicz-Rak.

Organizatorzy spartakiady składają 
podziękowania dla: Jana Bogusa za 
udział w przygotowaniu boiska oraz 
punktu gastronomicznego, a także 
zawodnikom i kibicom za przybycie 
pomimo niesprzyjającej pogody.

Do zobaczenia za rok!
Oka

Dom Kultury się sypie
29 listopada 2005 roku dokonano uroczystego odbioru remontu Nowo-

gardzkiego Domu Kultury. Minęło niespełna pół roku a już pojawiają się 
pierwsze usterki.

Koszt remont budynku NDK wy-
niósł 465 950,23 zł, z czego 121 147,06 
zł pochodziło z naszej gminnej kasy. 
Za te pieniądze wymieniono pokrycie 
dachowe, założono nową instalację 
odgromową, ocieplono budynek, 
wymieniono okna drewniane i wi-
tryny frontowe oraz wykonano 
elementy zewnętrzne, czyli ułożono 
nawierzchnię z kostki betonowej oraz 
wyremontowano nawierzchnię scho-

dów i tarasów. Niespełna pół roku po 
odbiorze nie sposób nie zauważyć 
usterek. Położone przed Snack Ba-
rem płytki już zaczęły się ruszać, lecz 
zostały naprawione czego nie można 
powiedzieć o innych elementach. Ze 
znajdujących się od strony Kościoła 
murków całymi płatami odpada tzw. 
tynk mozaikowy, pojawiły się rów-
nież szpecące zacieki. 

Teraz czas na urzędników, którzy 

powinni interweniować u wyko-
nawcy, by ten dokonał niezbędnych 
napraw. W przeciwnym razie w 
centrum miasta będzie nas straszyć 

odrapany budynek za prawie pół 
miliona złotych.

Ag

Z murków całymi płatami 
odpada tynk mozaikowy.

Pojawiły się 
szpecące zacieki.
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 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

usługi BHP
- doradztwo
- szkolenia
- ocena ryzyka
- dokumentacja powypadkowa

Tel. 0601 87 07 98

nacZeLnIk urZĘdu SkarBOWeGO 
W GOLenIOWIe 

informuje,	że	
z dniem 1 maja 2006 r. został zlikwidowany 
punkt podatników w Nowogardzie. Kompleksowa 
obsługa podatników dokonywana jest w siedzibie 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie, Plac Lotników 
1 w poniedziałki i czwartki w godz. 7.00 – 16.00 
oraz środy i piątki w godz. 7.00 – 15.00.

reklama

Weekend w Kinie „Orzeł”

Nagi instynkt 2
Thriller USA 2006 r., reż. Michael 

Caton – Jones, obsada Sharon Stone, 
David Morrissey, Charlotte Rampling, 
czas trwania 116 min., projekcja: pią-
tek – niedziela godzina 19.00.

Zrealizowany w 1992 roku „Nagi 
instynkt” był wielkim przebojem 
kinowym. Jednak jego kontynuację 
nakręcono dopiero w tym roku. Udało 
się ponownie zaangażować do filmu 
Sharon Stone. Niestety, lata lecą i ak-
torka w scenach, które elektryzowały 
publiczność czternaście lat temu mu-
siała skorzystać z pomocy dublerki.

W sprawie Cathrine Tramell, oskar-
żonej o zamordowanie kochanka, zaangażowany zostaje uznany londyński 
psychiatra, Robert Glass. Jego zadaniem jest udowodnienie jak groźna jest, 
znana nam z pierwszej części erotycznego thrillera wszechczasów, autorka 
bestsellerowych kryminałów. Zafascynowany Cathrine, Glass, wbrew swoim 
zasadom i ostrzeżeniom pozwala na jej uwodzicielską grę w trakcie docho-
dzenia. Zda sobie sprawę, że stracił kontrolę nad sytuacją dopiero, gdy ginąć 
zaczną kolejne osoby z jego najbliższego otoczenia.

Ag

Niebezpieczne wypalanie traw
Ekolodzy, leśnicy, naukowcy mówią, że wypalanie traw to katastrofa eko-

logiczna dla świata przyrody. Choć wypalanie traw jest prawnie zabronione 
to ludzie dość często korzystają z tej metody. Wbrew pozorom wypalanie 
nic nie daje, wręcz przeciwnie przynosi szkody zarówno dla środowiska, 
jak i człowieka.

Niestety okazuje się, że co roku w 
takich pożarach giną też ludzie, któ-
rzy podejmują się wypalania. Zazwy-
czaj bezpośrednią przyczyną zgonu 
jest zawał serca, udar termiczny bądź 
gwałtowna zmiana kierunku wiatru, 
a co za tym idzie – wielkości pło-
mienia, co zaskakuje nieświadomego 
wypalacza. Ponadto dym pochodzący 
z wypalania nierzadko utrudnia po-
ruszanie się po drogach kierowcom. 
Gęsty dym ogranicza widoczność, w 
wyniku czego podobnie jak we mgle 
dochodzi do kolizji i wypadków. 
Wypalanie kompromituje nas jako 
społeczeństwo w oczach turystów 
zagranicznych oraz jest świadectwem 
braku kultury. Wypalanie to zjawisko 
typowo polskie, niewystępujące w 
Europie Zachodniej.

Wypalanie traw, a zwierzęta
• Śmierć w płomieniach czyha na 

ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe 
wielu gatunków ptaków gnieżdżących 
się na ziemi lub w strefie krzewów.

• Dym uniemożliwia pszczołom, 
trzmielom oblatywanie łąk. Owady 
te giną w płomieniach, co powodu-
je zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie 
plonu roślin.

• Giną też zwierzęta, które znajdują 
się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą 
orientację w dymie, ulegają zaczadze-
niu. Dotyczy to również dużych zwie-
rząt leśnych takich jak sarny, jelenie.

• Płomienie niszczą miejsca byto-
wania kuropatw, zajęcy.

• Na skutek podwyższonej tem-
peratury, lub od ognia ginie wiele 
pożytecznych zwierząt kręgowych: 
żaby, ropuchy, jaszczurki, krety, ry-
jówki, jeże.

• Przy wypalaniu giną mrówki. 
Jedna ich kolonia może zniszczyć 
do 4 milionów szkodliwych owadów 
rocznie. Mrówki zjadają resztki 
roślinne ułatwiają rozkład masy or-
ganicznej oraz wzbogacają warstwę 
próchnicy. 

• Ogień uśmierca wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgowych m.in. 
dżdżownice, które pozytywnie wpły-
wają na strukturę gleby.

ujemne skutki wypalania traw w 
rolnictwie

Zmorą pożarową jest wiosenne 
wypalanie traw, a jesienią wypalanie 
resztek pożniwowych. W naszej świa-
domości utarł się mit, iż wypalanie 
traw i słomy poprawi jakość gleby 
i jest swoistym rodzajem nawoże-
nia. Rolnicy nadal sądzą, że ogień 
to najtańszy środek do zwalczania 
chwastów. Okazuje się, aby grunty 
rolne były utrzymane w tzw. dobrej 
kulturze rolnej przy zachowaniu wy-
mogów ochrony środowiska zabro-
nione jest wypalanie traw. Wiele lat 
temu naukowcy udowodnili, że takie 
pożary są szkodliwe. Giną żyjące w 
trawie zwierzęta i mikroorganizmy, 
a ziemia się wyjaławia. Łąki czy pa-
stwiska po wypaleniu zazielenieję się, 
ale będą bezwartościowe. Jest to naj-
gorsza opcja przygotowania gleby do 
nowego cyklu. W trakcie wypalania 
ginie mikroflora i mikrofauna, która 
ożywia glebę. Gospodarz, który cho-
wa bydło i wypędza je na pastwisko 
nie ma problemu z zalegającą trawą. 
Niestety sytuacja w rolnictwie zmu-
siła rolników do zmniejszenia po-
głowia bydła. Dlatego, aby na łąkach 
nie rozsiewały się chwasty należy 

systematycznie kosić pastwiska oraz 
przyległe rowy, miedze. Uzyskana 
zielonka ma walory pokarmowe i 
powinna być przeznaczona na pasze 
dla inwentarza. W ten sposób rozwią-
żemy problem wypalania z korzyścią 
dla nas jak i przyrody.

• Wypalanie nawet jednorazowe 
obniża wartość plonów o 5-8%. 
Pogarsza się skład botaniczny siana. 
Po takim pseudo - użyźniającym za-
biegu ziemia potrzebuje nawet kilku 
lat, by dawać takie plony jak przed 
pożarem.

Zniszczeniu ulega warstwa próch-
nicy. Wysoka temperatura powo-
duje, że związki łatwo utleniane np. 
azot utleniają się. Odkrywa się też 
powierzchnia gleby, co może powo-
dować erozję.

Ponadto wypalanie traw oprócz 
tego, że jest niebezpieczne jest niedo-
zwolone. Określają to przepisy praw-
ne: Ustawa z dn.16 października 1991 
r. o ochronie przyrody( Dz.U. z 2001r.
Nr 99, poz.1079 z późn. zm.).

Również wpływ na uzyskanie 
dopłat ma dobra kultura ziemi oraz 
zachowanie wymogów ochrony 
środowiska( dopłaty rolnośrodo-
wiskowe). Warto, więc zastanowić 
się przed podjęciem owych działań, 
gdyż przez swoją bezmyślność możne 
wiele stracić.

karolina Ogiewa

To nie jest parking
Doskonale rozumiemy, że znalezienie miejsca do zaparkowania w oko-

licy naszych marketów w 
godzinach szczytu nie jest 
zadaniem łatwym, jednak 
w żaden sposób nie uspra-
wiedliwia to blokowania 
chodników. Ten kierowca 
najwidoczniej zapomniał, 
że piesi to też ludzie i mają 
prawo poruszać się swo-
bodnie po chodniku. Tej 
swobody na zdjęciu nie wi-
dać. Może więc mandacik?

Ag
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AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

akademia w kulicach 

zatrudni sekretarkę 
(komputer, j. niemiecki, 

dyspozycyjność) 
Oferty przesyłać do 20.05.br.: 

Akademia Europejska, 
Kulice 24, 72-200 Nowogard

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

Zatrudnię pracownika 
do sprzedaży telefonów 

komórkowych 
ze znajomością obsługi 

komputera. 
0604 410 983, 091 39 26 700

Przyjmę sprzedawcę 
do sklepu motoryzacyjnego 

i mechanika samochodowego 
ze stażem. 

0603 100 003

Zatrudnimy 
sprzedawcę 

do sklepu ogrodniczego 
wysokie wynagrodzenie 

+ prowizja, 
praca w młodym zespole, 

miła atmosfera. 
PuH “GWaranT” 

ul. Wojska Polskiego 54, 
tel. 091 39 20 760



12-15.05.2006 r. 11

OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że opłaty na rok 2006 

są przyjmowane codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 

spółdzielcze, własnościowe. 091 39 
28 135.

• Działki budowlane tanio sprzedam. 
Informacja – 0605 106 300.

• Sprzedam kontener handlowy na 
Targowisku w Nowogardzie. 091 
39 107 64.

• Pilnie kupię domek na wsi, wolno-
stojący. 0609 307 489.

• Sprzedam halę na działce o po-
wierzchni ok. 1800 m kw. Cena do 
uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 
0697 352 358, 0695 559 157.

• Kawalerka do wynajęcia. 091 39 
23 259.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. 
w domu 3-rodzinnym, parter, po 
remoncie. 0600 381 049, 0602 
643 408.

• Sprzedam dom w Szczytnikach. 
0632 462 104, 0692 520 556.

• Sprzedam dom na wsi w stanie suro-
wym na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 
0888 066 106.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź ka-
walerki do wynajęcia. 0509 668 
994

• Kupię garaż w okolicach ul. 5 Marca, 
Zamkowej. 0603 872 411.

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 
0604 787 696.

• Sprzedam lub wynajmę pawilon z 
możliwością zamieszkania. Tel. 0888 
066 106.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 0694 909 557.

• KUPUJEMY, SPRZEDAJEMY DOMY, 
MIESZKANIA, ZIEMIĘ. „ARDOM” 
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI. 
091 488 54 26, 0502 103 432, 
www.ardom.pl

MOTORYZACJA
• Używane katalizatory kupię, cena 80 

zł/szt. Tel. 0606 118 102.
• Sprzedam silnik i skrzynię bie-

gów do Poloneza – stan dobry. 
0605 576 908, 091 39 23 598 – po 
15.00.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyber-
dach, autoalarm. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam przedsionek do polskiej 
przyczepy campingowej. 0694 
325 416.

• Sprzedam Ford Taunus, 1980 r., 
cena 500 zł. 0667 691 102.

• Sprzedam VW Golf III, 1991/92, poj. 
1.4i, przegląd i ubezpieczenie do 
III.2007 r., sprzęt grający Sony Explo-
ted, cena 6.500 zł – do uzgodnienia. 
0603 205 337.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 
poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cylin-
drowy, wspomaganie kierownicy, 
ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, kataliza-
tor., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0503 
533 838.

• Kupię różne części do Syreny, Wołgi i 
M21. 091 39 23 137, 0509 411 788.

• Mercedes 124, poj. 2,5D, 1991 r., au-
tomat. 0606 312 832.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1994 
r. XII m-c, poj. 1.4i, stan b. dobry, 
4.300 zł. 0696 079 880.

• Kupię przyczepę campingową do 12 
m długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam dziecinny motor spali-
nowy – 1 nowy i 1 używany, poj. 50 
cm. Dzieci wiek od 4 do 10 lat. 0695 
657 410, 091 39 22 936.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 091 

39 109 17.
• Sprzedam prosięta. 0692 125 122.
• Sprzedam klatki stalowe dla króli-

ków, akcesoria. 091 39 20 307, ul. 
Boh. Warszawy 21.

• Sprzedam prosiaki – Olchowo 1. 
0606 312 832.

• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 
0511 807 668, 091 39 26 619.

• Sprzedam kombajn zbożowy Volvo 
S830 z sieczkarnią, szerokość hederu 
2,70 m. 0607 289 939.

• Sprzedam zboże. 0696 207 166.
• Sprzedam tucznika. 0692 125 122.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 

690 324.
• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Budynki od podstaw, roboty remon-
towe, nadzory budowlane, kosztory-
sowanie. 0504 59 54 24.

• J. HOLENDERSKI – nauka i tłuma-
czenia. 0693 035 199.

• Remonty – 0508 920 135.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110.
• Skracanie spodni, wszywanie za-

mków i inne usługi krawieckie. Ul. 
Zamkowa 2A/2. Tel. 0668 347 389.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodo-

wego, lakiernika i blacharza – wy-
magane doświadczenie. Tel. 091 39 
20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 
716 085.

• Zatrudnię kierowcę z kat. C. Tel. 0501 
692 145.

• Przyjmę do pracy mężczyzn od 
24 lat, mieszkańców Nowogardu. 
Wymagane: prawo jazdy kat. B, 
dyspozycyjność. 091 39 20 577.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do 
pracy na Majorce ze znajomością j. 
niemieckiego. 0605 276 271.

• Potrzebny pomocnik do różnych 
prac. 091 39 20 354 – wieczorem.

• Przyjmę do pracy fachowca od 
elewacji. 0693 614 397.

• Dam pracę!!! 0605 889 909.
• Zatrudnię kierowcę C + E. 0609 49 39 

89.
• Zatrudnię elektryka, elektryka samo-

chodowego i mechanika samocho-
dowego. 091 39 23 887.

• Zatrudnię uczniów na rok szkolny 
2006 w branży – stolarstwo. 0603 
666 465.

• Zatrudnię młodą panią do pracy w 
kuchni. 0600 811 404.

• Praca w rolnictwie, dojazd z Nowo-
gardu. 0887 704 296.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 
ELEMENTóW Z PILOTEM, BEZ KO-
LUMN, CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, pa-
nel ściągany, mało używane, stan 
idealny z dokumentacją, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki 
ze spacerówką, w dobrym stanie, z 
pełnym wyposażeniem + pokrowiec 
na deszcz. Cena 300 zł - do negocja-
cji. Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki 
+ spacerówka + nosidło), stan bar-
dzo dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 
996 085.

• Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, 
czarne podpalane, rodzice rodowo-
dowi, tanio sprzedam. 091 39 20 106, 
po 20.00.

• Wyciąg przyścienny, udźwig 150 kg 
sprzedam, 300 zł. Tel. 0602 643 427.

• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową. 
0600 811 404.

• Sprzedam komplet mebli sypialnia-
nych, kolor Olcha. 091 39 26 460.

• Sprzedam suknię komunijną, gorse-
tową, z dodatkami. 091 39 25 925.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0508 866 447.

• Sprzedam pilarki Stihl – MS 230C, 
Husqvarna – 444. Tel. 0605 889 909.

• Sprzedam maszyny stolarskie: fre-
zarka, heblarka. Tel. 091 39 23 689.

• Kupię – sprzedam pilarki spalino-
we firmy Husqvarna (na części). 
Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama reklama reklama

  W obiektywie Jana Korneluka  
                       Powrót do swego gniazda

OFERTA KOMUNIJNA 
SKLEP „ORIENT” 

BIŻUTERIA – UPOMINKI 

ul. Bankowa 
(budynek	Telekomunikacji)	

poleca:
- duży wybór łańcuszków, medalików, 
    kolczyków ze złota i srebra
- atrakcyjne zegarki w pudełkach 
   z napisem Pamiątka I Komunii
- duży wybór pamiątek I Komunii Św.

ZAPEWNIAM MIŁĄ 
I FACHOWĄ OBSŁUGĘ 

ZAPRASZAM 
FH	„JOTES”	J.	Szymczak
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C
A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD 06.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD 
tel. 091 3921376

1. SZKLARZ
2. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
3. MURARZ; BETONIARZ
4. ADMINISTRATOR SIECI INTERNETOWEJ
5. CUKIERNIK
6. TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
7. REJESTRATORKA MEDYCZNA
8. KIEROWCA C+E
9. ROZBIERACZ-WYKRAWACZ; KSIęGOWA
10. SPRZEDAWCA
11. MECHANIK-ŚLUSARZ
12. SPRZĄTACZKA/POMOC KUCHENNA
13. INFORMATYK
14. REPREZENTANT; KIEROWNIK ZESPOŁU
15. KONSERWATOR
16. MECHANIK MASZYN SZWLNICZYCH; PRACOWNIK 

FIZYCZNY
17.  PRASOWACZKA
18. OPERATOR WPROWADZANIA DANYCH (gr. inw.)

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. KIEROWCA-MECHANIK (PŁOTY-uprawnienia na 

żurawie   samojezdne)
2. KOMPLETATOR WSADU (SZCZECIN)
3. KUCHARZ (POBIEROWO)
4. MONTER-SPAWACZ (SZCZECIN)
5. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (GOLENIóW)
6. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

(ZACHODNIOPOMORSKIE)
7. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (PYRZYCE)
8. SPAWACZ (GDYNIA)
9. MONTER KADŁUBóW OKRęTOWYCH (GDYNIA)
10. MONTER KADŁUBóW-KOWAL KONSTRUKCJI 

(GDYNIA)
11. MONTER RUROCIĄGóW OKRęTOWYCH (GDYNIA)
12. MASZYNISTA żURAWIA KOLEJOWEGO (GDYNIA)
13. MONTER KADŁUBóW-PODDŹWIGNICOWY 

(GDYNIA)
14. KIEROWCA C+E (GLEWICE)
15. KIEROWCA C+E (GRYFICE)
16. KIEROWCA C+E (GOLENIóW)
17. KIEROWCA C+E (SZCZECIN)
18. PROJEKTANT STOLARKI (MASZEWO)
19. OPERATOR żURAWIA BUDOWLANEGO, 

OPERATOR żURAWIA  SAMOCHODOWEGO DO 18 
TON (GOLENIóW)

20. MECHANIK SAMOCHODóW CIężAROWYCH 
(GOLENIóW)

21. TRENER KONI KŁUSAKóW (ŚWIęTOSZEWO)
22. POMOC KRAWIECKA (GOLENIóW, gr. inw.)
23. KELNER (REWAL)
24. PRACOWNIK GOSPODARCZY (GOLENIóW)
25. INFORMATYK (GOLENIóW)
26. NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO (KAMIEŃ 

POMORSKI)
27. MAGAZYNIER; KIEROWCA C (SZCZECIN)
28. OPERATOR KOPARKI (GOLENIóW)
29. BETONIARZ (STARGARD SZCZ.)
Informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Goleniowie, filia w Nowogardzie pok. Nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 3:0 m(1:0)

Juniorzy: Udany rewanż
Pomorzanin:  Proskurnicki – 

Mordzak, Jakubowski, Kram, Pasz-
kiewicz, Czerniak (65. Litwin), Pert-
kiewicz, Oniszczenko, Majczyna (75. 
Domanowski), Borowik, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: Boro-
wik, Pertkiewicz, Iwaniuk.

Juniorzy Pomorzanina Nowograd 
podejmowali w minioną niedzielę 
drużynę Polonii Płoty. Mecz w run-
dzie jesiennej zakończył się srogą 
porażką naszej drużyny i dlatego 
trener zdecydował się w pierwszej 
połowie na defensywne ustawienie 
co przyniosło skutek.

Zaczęło się od naporu Pomorzanina, 
lecz to Polonia stworzyła pierwszą 
groźną akcję. W 15. minucie lewą 
stroną przedarł się jeden z zawodników 
przyjezdnych, lecz z sytuacji sam na 
sam Proskurnicki wyszedł obronną 
ręką. W 25. minucie możemy mówić o 
sporym szczęściu. Goście przeprowa-
dzili kontrę, jeden z ich zawodników 
zdecydował się na przelobowanie 
naszego bramkarza, lecz piłka trafiła 
w poprzeczkę. Trzy minuty później to 
Polonia nadziała się na kontrę Pomo-
rzanina, na przelobowanie bramkarza 
zdecydował się Borowik, a że uczynił 
to skutecznie nasza drużyna objęła pro-
wadzenie. Po chwili mogło być 2:0, lecz 
techniczny strzał Pertkiewicza trafia w 
poprzeczkę. W 40. minucie Majczyna 
podaje do Iwaniuka, który będąc w 
polu karnym rywali jest ewidentnie 
faulowany. Sędzia jednak nakazuje 
grać dalej.

W drugiej połowie Polonia próbo-
wała odrobić straty, ale bez skutku. Za 
to kolejne szanse stwarzali sobie nasi 
piłkarze. W 55. minucie Majczyna 
wrzuca piłkę w pole karne, Iwaniuk 
zgrywa ją do Pertkiewicza, który 
będąc na 16 metrze decyduje się na 
strzał. Piłka odbija się od poprzecz-
ki. W 65. minucie Borowik zostaje 
obsłużony przez Oniszczenkę, który 
będąc 5 metrów od bramki trafia w 
bramkarza. W 80. minucie Pomo-
rzanin przeprowadza kolejną akcję, 
podczas której Litwin zostaje sfau-
lowany w obrębie szesnastki. Sędzia 
tym razem zauważa przewinienie, 
dyktuje rzut karny, który na bramkę 
zamienia Pertkiewicz. Wynik meczu 
zostaje ustalony w 85. minucie, gdy 
w pole karne Polonii wbiega Doma-
nowski, podaje do Iwaniuka, który z 
10 metrów umieszcza piłkę w siatce. 

Tuż przed końcowym gwizdkiem 
goście mieli szansę na strzelenie 
bramki honorowej. Jednak nie udaje 
im się to i Proskurnicki schodzi do 
szatni z czystym kontem.

Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Sokół Pyrzyce 4 : 1, 

Radovia Radowo Małe - Stal Szcze-
cin 2 : 3, Sparta Gryfice - Mieszko 
Mieszkowice 2 : 1, Fagus Kołbacz 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 2 : 
2, Kłos Pełczyce - Iskra Banie 19 : 
0, Kluczevia Stargard - Korona Stu-
chowo 16 : 0, Vineta Wolin - Zorza 
Dobrzany 3 : 1.

aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 23 57 134-24
2.  Vineta Wolin 24 56 110-39
3.  Dąb Dębno 23 54 97-53
4.  Stal Szczecin 24 52 121-28
5.  Sokół Pyrzyce 23 46 64-35
6.  Polonia Płoty 23 45 81-40
7.  Zorza Dobrzany 23 43 74-40
8.  Kłos Pełczyce 23 32 65-56
9.  Pomorzanin Nowogard 23 28 55-49
10.  Iskra Banie 23 26 52-116
11.  Sparta Gryfice 23 24 36-77
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 23 24 44-84
13.  Mieszko Mieszkowice 24 23 36-57
14.  Fagus Kołbacz 23 12 23-103
15.  Radovia Radowo Małe 23 11 39-112
16.  Korona Stuchowo 24 6 25-143

Andrzej Garguliński

Dwudziestolecie ”Oldbojów”
Dnia 30 kwietnia ”Oldboje” Nowogardu obchodzili swoje 20-lecie ist-

nienia. O godzinie 15.00 na Stadionie Miejskim w Nowogardzie rozegrali 
turniej piłkarski z udziałem drużyn: ”Tur” Turek i ”Iskry” Golczewo o puchar 
burmistrza Nowogardu.

Nasi piłkarze wygrali z piłkarzami z 
Turka 2:1 i przegrali z Golczewem 4:1, 
natomiast Golczewo wygrało z piłka-
rzami z Turka 3:2. Turniej piłkarski 
został rozegrany z okazji jubileuszu 
istnienia naszej drużyny, a najważniej-
sza część imprezy odbyła się na terenie 
agroturystycznym u pana Grygowskie-
go. Była to część integracyjna tej rocz-
nicy, była okazja spotkać się, powspo-
minać dwadzieścia lat wspólnej gry. 6 
najstarszych zawodników (aktualnie 
grających) otrzymało podziękowanie 
od pana burmistrza wraz z upomin-
kiem, otrzymali je następujący piłkarze: 
Andrzej Szafran, Janusz Rzechuła, Jan 
Kurlapski, Mirosław Zieleśkiewicz, 
Mirosław Garbat, Jerzy Wiśniewski.

Następnie wyróżniono upominkami 

najstarszych zawodników z każdej dru-
żyny, z Nowogardu otrzymał nagrodę 
Adam Jakubowski. Puchar burmistrza 
za I miejsce otrzymała drużyna z 
Golczewa, za II Nowogard, a za III 
”Tur” Turek. Spotkanie przy ognisku 
przeciągnęło się do godzin nocnych. 
Oprócz wyżej wymienionych zawod-
ników Nowogard reprezentowali: 
Henryk Kuczak, Romuald Gurbiel, 
Wiesław Zieleszkiewicz, Edward Saja, 
Jacek Borowik, Krzysztof Sasin, Janusz 
Raczyński, Zbigniew Krystkiewicz, Ka-
rol Sosnowski, Zbigniew Kwiatkowski, 
Andrzej Seweryniak, Jacek Nowacki, 
Wojciech Wiśniewski, Piotr Kaczocha, 
Ryszard Romańczuk.

Do zobaczenia na 25-leciu.
a. Protas 

Ania Protas ponownie wygrała 
Ligę Darta

W minioną niedzielę w pubie ”PASA-
DENA” rozegrano ostatnią piątą kolejkę 
II edycji Nowogardzkiej Ligi Darta. 
Udział wzięło 10 zawodników, którzy 
grali w dwóch grupach systemem każdy 
z każdym. Piątą kolejkę wygrał Jacek 
Okolski przed Anią Protas i Andrzejem 
Szafranem. Była to bardzo ciekawa 
kolejka, która miała duży wpływ na 
zajęcie trzech pierwszych miejsc. Po 
pięciu kolejkach po raz drugi Ligę Dar-
ta wygrała Ania Protas z dorobkiem 86 
pkt, otrzymując puchar ”PASADENY”. 
Puchar za II miejsce z dorobkiem 84 pkt 
otrzymał Jacek Okolski. Puchar za III 
miejsce z dorobkiem 83 pkt otrzymał 
Jacek Chlebowski. Udział w II edycji 
Ligi Darta brało 16 zawodników, ko-
lejne miejsca zajęli:

IV Andrzej Szafran 62 pkt
V Bogdan Wawryczuk 53 pkt
VI Łukasz Piaseczki 44 pkt
VII Robert Burak 40 pkt
IX Ela Protas 36 pkt
Tomek Taran 36 pkt
Była to bardzo ciekawa liga, która 

każdorazowo podnosi poziom sporto-
wy naszych zawodników.

Zapraszamy w sobotę 13 maja ki-
biców na kolejny turniej ”Darta” tym 
razem turniej ”Team” od godziny 17.00 
w pubie ”PASADENA”. Pierwszy raz 
taki turniej organizowany jest w Nowo-
gardzie, wystawimy 9 par z Nowogardu, 
ponadto przyjadą ekipy z Koszalina i 
Białogardu. Turniej zostanie rozegrany 
o puchar ”Salonu Paris” z Nowogardu 
pani Anny Białowąs.

Trzy najlepsze ”Teamy” otrzymają 
puchary oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez firmę ”Cross” Koszalin.

Zawodom będzie się przyglądać 
5-cio osobowa delegacja z Danii, 
która przyjeżdża do nas na 3-dniowy 
rekonesans związany z mistrzostwami 
Europy Taxi. W składzie delegacji 
duńskiej będzie mistrz Europy Taxi w 
darta z Ejsberga.

Mamy nadzieję, że chociaż jeden z 
pucharów zostanie w Nowogardzie.

andrzej Szafran
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krzyżówka nr 19kupon nr 19 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązania krzyżówki nr 18 
„PORA MAJÓWEK” nadesłali:

Marzena Gwiazdowska, Jan Ni-
kicin, Maryla Piątek, Stanisława 
Pokorska, Marianna Kusiak, Gra-
żyna Jurczyk, Andrzej Leszczyński, 
Krystyna Wojtkiewicz, Gertruda 
Wasyluk, Władysława Kubisz, Edyta 
Domagalska, Józef Górzyński, Bar-
bara Bartosik, Jerzy Siedlecki, Teresa 

Powalska, Krystyna Tretiak, Maria 
Gortat, Halina Szwal, Marek Felik-
siak, Natalia Kaczmarek, Bogumiła 
Urtnowska, Małgorzata Grudzińska,  
Monika Andrzejczak (!), Gabriela 
Andrzejczak (!), Lucyna Andrzejczak 
(!), i z numeru 17 – Grażyna Jurczyk, 
Rafał Włodek, Katarzyna Saja, Ger-
truda Wasyluk, Iwona Kochelska, 
Agnieszka Pluta.

Bezpłatne prenumeraty na czer-
wiec wylosowali:

- Marianna Kusiak
- Maryla Piątek
- Barbara Bartosik

Gratulujemy!

Równość wyśniona
Szczyt demokracji:
Moja pensja i ministra – 
Na poziomie wegetacji.

Kto za mnie pisze
Filut jest ze mnie, lubię bary,
Lenistwo słodkie, kordiał stary!
A więc gdy siedzę tak przy piwie,
Kto za mnie pisze? Kto właściwie?
Kto za mnie pisze? Może żona,
W tym celu właśnie poślubiona?
To może ona – za poetę
Dowcip wysmaża mu 

– z kotletem?
Kto za mnie pisze? – krasnoludki,
Którym dolewam ciągle wódki.
Kto za mnie pisze? Mój przyjaciel!
To jego właśnie podziwiacie.
Kto za mnie pisze? 
Chyba Murzyn,
Z zapałem i talentem dużym!
A może zwykły komputerek
Układa mi wierszyki w szereg?
Która więc wersja jest właściwa?
Co ja przed wami tu ukrywam?
Kto za mnie pisze? Pomysł daje?
Po prostu ajent! Zwykły ajent!

Kompetentni
Do pracy ospali,
A do wódki chętni,
Są często najbardziej
U nas kompetentni.
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 Witamy wśród nas...
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C órka Katarzyny 
Salamon ur. 2.05.06 z 
Osiny

Córka Małgorzaty 
Sikorskiej ur. 3.05.06 z 
Nowogardu

C órka  Katarzyny 
Stępień ur. 4.05.06 z 
Mieszewa

Córka Ewy Kulczews-
kiej ur. 7.05.06 z Dalno-
Łobez

Syn Anny Sójka ur. 
6.05.06 z Dobrej

Córka Anny Dziapa 
ur. 7.05.06 z Krzemien-
nej

Syn Agaty Bortnik ur. 
6.05.06 z Świerczewa

Córka Marzeny Sa-
gan ur. 8.05.06 z kol. 
Bienice

S y n  W a n d y 
Ługowskiej ur. 10.05.06 
z Olchowa

Córka Małgorzaty 
Pędzik ur. 9.05.06 z 
Łobez

Syn Agnieszki Witek 
ur. 9.05.06 z Trzechel

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 2 dzieci. 
Zdjęcia oraz dane personalne nie zostały opublikowane ze względu na 

brak zgody rodzica

reklama

SZanOWnI PacjencI 
LekarZ WOjcIecH WŁOdarcZyk 

InFOrMuje 
od dnia 15 maja 2006 r. 

przyjęcia	lekarskie	w	ramach	
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny) będą realizowane w gabinecie lekarskim 

Przyszpitalnego POZ, ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard  (dawne pogotowie ratunkowe) 
Serdecznie zapraszam dotychczasowych i nowych Pacjentów, za utrudnienia bardzo przepraszam 

Wojciech	Włodarczyk	
Lekarz



Gwiazdą poprzedniej edycji Festiwalu 
był Wojciech Siemion      czytaj na str. 4
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Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Rusza 
Ekofilm

Informujemy, że   

17 maja 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

czytaj na str. 3

SZanOWnI PacjencI 

LekarZ WOjcIecH WŁOdarcZyk 
InFOrMuje,  że od dnia 15 maja 2006 r. 

przyjęcia lekarskie w ramach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny) będą realizowane w gabinecie lekarskim 

Przychodni Przyszpitalnej, ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard, tel. 091 39 21 356 wew. 102  
(daWne POgOtOWIe ratunkOWe) 

Serdecznie zapraszam dotychczasowych i nowych Pacjentów, za utrudnienia bardzo przepraszam 
Wojciech Włodarczyk 

Lekarz

BETON 
TOWAROWY 

tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

Minął 
termin

15 bm. minął termin składania 
wniosków o dopłaty dla rolników. 

O wycince 
drzew

najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo ludzi i mienia.

rozmowa z arturem Bajerskim, 
odpowiedzialnym za gospodarkę 
drzewami na terenie naszej gminy.

„dziennik nowogardzki”: W 
ostatnim czasie doszło do kilku 
spektakularnych wycinek drzew. 
Zacznijmy od wyjaśnienia ich 
przyczyn.
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  Nasza sonda
W dniach 17-19 maja w Nowogardzie odbędzie się IX Ogólnopolski 

i V Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łu-
kowskiego „Ekofilm’2006”. Zapytaliśmy czytelników, czy wezmą udział 
w imprezie.

Bożena Mirota
Uważam, iż jest to ciekawa impreza, 

w której na pewno warto wziąć udział 
i pogłębić swoją wiedzę z zakresu eko-
logii. Niestety osobiście nie mogę w 
niej uczestniczyć ze względu na pracę, 
jednak gdybym miała stosowność 
chętnie bym przyszła.

grzegorz Mikołajczyk z Orze-
chowa

Nie będę uczestniczył w tegorocz-
nym „Ekofilmie”, ponieważ pracuję. 
Jednak sądzę, że propagowanie tema-
tyki ekologii jest słuszną ideą.

radosław charkot
Chętnie wezmę udział w tegorocz-

nym festiwalu filmów ekologicznych, 
ponieważ interesują mnie problemy 
ochrony środowiska. Współcześnie 
człowiek musi zwracać uwagę na 
te tematy, koegzystuje przecież ze 
światem przyrody i powinien zadbać 
o jego zachowanie dla przyszłych po-
koleń. Festiwal to również wystawy, 
które obejrzę ze znajomymi.

Maciej gałęski
Niestety nie mam czasu. Trwają 

obecnie matury, pragnę się skupić 
teraz na przygotowaniach do pre-
zentacji z języka polskiego. Może 
za rok…

Oka & MaW

Straż Pożarna

Kronika policyjna

Chciałabym serdecznie podziękować doktorowi Piotrowi Grybowskiemu 
za podratowanie mojego zdrowia. Doktora tak oddanego całym sercem dla 
pacjentów gratuluję Przychodni Praxis. Wychodząc z jego gabinetu pacjent 
czuje się zdrowszy i podbudowany postawą lekarza. Przepracowałam w 
Służbie Zdrowia ponad 46 lat i z takim podejściem do pacjenta jeszcze się 
nie spotkałam.

Pacjentka Obielak

W poniedziałek około godziny 
15.00 jeden z mieszkańców Olchowa 
znalazł na swojej posesji niewypał 
pochodzący najprawdopodobniej z 
czasów II wojny światowej. Policjanci 
poinformowali o tym fakcie saperów 
ze Szczecina, którzy zabrali pocisk. 

Personel sklepu „Lidl” zatrzymał 
na próbie kradzieży mężczyznę, któ-
ry miał przy sobie alkohol warty 19 
zł. Został za to ukarany mandatem 
karnym.

We wtorek około godziny 18.00 
policjanci zatrzymali jadącego rowe-
rem mieszkańca Jarchlina Stanisława 
G, który ma wydany sądowy zakaz 
poruszania się jednośladem.

Policjanci zatrzymali 14-letnią 
mieszkankę naszego miasta, która 
uciekła z pogotowia opiekuńczego w 
Sławnie. Została ona przewieziona do 
Domu Dziecka w Mostach.

Około godziny 20.30 policjanci 
zatrzymali mieszkańca Wojcieszyna 
Adama Z, który jechał rowerem 
mając we krwi około 2,5 promila 
alkoholu.

W czwartek na ulicy 700-lecia 
doszło do kolizji z udziałem trzech 
pojazdów. Ciężarowy fiat ducato nie 
zachował należytej ostrożności i ude-
rzył w tył volkswagena golfa, który 
z kolei uderzył w znajdującego się 
przed nim „malucha”. Kierowca fiata 
został ukarany mandatem.

W piątek o godzinie 18.15 wyjeż-
dżający tyłem z ulicy Fabrycznej na 
ulicę 3 Maja mercedes najechał na 
rowerzystkę. Na szczęście kobieta 
nie doznała żadnych obrażeń. Kie-
rowca mercedesa został ukarany 
mandatem.

Około godziny 21.00 na stację 
paliw przy ulicy 3 Maja podjechał 
samochód, zatankował 25 litrów pa-
liwa wartości około 100 zł i odjechał 
nie uiszczając rachunku.

W sobotę o godzinie 6.00 właś-
ciciel zaparkowanego przy ulicy 
Bohaterów Warszawy peugeota 206 
zgłosił kradzież czterech kołpaków 
wartości 200 zł.

O godzinie 15.40 na ulicy Nadto-

rowej policjanci zatrzymali jadącego 
skuterem mieszkańca naszego miasta 
Andrzeja D., który miał we krwi po-
nad 2,3 promila alkoholu. Przy okazji 
jazdy doznał on obrażeń ciała i został 
przewieziony do szpitala.

W niedzielę o godzinie 0.50 jadący 
ulicą Kowalską od strony ulicy Sta-
lowej samochód uderzył w zaparko-
wany tam pojazd, który trafił z kolei 
w stojące przed nim auto. Kierowca 
uciekł z miejsca zdarzenia, lecz przy 
okazji zgubił tablicę rejestracyjną i już 
po dwóch godzinach został zatrzyma-
ny. Trwają wyjaśnienia czy w chwili 
kolizji był on trzeźwy.

Około godziny 2.20 na ulicy Boha-
terów Warszawy policjanci zatrzymali 
Grzegorza S., mieszkańca Gostymina, 
który kierował autem mając we krwi 
ponad 1,1 promila alkoholu.

Około godziny 12.30 na odcinku 
drogi Wierzbięcin – Kulice, jadący 
od strony Wierzbięcina „maluch” z 
niewiadomych przyczyn zjechał na 
pobocze uderzając w pień ścietego 
drzewa. Obrażeń doznał pasażer fiata 
126p, który został przewieziony ka-
retką do szpitala. Kierujący pojzadem 
mieszkaniec Strzelewa miał we krwi 
około 2,5 promila alkoholu.

O godzinie 16.25 na ulicy Zamko-
wej policjanci zatrzymali mieszkańca 
Jarchlina Marka S., który jechał bez 
ważnych dokumentów, z orzeczonym 
zakazem prowadzenia pojazdów 
i pod wpływem alkoholu. W jego 
krwi stwierdzono ponad 1,6 promila 
alkoholu.

O godzinie 16.40 w Olchowie poli-
cjanci zauważyli trzech rowerzystów 
jadących całą drogą. Okazali się nimi 
mieszkańcy Długołęki, wszyscy byli 
pijani. Jan P. miał we krwi około 2 
promili alkoholu, Szczepan K. ponad 
1,2 promila, a Andrzej G. również 
ponad 1,2 promila.

Około 16.55 również w Olchowie 
zatrzymano mieszkańca tej miejsco-
wości Henryka B., który ma orze-
czony sądownie zakaz prowadzenia 
samochodów a mimo to siedział za 
kierownicą auta. Ag

W minionym tygodniu strażacy 
wyjeżdżali tylko trzykrotnie. Zda-
rzyło się m.in.

W niedzielę około godzinę 11.47 
zapaliła się topola. Płonące drzewo 
ugasiła miejscowa OSP, natomiast 
zwisający konar usunęli strażacy z 
Nowogardu.

Około godziny 16.40 palił się śmiet-
nik na stacji paliw „Orlen”. Personel 
sam próbował ugasić ogień, lecz nie 
radząc sobie z płomieniami wezwał 
strażaków, którzy ugasili pożar.

Podziękowanie
Dla pani prezes 

Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych S.A. 
w Nowogardzie 
Krystyny Łazarz 

za nieodpłatne położenie 
dobiegów asfaltowych 

do wspinalni składają strażacy 
z Nowogardu.
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Minął  termin
15 bm. minął termin składania wniosków o dopłaty dla rolników. 
Jak nas poinformowano w ARiMR w Nowogardzie brak jest jeszcze ofi-

cjalnych danych, gdyż wnioski nadal wpływają, choć widać większe zainte-
resowanie dopłatami niż w roku ubiegłym, kiedy to wpłynęło ponad 1000 
wniosków. Najczęściej powtarzające się błędy to nieprawidłowy zapis numeru 
identyfikacyjnego rolnika oraz mapki.

A co z rolnikami, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w terminie?
Mogą oni jeszcze taki wniosek złożyć w terminie 25 dni kalendarzowych 

licząc od dnia oficjalnego zakończenia składania, z tym, że za każdy dzień 
roboczy będzie im potrącany 1 procent wysokości dopłat, jakie się należą.

I. karczyński

dokończenie ze str. 1     Szanowny Panie M. Wiatr
                                                              (ad vocem)

Nie jestem żadnym „guru” abym wysilał się nad prostowaniem „kręgosłu-
pa świadomości” mieszkańców Nowogardu. Moja pisanina (jakże ułomna 
i mogąca uchodzić nawet za „wodę na młyn” lokalnych „dupków politycz-
nych”) jest wynikiem postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.

Kiedy najwyższe persony samorządowego układu – tu jako recydywa 
PRL-u- dopuszczają się jawnej profanacji Święta Konstytucji 3 Maja 
urządzając „hecę” pod pomnikiem zniewolenia komunistycznego, jest to 
psucie Państwa traktowanego jako łup.

Jeżeli Pańskim zdaniem może to uchodzić za „darmową propagandę”, a 
wg innych być „zimnym prysznicem” na post – komunistyczny ciemnogród 
– ja wpływu na to nie mam.

Z poważaniem
M. Piórko

Sejmik ekologiczny w ZSO
Ekofilm rozpocznie się dopiero w środę, a juz wczoraj odbyła się pierwsza 

impreza towarzysząca festiwalowi. W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
zorganizowano sejmik ekologiczny.

Z tej okazji forum szkoły wypeł-
nione było niemal po brzegi. Zjawiło 
się wielu uczniów i zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i nowogardzkich instytucji. 
Najgoręcej powitano jednak Jasia 
Melę, nastolatka który towarzyszył 
znanemu podróżnikowi Markowi 
Kamińskiemu w wyprawie na bie-
gun. Warto jeszcze wspomnieć, że z 

tej okazji na ścianach szkoły zawisły 
zdjęcia naszego redakcyjnego kolegi 
Jana Korneluka.

Debata zorganizowana przez Romę 
Kołodziejską i Jolantę Grygowską no-
siła tytuł „Co za dużo to nie zdrowo” 
i dotyczyła uzależnień od internetu, 
fastfoodów, telefonu komórkowego i 
zakupów. W loży ekspertów zasiedli 
przedstawiciele młodzieży i świata 
dorosłych, którzy wyrażali swe zdanie 

na te tematy. Prowadzący starali się 
ze wszystkich sił ośmielić zasiadającą 
na widowni młodzież do czynnego 
udziału, lecz tradycyjnie mniejszość 
garnęła się do mikrofonu. Jak to przy 
okazji rozmowy o uzależnieniu od in-
ternetu zauważył jeden z ekspertów, 

łatwiej jest wyrazić swoją opinię przez 
gadu gadu lub smsem niż powiedzieć 
na głos.

W formie przerywnika debaty 
Elżbieta Baran i Marek Dobrowolski 
zorganizowali tematyczny turniej 
„Jeden z siedmiu”. Ag
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Rusza Ekofilm
Już w najbliższą środę rozpoczyna się IX Ogólnopolski i V Międzynaro-

dowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego. Patronem 
medialnym imprezy jest „Dziennik Nowogardzki”.

„Ekofilm” to przede wszytkim projekcje filmów o tematyce – jak sama nazwa im-
prezy wskazuje – ekologicznej. Poniżej zamieszczamy propozycje na pierwsze dwa 
dni trwania festiwalu przygotowane przez organizatorów.

Środa
9.00 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół podstawowych klasy I-VI [54 

min]
ROK W PUSZCZY – 34’ reż. Tomasz Ogrodowczyk/2005/Polska
POROSTY – 20’ reż. Roman Dębski/2004/Polska
10.15 Film konkursowy - propozycja dla przedszkoli [24 min]
INTRUZ – 24’ reż. Andrzej Misiuk/2006/Polska
11.00 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych [51’10]
ERES Z AŁTAJU – 19’10’’ reż. Jacek Bławut, Jacek Piotr Bławut/2005/Polska
KRÓTKA HISTORIA WSZYSTKIEGO – 32’ reż. Dorota Adamkiewicz/2005/

Polska
12.15 Film konkursowy - propozycja dla szkół podstawowych klasy IV-VI [43 

min]
MAGURSKI PARK NARODOWY – 43’ reż. Paweł Hertel/2005/Polska
13.15 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych [41 min]
PROF. ZYGMUNT PIELOWSKI. SKRZYDLATY PORTRET – 20’ reż. Andrzej 

Kisiel/2004/Polska
ZAPISANE W KAMIENIU – 19’ reż. Andrzej Kisiel/2005/Polska
WIEK KOŃCA ŚWIATA – 2’26’’ reż. Łukasz Stąporek/2004/Polska
17.00 – uroczyste rozpoczęcie festiwalu, widowisko artystyczne pt. „ ... i stworzył 

Bóg człowieka” w reżyserii Anety Drążewskiej a na Placu Wolności o godzinie 16.00 
odbędzie się spektakl dla dzieci „Eko Kotek”.

19.00 – zwiedzanie wystaw prezentowanych w Bibliotece Miejskiej w Nowo-
gardzie

20.00 – Kino „Orzeł” - Nowogardzki Dom Kultury – film. pt. „Te wspaniałe 
zwierzęta spod zwrotnika Koziorożca” - 92’ film dokumentalno-przyrodniczy, 
prod. RPA, 1974 r.

czwartek
9.00 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół podstawowych klasy IV-VI [52 

min]
BRUNO I LUNA – 30’ reż. Marek Gracz/2004/Polska
NIE POZWÓLCIE UMRZEĆ KASZTANOWCOM – 14’ reż. Roman Dęb-

ski/2004/Polska
INKLUZJE – EPILOG – 8’ Piotr Smugała/2005/Polska
10.15 Film konkursowy - propozycja dla przedszkoli [30 min]
ZORKA I OLE – 30’ reż. Marek Gracz/2004/Polska
11.00 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych [75’05 min]
PUSZCZA BOLIMOWSKA – 41’30’’ reż. Roman Dębski/2005/Polska
RZEKA POWROTÓW – 34’35’’ reż. Sławomir Swerpel/2005/Polska
13.00 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych [61’15 

min]
SZTUKA ŁOWÓW – 45’ reż. Maciej Zieliński/2006/Polska
THE LAKE LAND OF NIKOLA K. - 16’15’’ reż. Goran Trenchovski/2006/Mace-

donia
14.15 Filmy konkursowe - propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych [69 min]
POLSKIE RYBOŁÓWSTWO BAŁTYCKIE – 29’ reż. Jerzy Abramowicz/2006/

Polska
ARCHEOLOGIA MORSKA KUTRY I PODWODNE WRAKI – 25’ reż. Jerzy 

Abramowicz/2006/Polska
PIASKI ZATOKI PUCKIEJ – 15’ reż. Jerzy Abramowicz/2006/Polska
19.30 - Kino „Orzeł” - Nowogardzki Dom Kultury – film. pt. „Ci wspaniali mło-

dzieńcy w swych szalejących gruchotach” – 122’ komedia prod. Anglia / Francja 
/ Włochy 1969.

Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. Przez cały czas trwania festiwalu 
w hallu NDK będzie można obejrzeć konkursowe plakaty. Odbędzie się też wiele 
imprez towarzyszących, ich szczegółowy program opublikowaliśmy w poprzednim 
wydaniu naszej gazety.

Ag

Nowe kierunki w ZSP
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica od 1 wrześ-

nia ruszają dwa nowe kierunki. Uczniowie kończący gimnazja będą mogli 
kontynuować kształcenie w zawodzie technik informatyk. Zainteresowani 
mogą również złożyć dokumenty na otwarty kierunek OHP Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.

Poza dotychczas dostępnymi kie-
runkami technikum zawodowego 
(technik handlowiec, ekonomista 
oraz technik żywienia i gospodarstwa 
domowego) absolwent gimnazjum 
może zdobywać wiedzę ogólnokształ-
cącą i zawodową na nowo otwartym 
kierunku. Technikum Informatyczne 
umożliwi mu w stopniu zaawanso-
wanym korzystać z komputera i przy 
jego pomocy sprawnie obsługiwać 
systemy operacyjne oraz pracować 
w wybranych rodzajach sieci kom-
puterowych. Uczeń samodzielnie 
będzie mógł doskonalić kwalifikacje 
zawodowe, m.in. poprzez zdobywa-
nie specjalizacji w dziedzinie grafiki 
komputerowej, administracji sieci, 
projektowania stron internetowych 

oraz eksploatacji sprzętu kompute-
rowego.

Nowo powstały kierunek OHP 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
Dorosłych jest nastawiony na kształ-
cenie w dziale budownictwa. Wybór 
zawodu należy jednak do ucznia. 
ZSZ jest szkołą ponadgimnazjalną 
dla dorosłych o okresie nauczania 
nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym 
niż 3 lata. Jej ukończenie umożliwia 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminu, a także dalsze kształcenie 
w dwuletnim liceum ogólnokształ-
cącym i trzyletnim technikum uzu-
pełniającym.

Mateusz Wasielewski

Wiosenne pożegnanie
Już połowa maja, wiosna w pełni. Na osiedlu Grafitów wciąż czujemy klimat 

minionych świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne drzewko wciąż użyźnia 
trawnik, nikt nie kwapi się do usunięcia pamiątki, może dlatego, że pozostał 
sentyment. W końcu do kolejnej gwiazdki pozostało tak niewiele…

MaW
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dokończenie ze str. 1

O wycince drzew
rozmowa z arturem Bajerskim, odpowiedzialnym za gospodarkę drze-

wami na terenie naszej gminy.

obiektywne i wprowadzają niepokój 
mieszkańców, co do słuszności doko-
nywanych na terenie miasta wycinek 
drzew. Usuwanie drzew nie odbywa 
się przypadkowo, ale poparte jest oce-
ną merytoryczną i prawną. W związ-
ku z powyższym chcę przybliżyć 
– ze względu na obszerność tematu 
– w skrócie zasady usuwania drzew. 
Drzewa i krzewy objęte są ochroną 
prawną, a przede wszystkim prze-
pisami ustawy o ochronie przyrody 
określającej m.in. zasady usuwania 
drzew i krzewów. Zezwolenie na 
usunięcie drzew lub krzewów wydane 
w formie decyzji administracyjnej, na 
stosowny wniosek posiadacza nieru-
chomości, na której terenie znajdują 
się rośliny wydaje burmistrz, starosta 
(w przypadku kiedy drzewa lub krze-
wy rosną na nieruchomości gminnej) 
lub wojewódzki konserwator zabyt-
ków (w przypadku nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków). 

Ze względu na specyficzność tych 
postępowań nieodzownym elemen-
tem analizy zasadności wycinki 
drzew zawartego we wniosku strony 
są oględziny terenowe drzew plano-
wanych do usunięcia. W uzasadnio-
nych przypadkach wydawane jest 
zezwolenie na realizację tych prac.

Wyjątkami od obowiązku uzyska-
nia zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów są m.in. drzewa i krze-
wy, których wiek nie przekracza 5 lat, 
rosnących w lasach, na plantacjach, 
drzewa i krzewy owocowe (z wyjąt-
kiem rosnących na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków, w granicach 
parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody). Zasadą jest, że adresat ze-
zwolenia ponosi opłaty za usuwanie 
drzew lub krzewów. W zależności 
od okoliczności wycinki drzew lub 
krzewów stosuje się odstępstwa od 
pobierania tych opłat, z których 
najczęściej występującymi przypad-
kami są: usuwanie drzew i krzewów 
obumarłych lub nie rokujących szans 
na przeżycie, zagrażających bezpie-
czeństwu ludzi i mienia w istnieją-
cych obiektach budowlanych, ruchu 
drogowego, w przypadku utrzymania 
urządzeń wodnych, w związku z za-
biegami pielęgnacyjnymi. Natomiast 
w sytuacji usuwania drzew lub krze-
wów bez wymaganego zezwolenia lub 
zniszczenia tych roślin nakładane są 
wysokie kary pieniężne. Zaintere-
sowanych szczegółami powyższego 
tematu odsyłam do przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 
ze zmianami) lub osobisty kontakt.

Rozstrzygnięcia w sprawach usu-
wania drzew są specyficzne i o 
tyle trudniejsze od innych spraw, 
ponieważ oprócz znajomości prawa 
ogólnego i szczegółowego w tym 
temacie, nieodzowna jest wiedza i 

doświadczenie np. z zakresu den-
drologii, pielęgnacji i kształtowania 
terenów zieleni. Wszystkie te ele-
menty pozwalają na podejmowanie 
odpowiednich decyzji w sprawie 
zieleni. Przy ocenie często występu-
jącego uzasadnienia wycinki drzew, 
jakim jest zagrożenie bezpieczeństwa, 
brane są pod uwagę czynniki obiek-
tywne takie jak: stan zdrowotny i 
kształt drzewa, jego lokalizacja oraz 
charakterystyka gatunku. Wszystkie 
te elementy decydują o konieczności 
wycinki drzewa lub jego zachowa-
niu. Obecnie obowiązujące przepisy 
nie określają, jakie drzewo zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub ludzi i mienia w istniejących 
obiektach budowlanych. Ocena ta 
spoczywa na organie wydającym 
zezwolenie. Zagrożenie bezpieczeń-
stwa nie musi być bezpośrednie, nie 
musi stwarzać prawdopodobieństwa 
najpoważniejszych skutków (np. 
śmierci człowieka czy poważnej szko-
dy w mieniu) musi być jednak realne 
według przeciętnej oceny rozsądnego 
człowieka. Cała trudność polega na 
tym, że nie wszystkie zagrożenia 
związane z drzewami można prze-
widzieć, nawet zdrowe i właściwie 
ukształtowane drzewa na skutek 
silnych wiatrów ulegają uszkodzeniu 
lub zniszczeniu.

Nie zawsze wyeliminowanie za-
grożenia musi odbywać się przez 
wycinkę drzewa. W indywidualnych 
przypadkach wykonywane są spe-
cjalistyczne zabiegi pielęgnacyjno 
- leczniczo – zabezpieczające, które 
pozwalają na przeciwdziałanie za-
grożeniu z jednoczesnym zachowa-
niem właściwego stanu zdrowotnego 
drzewa.

Lekceważenie zagrożeń bezpie-
czeństwa lub obaw ich powstania jest 
nierozsądne i  nieodpowiedzialne. 
Oczywiście zagrożenie bezpieczeń-
stwa nie może być hipotetyczne, ale 
oparte na ocenie, a jego wielkość 
lub prawdopodobieństwo powstania 
decyduje o wycince drzewa albo 
szukaniu realnych działań zapobie-
gawczych. Niewątpliwie najważniej-
szą rzeczą w korzystaniu z walorów 
drzewa jest bezpieczeństwo ludzi i 
mienia.

„d.n.”: gdzie w najbliższym cza-
sie będą wycinane drzewa?

a.B.: Wkrótce wycinane będą 
topole na terenie „Sarniego lasu”, 
które są pochylone i zagrażają bezpie-
czeństwu użytkowników przyległej 
posesji oraz lipy drobnolistne na alei 
Promenady, w okolicy plaży.

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Foto Jan Korneluk

„dziennik nowogardzki”: W 
ostatnim czasie doszło do kilku 
spektakularnych wycinek drzew. 
Zacznijmy od wyjaśnienia ich 
przyczyn.

artur Bajerski: Sprawa wycinki 
dużej ilości drzew rosnących przy 
drodze wojewódzkiej Nowogard 
– Wierzbięcin, a dokonanej przez 
zarządcę tej drogi, była jedną z naj-
trudniejszych decyzji, ale słuszną ze 
względu na zachowanie właściwych 
parametrów technicznych i eksplo-
atacyjnych tej drogi objętej moder-
nizacją, co się wiąże z 
jej właściwym utrzyma-
niem i bezpieczeństwem 
użytkowników  drogi. 
Opinie kierowców i osób 
zajmujących się drogow-
nictwem potwierdza-
ją zasadność realizacji 
tych prac. Oczywiście z 
przyrodniczego punktu 
widzenia szkoda więk-
szości tych drzew, ale 
zadrzewienia przydroż-
ne zakładane przez czło-
wieka nie mogą stwarzać zagrożeń 
bezpieczeństwa natomiast mają 
spełniać funkcje drogowe. O wy-
cince przeważyło wiele czynników 
(drzewa rosły w bliskości krawędzi 
jezdni, przywrócenie właściwych 
parametrów technicznych tej drogi, 
część drzew znajdowała się w słabej 
lub złej kondycji zdrowotnej). Gene-
ralnie zasadzenie drzew zbyt blisko 
krawędzi skutkuje przedwczesnym 
ich usunięciem.

Problemem zauważalnym przez 
mieszkańców i władze miasta są 
topole mieszańców euroamerykań-
skich posadzone w latach siedem-
dziesiątych w większości w miejscach 
nieodpowiednich (zbyt blisko od 
jezdni, chodników, alejek, budyn-
ków i linii energetycznych), które 
obecnie posiadają duże rozmiary. 
Niekorzystną charakterystyką tych 
drzew jest ich mała odporność na 
silne wiatry, krótkowieczność, często 
występujące infekcje drewna przez 
grzyby pasożytnicze, uciążliwości 
dla mieszkańców podczas kwitnienia 
i owocowania oraz wykształcenie 
przez topole bardzo rozległych i 
ekspansywnych systemów korzenio-
wych, które wielokrotnie powodują 
niszczenie obiektów budowlanych. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki 
oraz indywidualne okoliczności w 
ostatnim okresie zostały usunięte 
– za zgodą starosty – topole rosnące 

przy jeziorze wzdłuż alejki ulicy 
Zielonej, (Artur Bajerski pokazał 
nam petycję w tej sprawie podpisaną 
przez dwudziestu kilku mieszkańców 
tamtej okolicy – przyp. red.) topola 
rosnąca przy jeziorze i alejce space-
rowej na wysokości ulicy Osiedlowej, 
która znajdowała się w złej kondycji 
zdrowotnej, spowodowanej rozle-
głą infekcją drewna pni i konarów, 
powstałą w następstwie wyładowań 
atmosferycznych. Stwierdzono ob-
umieranie wierzchołkowych gałęzi w 
koronie drzewa, które systematycznie 

łamiąc się opadały na uczęszczaną 
alejkę spacerową. Drzewo to miało 
wyraźne symptomy obumierania. 
Nie było najmniejszego sensu po-
większać zagrożenia czekając jak 
drzewo całkowicie uschnie. Ponadto 
ze względów bezpieczeństwa zostały 
usunięte przez ZDP topole rosnące w 
drodze powiatowej ulicy 15 Lutego na 
wysokości ogrodów działkowych. W 
zamian zostaną dokonane nasadzenia 
nowych drzew. Drewno pozyskiwane 
z wycinki drzew z terenów gminnych 
przeznaczone jest na cele opałowe 
dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej potwierdzonej 
przez opiekę społeczną oraz cele 
użytkowe (po przetarciu pni) np. dla 
ZBK, naprawę pomostu plaży miej-
skiej, wymianę siedzisk na polanie 
sarniego lasu, budowę kolejnego 
odcinka falochronu przy jeziorze i 
inne zadania własne. Ponadto wspo-
magamy drewnem opałowym Szpital 
Miejski w Nowogardzie.

Oczywiście topole spełniają wiele 
ważnych wartościowych funkcji w 
otaczającym nas środowisku, ale 
muszą rosnąć w miejscach odpowied-
nich dla tego rodzaju drzew.

„d.n.” jak wyglądają procedury 
poprzedzające wycinkę drzew? 

a.B.: Na wstępie pragnę zazna-
czyć, że kilka artykułów prasowych 
w tytule alarmujących o kolejnej 
wycince drzew, w swojej treści nie są 

Wycięte topole nad jeziorem
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Wywiad z księdzem biskupem Marianem Kruszyłowiczem

Pójdź za mną...
W miniony czwartek w kościele pw. Świętego Rafała Kalinowskiego 

we mszy z okazji trzydziestolecia kapłaństwa proboszcza ks. Kazimie-
rza Łukjaniuka oraz księży jubilatów uczestniczył ks. Biskup Marian 
Kruszyłowicz. „Dziennik Nowogardzki” przeprowadził krótką roz-
mowę z Ekscelencją, zapytał, czym dla kapłana jest służba.

ks. Biskup Marian kruszyłowicz: 
Służba kapłańska to nie jest wyłącznie 
nasze posługiwanie, wynikające z na-
szej inicjatywy, z uzdolnień i wykształ-
cenia. To są tylko rzeczy pomocnicze. 
Polega ona na zbawianiu człowieka, 
uwolnieniu go z grzechu, lęku przed 
śmiercią oraz daniu człowiekowi mocą 
Jezusa Chrystusa przez sakramenty 
życia Bożego. 

Nie patrzymy wówczas na życie pod 
względem własnej korzyści, egoistycz-
nego samozadowolenia, zmieniamy 
perspektywę. Patrzymy na rzeczywi-
stość nas otaczającą w duchu głów-
nego przykazania: „Będziesz miłował 
Pana Boga ponad wszystko, a bliźniego 
swego jak siebie samego.” Oczywiście, 
to trzeba później przełożyć na język 
bardziej praktyczny: miłość do Pana 
Boga, modlitwa, rozważanie słowa 
Bożego, zachowanie i odkrycie woli 
Bożej. W stosunku do człowieka: 
jestem bratem, siostrą innego czło-
wieka.

Kilka razy spotkałem Matkę Teresę 
z Kalkuty, rozmawiałem z nią. Pozo-
stawiła dyrektorstwo elitarnej szkoły 
po to, by służyć ludziom porzuconym 
na ulicy. Dała im miłość, poświęciła 
własne życie.

Z służbą kapłańską wiążą się 
ogromne zadania, czasami aż wydają 
nam się nierealne, przesadne, Kościół 
stale mówi o miłości. Trzeba jednak do 
tego dorastać i stawać się Kościołem 
żywym.

„dn”: W kazaniu Wasza eksce-
lencja wspominał o świadomości 
misji oraz tworzeniu kościoła 
żywego. czego nauczyć nas może 

dzisiejsze słowo Boże?
ks. Bp M. k. : Może nas nauczyć 

postawy Jezusa Chrystusa, przyszedł 
szukać tego, co zginęło – jak mówią 
słowa ewangelii. Misją kapłana jest 
poszukiwanie człowieka w imię Jezusa 
Chrystusa, aby mógł się odrodzić, pod-
jąć nowe życie w przyjaźni z Bogiem. 
Nie tylko to, które nazywamy natural-
nym, ale także życie nadprzyrodzone z 
perspektywą i spojrzeniem Bożym na 
siebie oraz innych.

Misję, którą Pan Jezus zlecił nam 
w sakramencie kapłaństwa, w po-
wołaniu powinniśmy wykonywać w 
duchu służby.

Umycie nóg przez Pana Jezusa 
uczniom, niezwykły gest niewolnika, 
uczy nas trudnej współcześnie sprawy, 
postawy, o którą jest trudno w życiu 
– postawy służby.

Rozmawiał: 
Mateusz Wasielewski

IX Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy PCK

dnia 11 maja 2006 r. odbyły się IX rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy Pck pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i gminy, które 
miały miejsce na terenie nowogardzkiego kąpieliska. celem mistrzostw jest 
wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu 
wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie 
występowaniu wypadków poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i 
wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Ponadto w tym roku przypada 
85- lecie młodzieży, która tworzy Pck.

Organizatorem mistrzostw jest Za-
rząd Rejonowy PCK w Nowogardzie 
przy współpracy Komisariatu Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Referatu 
Obrony Cywilnej i Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratowniczego. 
Skład Komitetu Organizacyjnego 
tworzyli: Janina Mucek, Stanisław 
Saniuk, Stanisław Pietrzycki oraz 
Eugeniusz Heinrich.

Rejonowe Mistrzostwa miały rów-
nież na celu wyłonienie najlepszego 
zespołu ratowniczego ze szkół ponad-
gimnazjalnych, któ-
ry weźmie udział w 
Wojewódzkich Mi-
strzostwach Pierw-
szej Pomocy PCK w 
Szczecinie 20 maja 
2006 r. Natomiast 
dla szkół gimnazjal-
nych zawody koń-
czą się na szczeblu 
re jonowym. Do 
mistrzostw przy-
stąpiło 6 drużyn 
(czteroosobowych) 
wraz z opiekunami. 
Po zaciętej rywali-
zacji klasyfikacja końcowa wyglądała 
następująco:

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce zdobyło Publiczne Gim-
nazjum nr 1, II miejsce Publiczne 
Gimnazjum nr 3, III miejsce ZSO 
Gimnazjum nr 2. 

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych najlepsi byli uczniowie z ZSP 
im. S. Staszica, II miejsce ZSO I LO, 
III miejsce ZSO II LO.

Przed rozpoczęciem mistrzostw ka-
pitanowie drużyn dokonali losowania 
numerów określających numer stacji, 
na której dany zespół rozpocznie za-
wody. Uczniowie mieli do pokonania 
5 stacji z upozorowanymi wypadka-
mi. Ocenie podlegały następujące za-
gadnienia: ratowanie życia, wezwanie 
kwalifikowanej pomocy, udzielanie 
pierwszej pomocy, umiejętność 
samodzielnego działania każdego z 
ratowników, kierowanie drużyną i 
praca zespołowa oraz bezpieczeństwo 
ratowników. Zdarzenia, jakie miały 
miejsce na poszczególnych stacjach 
to, m.in.: podczas zajęć w warsztatach 
szkolnych zawalił się stropodach 
powodując liczne obrażenia ciała 

uczniów; w pomieszczeniu socjalnym 
w wyniku nieostrożnego przygotowa-
nia gorącej herbaty uległ poparzeniu 
wrzątkiem jeden z uczniów; na ulicy 
Szkolnej samochód prowadzony 
przez nie posiadającego uprawnień 
ucznia uderzył w przydrożne drzewo 
powodując dotkliwe urazy. 

Stopień trudności koniecznej do 
udzielania pomocy nie mógł prze-
kroczyć wymagań kursu pierwszej 
pomocy dla ratowników. Ponadto 
każdy zespół posiadał standardową 

apteczkę pierwszej pomocy zawiera-
jącą podstawowe środki opatrunko-
we. Przy każdej stacji prace nadzoruje 
i ocenia sędzia stacyjny, natomiast 
zawodnicy mogą odwołać się od 
jego decyzji do Głównej Komisji 
Sędziowskiej.

Impreza przebiegała prawidłowo 
w miłej atmosferze, choć chwilami 
pogoda nie sprzyjała uczestnikom, 
którzy dzielnie podejmowali akcje 
ratownicze. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania:

Za objęcie patronatem i ufundowa-
nie pucharów Burmistrzowi Miasta 
Nowogard - Kazimierzowi Ziembie, 
za objęcie patronatem medialnym 
- redaktorowi naczelnemu „Dzien-
nika Nowogardzkiego” Markowi 
Słomskiemu, za przygotowanie po-
częstunku - Waldemarowi Pędzisz-
czak, za ufundowanie upominków 
- państwu Kubickim, za ufundowanie 
materiałów promocyjnych - państwu 
Rzeteckim, za udostępnienie placu 
- p. Kowalskiemu. 

karolina Ogiewa
Foto MaW
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akademia w kulicach 

zatrudni sekretarkę 
(komputer, j. niemiecki, 

dyspozycyjność) 
Oferty przesyłać do 20.05.br.: 

Akademia Europejska, 
Kulice 24, 72-200 Nowogard

Zatrudnię pracownika 
do sprzedaży telefonów 

komórkowych 
ze znajomością obsługi 

komputera. 
0604 410 983, 091 39 26 700

reklama reklama

naSZa ucZennIca POtrZeBuje POMOcy!!! 
POMÓżMy nataLce

natalia kielar jest uczennicą naszej szkoły nr 1 (obec-
nie powinna chodzić do klasy „0”, ze względu na chorobę 
uczestniczy w zajęciach indywidualnych.

Natalia do 4 roku życia była dziewczynką radosną, pełną 
energii, zdrowia. Po skończeniu 4 latek zaczęła gasnąć w 
oczach. W marcu 2003 roku wystąpiły napady padaczkowe. 
Choroba objawiła się zatrzymaniem mowy, czynności cho-

dzenia, ślinotokiem i padaczką. Diagnoza była przerażająca „Natalia cierpi 
na chorobę pozapiramidalną o nieznanej etiologii”. Lekarze zastosowali lek o 
nazwie Synacthen. To steryd, który od razu przywrócił jej życie. Zaczęła sama 
chodzić, mówić „Natalia odżyła, a nasza szkoła razem z nią”. Lek był bardzo 
drogi, wiec zabraliśmy się od razu do pomocy finansowej - organizowaliśmy 
różne imprezy, by pomóc mamie Natalki w sfinansowaniu tego leku.

Natalia skończyła 7 lat, lek który przywrócił ją do życia musiał być odsta-
wiony z powodu silnego obrzęku uogólnionego. Mama Natalii jest przerażona, 
jakie będzie następstwo choroby, która się nasila. Nie poddaje się, walczy o 
życie swej córki.

Dziewczynkę można uratować poprzez wszczepienie stymulatora Nerwu 
Błędnego koszt 50 tys. złotych, lecz na dzień dzisiejszy jest on nierefundowany. 
Do tego musi być przeprowadzona rehabilitacja, której koszt wynosi 12,2 tys. 
zł. Niby nie jest to kwota duża za odzyskanie życia, ale dla mamy Natalki jest 
ogromna, nie stać ją na to.

aPeLujeMy uratujMy nataLkĘ
W imieniu mamy, rodziny Natalii 

i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
prosimy wszystkie instytucje, fundacje o pomoc finansową dla Natalii.

Urząd Miejski w Nowogardzie potwierdza wiarygodność i zgodę na po-
danie nr konta na stronie internetowej „dla córki Natalii Kielar” dla celów 
zdrowotnych

Nr konta: 48 1240 3884 1111 0010 0711 2918. 
Hasło: Pomoc dla Natalii Kielar
Adres strony: www.republika.pl/nataliakielar
Dnia l czerwca nasza szkoła organizuje dla Natalii zbiórkę pieniędzy, bę-

dziemy sprzedawać ciasta, robimy kiermasze, a przy koncercie uczniowie z 
PCK będą zbierać pieniądze do puszek.

aPeLujeMy dO WSZyStkIcH 
SZkÓL PrZyŁĄcZcIe SIĘ dO naS!!!

Wy też możecie zorganizować zbiórkę pieniędzy, każdy pomysł jest warty 
życia dziecka.

usługi BHP
- doradztwo
- szkolenia
- ocena ryzyka
- dokumentacja powypadkowa

tel. 0601 87 07 98
reklama reklama

Listy czytelników

Gdzie jest przystanek?
Szanowny Panie Burmistrzu
Od 20 lat mieszkam 

na osiedlu Radosław, 
długi czas ja i miesz-
kańcy zgłaszaliśmy do 
Pana prośby, aby usta-
wić przy naszym osiedlu 
przystanek komunikacji 
miejskiej dla wysiadają-
cych. W odpowiedzi sły-
szeliśmy, że urząd miasta 
postara się zrobić wszyst-
ko by tę sprawę załatwić 
dla nas pozytywnie. Za główną przeszkodę wówczas uznawano rosnące przy drodze 
drzewa, stanowiące zagrożenie w ruchu drogowym. Zapewniano nas jednak, że ten 
problem na pewno zostanie rozwiązany przy okazji planowanego remontu drogi.

Kiedy w kwietniu wykarczowano wszystkie drzewa (stanowiące dla nas miesz-
kańców osiedla ogromną wartość sentymentalną, a dla władz główną przeszkodę), 
i roboty poszły pełną parą, wszyscy byliśmy przekonani, iż budowa przystanku jest 
tylko kwestią czasu zwłaszcza, że po prawej stronie drogi między stawem i ulicą po-
wstało idealne miejsce na jego ustawienie. Nadzieje okazały się płonne, gdy drogowcy 
zakończyli pracę na tym odcinku, a przystanku nie widać. Zaniepokojony tą sytuacją 
zaczepiłem na ulicy kierownika robót, który w tym samym momencie przeglądał 
projekty. Był zaskoczony moim pytaniem, ponieważ o żadnym przystanku w tym 
miejscu nie słyszał, a w projekcie nie było o nim mowy. Poinformował mnie tylko, że 
przystanek owszem jest przewidziany, ale kilkaset metrów wcześniej jak to dotychczas 
było przy byłym osiedlu „pomowskim”, z małym przesunięciem w naszą stronę.

Szanowny Panie Burmistrzu, czy kolejny raz  Pan o nas zapomniał?
Jeśli tak to przypominam, tym razem na łamach Dziennika Nowogardzkiego. 
Nie chciałbym by ta sprawa została ponownie zbagatelizowana i zapomniana.
Codziennie od wielu lat, zmęczeni mieszkańcy naszego osiedla wracają po pracy 

autobusem komunikacji miejskiej do domu, dla większości emerytów autobus jest 
jedynym środkiem transportu pozwalającym powrócić z ciężkimi zakupami z miej-
skich marketów i cmentarza. 

Proszę się postawić w rolę 70 letniej osoby, która według obecnego projektu umiej-
scowienia przystanku, będzie zmuszona nadal dźwigać w upał lub mróz przez kilka 
set metrów po wyjściu z autobusu, ciężkie zakupy do domu.

Obecnie za każdym razem musimy prosić kierowcę by zatrzymał się nam „przy 
stawku”, na szczęście jest wyrozumiały, tylko ile tak można, bo mamy tego powoli 
dosyć.

Pomijając to wszystko, większość osiedli i skupisk mieszkalnych w Nowogardzie 
posiada bardzo blisko siebie przystanki komunikacji miejskiej. Dlaczego nas od wielu 
lat traktuje się po macoszemu?

Dla przypomnienia dołączam zdjęcie z miejscem, w którym chcielibyśmy mieć 
swój przystanek.

Z nadzieją na pozytywne rozwiązanie sprawy i wyrazami szacunku
Michał Wiatr

W DNIU DZIECKA RATUJEMY ŻYCIE DZIECKA
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Przejrzysta Polska w gminie 
Nowogard - mit czy prawda?!

Zbyt pochłonięty jestem pracą 
społeczną, dlatego (aż wstyd się 
przyznać), nie zawsze mam nawet 
czas dokładnie przejrzeć DN. Dlatego 
zaskoczył mnie kolega, gdy podrzucił 
ksero 6 str. DN z 10 marca br. Prze-
czytałem art. pt. Przejrzysta Polska 
w gminie nowogard. W pierwszej 
chwili sądziłem, że to redakcyjny 
żart, np. prima – aprilisowy, ale data 
nie ta, więc z wrażenia usiadłem. 
Pomyślałem, że to kpiny jakieś i 
wręcz szczyt bezczelności! Po tylu 
numerach jakie robi burmistrz K. 
Ziemba ze swoim zastępcą A. Bielidą 
i „swoją” RM? Gmina Nowogard 5 
lutego 2005 r. zgłosiła udział w akcji 
społecznej „Przejrzysta Polska” pro-
wadzonej przez „Gazetę Wyborczą”, 
(dalej – GW) i inne. Adresatami akcji 
były samorządy terytorialne, które 
przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i mieszkańcami 
udoskonalają praktykę sprawowania 
władzy i administrowania dążąc do 
wyeliminowania korupcji oraz do po-
budzania aktywności obywatelskiej 
mieszkańców. Już 4 marca w redakcji 
GW w Warszawie na ręce przedstawi-
cieli: Andrzeja Sawickiego i Tomasza 
Zadróżnego, gmina Nowogard otrzy-
mała certyfikat „Przejrzysta Polska”. 
Dalej czytamy, cyt: „Nasz samorząd 
w ciągu roku zrealizował zadania 
odpowiadające sześciu zasadom...: 
przejrzystości, przewidywalności, 
rozliczalności, fachowości, braku 
tolerancji dla korupcji oraz par-
tycypacji społecznej”. Zacytujemy 
pobożne życzenie, napisane w tym 
art. przez autora Panią Krystynę 
Dwornik Z-cę kierownika Wydziału 
Promocji ... UM w Nowogardzie: 
„Mamy nadzieję, że akcja ta przy-
czyniła się  do poprawy jakości życia 
publicznego w naszej gminie oraz do 
wzrostu zaufania mieszkańców do 
władz samorządowych”. Znając od 
lat działania burmistrza skierowane 
przeciw obywatelom gminy Nowo-
gard, zmuszeni będziemy zawniosko-
wać w GW o wykreślenie gm. Nowo-
gard z tej szlachetnej akcji. UM nigdy 
nie nawiązał np. z naszą organizacją 
„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska” – współpracy. Wręcz 
przeciwnie, jesteśmy dyskryminowa-
ni wraz z jej członkami. 

Przejrzysta Polska?
W ogólnopolskich badaniach oka-

zało się, że Rady Miejskie są na trze-
cim miejscu pod względem korupcji. 
I niepojęte jest dla nas podejmowa-
nie uchwał przez radę wbrew woli 
społecznej a służącej prywatnemu 

interesowi, który w dodatku miałby 
zatruwać mieszkańców gminy i to 
na wiele kilometrów z Nowogardem 
włącznie. Konkretnie chodzi o plano-
waną padliniarnię w Glicku. To dzięki 
RM w lipcu 2002 r. ten problem za-
istniał. I gdzie tu mowa o poprawie 
jakości życia publicznego w naszej 
gminie i jak ma wzrosnąć zaufanie 

mieszkańców do władz? A już nie 
wspomnę o partycypacji społecznej! 
Fałszowanie dokumentów w UM (na 
co mamy dowody), brak reakcji wy-
działu Ochrony Środowiska UM na 
tysiące nielegalnie wyciętych drzew 
na terenie byłej JW w Glicku – to 
Przejrzysta Polska? Panie burmistrzu, 
mam dalej pisać? W samym urzę-
dzie, niektórzy Pańscy pracownicy 
boją się otworzyć akta petenta bez 
zgody burmistrza, to już przesada! 
Nieznajomość prawa czy lęk przed 
utratą pracy gdy okaże się, że jakaś 
prawda wyszła na jaw? Zapytam, 
dlaczego burmistrz choć został przez 
Wojewodę i Urząd Marszałkowski 
zobligowany do odpowiedzi naszemu 
Stowarzyszeniu - kto jest inwestorem 
strategicznym i na jakim etapie plani-
stycznym są prace związane z budową 
padliniarni, spalarni i innych zakła-
dów przemysłowych nam jeszcze nie 
znanych, zaliczanych do uciążliwych 
w Glicku? Powyższe urzędy i Starosta 
Powiatowy odpisały w tej sprawie bez 
zbędnej zwłoki, czyżby Pan burmistrz 
Ziemba miał coś do ukrycia, i boi 
się skłamać, że jeszcze nie odpisał? 
Choć urzędowy termin dawno mi-
nął! Pilnie oczekujemy wyjaśnienia! 
Działalność obecnej Rady też ma 
wiele do życzenia, choćby uchwała 
o społecznych konsultacjach, które 
gdy odbędą się w jednej wsi mają 

dotyczyć całej gminy! Albo zadłu-
żanie na siłę gminy bez konsultacji 
społecznej, itp. itd. ... czy burmistrz 
z radą nie postępuje wg porzekadła: 
„że po nas to choćby i potop ...”? 
Dotychczasowe zadłużenie gminy 
jest tak duże, że zabrakło nawet na 
15% wkładu własnego, by otrzymać 
gwarantowane dofinansowanie z 
Unii Europejskiej na lata 2007-2015 
z funduszy strukturalnych. Przez 
zwykłą niegospodarność burmistrza 
gmina straci teraz niepowtarzalną 
możliwość skorzystania z darmo-
wych pieniędzy!

urzędnicy do kontroli  
Od ubiegłego roku, obecnie przy-

pomina o tym DN, ma się odbyć 
ocena jakości pracy pracowników 
samorządowych. Oceniać ma Rada 
Komisji, w której ma zasiąść dwóch 
pracowników gminy i dwóch rad-
nych RM w Nowogardzie pod prze-
wodnictwem ..... nie kogo innego 
jak zastępcy burmistrza A. Bielidy! 
Wiadomo każdemu wg porzekadła, 
że koszula jest bliższa ciału, i wynik 
kontroli jest z góry przesądzony, na 
+. Nasz wniosek, by kontrolę pracy 
samorządowej rozpocząć od Pana A. 
Bielidy! Jeśli wynik kontroli będzie 
pozytywny, to wtedy może oceniać 
innych! A co na to wszystko nowo-
gardzki PIS? Samoobrona? PO? I 
uczciwi ludzie z nowej partii PSL 
Piast, którzy odeszli ze skompromi-
towanego PSL działającym wbrew 
statutowi i przeciw chłopom - swoim 
wyborcom.  Czy nie nadeszła naj-
wyższa pora na konkretne działania 
i stworzenie prawdziwej Przejrzystej 
Polski w naszej gminie?!

I co sądzą czytelnicy na ten temat? 
Wasze uwagi opiszę bez podania 
danych osobowych. 

 
Sekretarz Powiatowy 
 Ligi Polskich Rodzin 
eugeniusz korneluk

Stypendium Agencji 
Nieruchomości Rolnych

Rada Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. uchwaliła Rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom 
pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej, opublikowane w Dz. U. Nr 73, poz. 502 z dnia 28 kwietnia 
br., regulujące zasady i tryb udzielania pomocy w formie stypendiów.

Stypendium mogą uzyskać ucznio-
wie, którzy uczestniczyli w Programie 
Stypendialnym ANR, i którzy spełnia-
ją warunki dotyczące zamieszkiwania 
na terenach wiejskich lub w miejsco-
wości do 20 tys. mieszkańców, oraz 
pochodzą z rodzin uzyskujących do-
chód na osobę nieprzekraczający 532 
zł. Z pomocy programu „Wyrównanie 
szans” mogą skorzystać wszyscy, któ-
rzy są dziećmi byłych pracowników 
państwowych przedsiębiorstw gospo-
darki rolnej i uczą się w publicznych 
i niepublicznych szkołach ponadgim-
nazjalnych umożliwiających uzyska-
nie świadectwa dojrzałości.

Wnioski składa się w szkole, do 
której uczęszcza uczeń. Do wniosku 
należy dołączyć: zawiadomienie, 
decyzję lub inny dokument potwier-
dzający przyznanie stypendium przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych na 
co najmniej 2005 r. oraz oświadcze-

nie o wysokości dochodów rodziny 
ucznia pozostającej we wspólnym 
gospodarstwie domowym, z ostatnich 
3 miesięcy. 

W przypadku, gdy dostarczenie 
dokumentu potwierdzającego przy-
znanie stypendium przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych jest niemoż-
liwe, wnioskodawca może wystąpić 
do kuratora oświaty właściwego dla 
siedziby szkoły, który wyda zaświad-
czenie potwierdzające przyznanie 
stypendium ANR, na podstawie archi-
walnych wykazów stypendystów spo-
rządzonych przez Oddziały Terenowe 
ANR. Trzeba się jednak śpieszyć. Ro-
dzice lub dorośli uczniowie powinni 
złożyć wniosek do 22 maja br.

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej: www.menis.gov.pl

Mateusz Wasielewski
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Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w maju. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 czerwca 2006 roku.

OG£OSZENIA drObNE

OPŁaty  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Poziomo:
1. „Nasz” Festiwal Filmów
5. Konny, z kozłem
6. Trend
7. Herc
8. Nagroda literacka
9. Cynk

Pionowo:
1. Matura
2. Resztka
3. Imię męskie
4. Czasopismo, pomieszczenie

Rozwiązanie utworzą litery z pól 
ponumerowanych od 1-14.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-

cze, własnościowe. 091 39 28 135.
• Działki budowlane tanio sprzedam. Infor-

macja – 0605 106 300.
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 1800 

m kw. Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Kawalerka do w ynajęcia.  091 39 
23 259.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. w domu 
3-rodzinnym, parter, po remoncie. 0600 
381 049, 0602 643 408.

• Sprzedam dom w Szczytnikach. 0632 
462 104, 0692 520 556.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym na 
działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 066 106.

• Tanio sprzedam garaż drewniany, ul. Za-
mkowa. 0511 135 716.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawalerki 
do wynajęcia. 0509 668 994

• Kupię garaż w okolicach ul. 5 Marca, Zamko-
wej. 0603 872 411.

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 0604 
787 696.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do wyna-
jęcia. Tel. 0694 909 557.

• Mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Gryfi-
tów – odstąpię. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0607 289492.

• Poszukuję taniej stancji z wyposażoną 
kuchnią. 0880 530 606.

• Wydzierżawię garaż murowany, ul. Zamko-
wa. 0511 135 716.

MOTORYZACJA
• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. 

Tel. 0606 118 102.
• Sprzedam silnik i skrzynię biegów do 

Poloneza – stan dobry. 0605 576 908, 
091 39 23 598 – po 15.00.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Citroen ZX, 5 drzwi, 1994 r., poj. 1500, cena 
2.500 zł + opłaty. 0889 604 931.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0503 
533 838.

• Kupię różne części do Syreny, Wołgi i M21. 
091 39 23 137, 0509 411 788.

• Mercedes 124, poj. 2,5D, 1991 r., automat. 
0606 312 832.

• Renault 19, poj. 1.7, 1989 r., elektryczne 
szyby, centralny zamek + części. Cena 2.500 
zł. 0661 234 122.

• Ford Sierra sedan, 1991 r., poj. 1.6, nowy 
model. Cena 3.800 zł. 0880 530 606, 0889 
604 931. 

• sprzedam skuter Piaggio Skiper, 1998 r., poj. 
125 cm3 w bardzo dobrym stanie, przebieg 
14.200 km. Cena 4.000 zł, do negocjacji. Tel. 
0508 246 576.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 091 39 109 

17.
• Sprzedam prosiaki – Olchowo 1. 0606 

312 832.
• Sprzedam tucznika. 0692 125 122.
• Sprzedam przyczepkę ciągnikową 1-osio-

wą, cena 800 zł. 0887 392 955.
• Cielną krowę sprzedam. 091 39 22 990.
• Sprzedam kosiarkę rotacyjną. 0505 92 48 18.
• Prosiaki sprzedam. 091 39 106 22.
• Sprzedam ciągnik C330, zarejestrowany. 

0606 312 832.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Remonty – 0508 920 135.
• Przewóz osób – kraj – zagranica, 8 osób. 

0888 240 753.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, 

lakiernika i blacharza – wymagane do-
świadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Przyjmę do pracy mężczyzn od 24 lat, 

mieszkańców Nowogardu. Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. 091 
39 20 577.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 
Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Przyjmę do pracy fachowca od elewacji. 
0693 614 397.

• Dam pracę!!! 0605 889 909.
• Zatrudnię kierowcę C + E. 0609 49 39 89.
• Zatrudnię elektryka, elektryka samochodo-

wego i mechanika samochodowego. 091 
39 23 887.

• Zatrudnię uczniów na rok szkolny 2006 w 
branży – stolarstwo. 0603 666 465.

• Praca w rolnictwie, dojazd z Nowogardu. 
0887 704 296.

• Zlecę wyłożenie kostki kamiennej. 0695 
657 420.

• Zatrudnimy osobę do pracy w biurze 
– znajomość księgowości, obsługa kom-
putera, bardzo mile widziana znajomość j. 
angielskiego. CV i list motywacyjny prosimy 
przesyłać na adres: ALL-POL s.c., ul. Nadto-
rowa 14 B, Nowogard.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELEMEN-

TóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
Zł – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam radio Sony CDX 2050, panel 
ściągany, mało używane, stan idealny z 
dokumentacją, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze 
spacerówką, w dobrym stanie, z pełnym 
wyposażeniem + pokrowiec na deszcz. 
Cena 300 zł - do negocjacji. Tel. 0505 
008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki + 
spacerówka + nosidło), stan bardzo dobry, 
cena 300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Wyciąg przyścienny, udźwig 150 kg sprze-
dam, 300 zł. Tel. 0602 643 427.

• Sprzedam komplet mebli sypialnianych, 
kolor Olcha. 091 39 26 460.

• Sprzedam suknię komunijną, gorsetową, z 
dodatkami na 1,52 cm. 091 39 25 925.

• Sprzedam spawarkę MIG-MAG, D+L Tech-
nik, 140 A, nasilanie 230 v, stan super. Cena 
1000 zł. 0508 246 576.

• Poszukuję chetnych z samochodem lub bez 
na dojazd do Szczecina od poniedziałku do 
piątku, 8.00 – 16.00. 0609 534 671.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy Ci się OD-
SZKODOWANIE (z tytułu OC). Pomożemy 
Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. Europej-
skie Centrum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. Tel. 
0508 866 447.

• Sprzedam pilarki Stihl – MS 230C, Husqvar-
na – 444. Tel. 0605 889 909.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin Nowogard 1:0 (1:0)

I znowu porażka
Pomorzanin: Haberski – Nieradka, 

Ratajczak, Kaczmarek, Wasyluk (50. 
Marszałek), Galus, Sokulski (45. Szo-
bel), Piotrowski (75. D. Gruszczyński, 
80.Gołdyn), Skórniewski, K.Miklas, 
Goszczurny.

Znajdujący się w nienajlepszej 
sytuacji Pomorzanin zmierzył się w 
minioną niedzielę z piątą drużyną 
V ligi, Mieszkiem Mieszkowice. 
Nasza drużyna odnotowała kolejną 
porażkę.

Pomorzanin pojechał do Mieszko-
wic w okrojonym składzie. Pojawiły 
się też problemy z dojazdem, w efek-
cie czego nasi piłkarze pojawili się na 
stadionie Mieszka już po planowanej 
godzinie rozpoczęcia spotkania i bez-
pośrednio z busa musieli wybiec na 
boisko. Wykorzystali to gospodarze i 
już w 2 minucie zdobyli bramkę. Po 
dośrodkowaniu w pole karne jeden 
z miejscowych zawodników uderzył 
piłkę, zrobił to niedokładnie, ta jed-
nak trafiła w Nieradkę i po rykosze-
cie wpadła do bramki. Kilka minut 
później po niepewnej interwencji 
Haberskiego gospodarze mieli kolej-
ną okazję bramkową, lecz tym razem 
nie skorzystali z niej.

Po chwili inicjatywę przejął Pomo-
rzanin zyskując wyraźną przewagę 
w środku pola. Niestety, tego dnia 
brakowało wykończenia. Najlepszą 
okazję w pierwszej połowie miał 
Skórniewki. W 31. minucie znalazł 
się w sytuacji sam na sam z bram-

karzem lecz po jego uderzeniu piłka 
trafiła wprost w niego.

Druga połowa miała podobny 
przebieg do pierwszej. Pewnie grała 
defensywa naszej drużyny nie mając 
większych problemów z kontrataka-
mi gospodarzy. Nasza pomoc rów-
nież radziła sobie dobrze, brakowało 
tylko siły ognia. Jedyna klarowna 
sytuacja, po której Pomorzanin 
mógł wyrównać wynik meczu miała 
miejsce pięć minut przed gwizdkiem 
kończącym spotkanie. Znajdujący 
się na 16 metrze Skórniewski posłał 
piłkę w kierunku bramki, zagubiony 
miejscowy bramkarz nie miał szans 
na jej złapanie. Wyręczył go jednak 
obrońca wybijając pikę z linii bram-
kowej.

O sporym pechu może mówić D. 
Gruszczyński, który pojawił się na 
boisku w 75.minucie spotkania. Już 
po chwili doznał kontuzji i w 80. 
minucie zmienił go Gołdyn. Jednak 
również on nie mógł przesądzić o 
losach tego meczu.

Pozostałe wyniki meczów:
Sokół Pyrzyce - Vineta Wolin 4 : 1, 

Zorza Dobrzany - Kluczevia Stargard 
3 : 3, Korona Stuchowo - Kłos Peł-
czyce 1 : 2, Polonia Płoty - Radovia 
Radowo Małe 1 : 0, Stal Szczecin - 
Dąb Dębno 0 : 2, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Sparta Gryfice 1 : 2, Iskra 
Banie - Fagus Kołbacz 2 : 2.

aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 24 56 67-22
2.  Polonia Płoty 24 50 50-31
3.  Kluczevia Stargard 24 48 60-28
4.  Stal Szczecin 25 47 52-28
5.  Mieszko Mieszkowice 25 45 47-26
6.  Zorza Dobrzany 24 38 39-43
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 24 37 34-26
8.  Kłos Pełczyce 24 35 37-33
9.  Dąb Dębno 24 32 43-27
10.  Sparta Gryfice 24 30 31-40
11.  Vineta Wolin 25 26 28-43
12.  Fagus Kołbacz 24 26 31-44
13.  Pomorzanin Nowogard 24 24 33-61
14.  Radovia Radowo Małe 24 22 35-54
15.  Korona Stuchowo 25 20 33-59
16.  Iskra Banie 24 12 24-79

Andrzej Garguliński

Turniej Piłki Ręcznej
W dniach 5 – 7 maja 2006 r. w chociwlu rozegrany został I Międzynaro-

dowy turniej Piłki ręcznej rocznika 1994 i młodszych. Wystartowało 12 
zespołów z całej Polski oraz zespół niemiecki Sc Hermsdorf Berlin.

Streetball w Nowogardzie
Dnia 20 maja 2006r. w Nowogardzie na boisku asfaltowym przy SP nr 1 

zostanie rozegrany turniej koszykówki ulicznej. Turniej rozpocznie kategoria 
szkół podstawowych o godzinie 10.00 , następnie do rywalizacji o godzinie 
11.00 przystąpi kategoria szkół gimnazjalnych oraz dziewcząt. O godzinie 
12.30 rozgrywki rozpocznie kategoria OPEN, i podczas tej części turnieju 
przeprowadzone będą konkursy rzutów za 3 pkt, oraz wsadów.

Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „WODNIAK w Nowogardzie 
oraz UKS „TRÓJKA” Niebieska TEAM Nowogard.

W imprezie wystartował również 
zespół „LUKS” 4 Nowogard.

Oto wyniki naszego zespołu:
SP 37 Szczecin – LUKS 4 – 12:9
LUKS 4 – UKS PTF Gdańsk – 

13:10
LUKS 4 – LUBICZ II – 19:0
LUKS 4 – SP 51 Szczecin – 4:13
LUKS 4 – UKS „Cisowa” Gdynia 

– 5:14
W walce nasz zespół uległ zespo-

łowi SP 37 Szczecin 9:15 ostatecznie 
zajmując ósmą lokatę w turnieju. 

tabela końcowa:
1. UKS „Cisowa” Gdynia
2. S.C. Hermsdorf Berlin
3. SP 51 Szczecin
4. MMTS Kwidzyn
5. SP Chociwel
6. Łączpol Gdynia
7. SP 37 Szczecin

8. LUKS 4 Nowogard
9. SP 55 Szczecin
10. UKS PTF Gdańsk
11. SP Lubicz I
12. SP Lubicz II
LUKS 4 wystąpił w następującym 

składzie: Wójcik Ewa, Możdżeń 
Daria, Nosek Monika, Piwowarczyk 
Kinga, Piórkowska Kamila, Czuchaj 
Jagoda, Białecka Jagoda, Kasprzak 
Paulina, Więcek Magda, Klimek 
Róża, Mrówczyńska Beata, Piwowar-
czyk Arleta.

Za najlepszą zawodniczkę w na-
szym zespole uznana została Kinga 
Piwowarczyk.

Opiekunem zespołu jest Wiesław 
Buczyński, natomiast kierownikiem 
jest Jerzy Kusiak.

red.

Spartakiada w Wierzbięcinie 
W minioną niedzielę 14 maja w Wierzbięcinie odbyła się spartakiada 

zorganizowana przez miejscowy LZS i radę Sołecką. 

Turniej piłki nożnej wygrała dru-
żyna z Ostrzycy, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Wyszomierza, natomiast 
trzecią lokatę uzyskał Wojcieszyn.

Wśród siatkarzy zwycięzcami 
okazali się zawodnicy z Wyszomie-
rza, drugą pozycję wywalczyła ekipa 
gospodarzy z Wierzbięcina, trzecie 
uzyskała reprezentacja z Czermnicy.

Pozostałe konkurencje (konkursy 
dla dzieci):

1. Bieg z piłeczką na łyżce: I miejsce 
- W. Nowak lat 11, II miejsce - K. Bąk 
lat 11, III miejsce - M. Jemilianowicz 
lat 10.

2. „Woreczek”: I miejsce- M. Przy-
bylski lat 11, II miejsce - A.Oleszczyk 
lat 12, III miejsce P. Bartczak lat 10.

3. Bieg z woreczkiem: I miejsce- 
R. Bąk lat 7, II miejsce K. Jabłoński 
lat 6, III miejsce G. Husarz lat 7 i D. 
Malinowska lat 7.

4. „Skakanka”: I miejsce K. Kazub 
lat 12, II miejsce M. Przybylska lat 13, 
III miejsce R. Rojek lat 12.

5. „Malutka piłeczka”: I miejsce M. 
Mrówka lat 5,  II miejsce N. Banasiak 
lat 5, III miejsce M. Mrówka lat 3.

6. Bieg z przeszkodami- grupowy. 
I miejsce K. Syjud , D. Malinowska, 
S. Solarski, II miejsce G. Husarz, N. 
Banasiak, M. Mrówka.

7. „Czworakowanie” I miejsce A. 
Oleszczyk lat 12, II miejsce K. Bąk lat 
11, III miejsce P. Bartczak lat 10.

8. „Piosenka” I miejsce M. Mrówka 
lat 3, II K. Syjduk lat 7, III miejsce S. 
Idziak lat 10.

9. „Wierszyk” I miejsce K. Kania 
lat 6, II miejsce M. Mrówka lat 7, III 
miejsce G. Husarz lat 7.

Ponadto rozdawane były nagrody 
pocieszenia (każde dziecko odcho-
dziło po konkurencji z nagrodą).

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania dla fundatora pucha-
rów pana Czesława Golemy.

Oka
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTY prACY pup

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C
A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    15.05.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. pokojówka
7. pracownik ochrony (gr. inw.)
8. kierowca C
9. operator koparki
10. przedstawiciel handlowy
11. pracownik produkcji plandek
12. monter stolarki PCV
13. stolarz
14. kierowca – pomiarowy
15. pracownik myjni samochodowej
16. recepcjonista
17. referent administracyjno-biurowy

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. kierowca C+E (Gryfice)
5. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
6. operator żurawia budowlanego, operator 

żurawia samochodowego do   
     18 ton (Goleniów)
7. murarz, cieśla (Goleniów)
8. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
9. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
10. ślusarz-mechanik (Maszewo)
11. operator koparki (Goleniów)
12. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
13. kierowca C+E (Węgorza)
14. fryzjer (Chojna)
15. rehabilitant (Międzywodzie)
16. doradca ds. usług telekomunikacyjnych
17. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
18. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie 

Morskie)
19. nauczyciel j. angielskiego, j. polskiego, 

bibliotekarka (Maszewo)
20. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 

fizyki, informatyki + administrator sieci, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych 
drzewnych (Goleniów)

21. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 
w-fu, historii, informatyki, fizyki/techniki 
(Kamień Pom.)

22. rehabilitant, technik fizjoterapii, 
pielęgniarki (Jarosławiec)

23. główny księgowy (Goleniów)

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZęDZIE PRACY W 

GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

  W obiektywie Jana Korneluka  Wiosna w Nowogardzie

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

reklama
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
19 maja 2006 r.        
Nr 38 (1476) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł
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 www.dziennik.nowogard.net

Hurtownia Rowerów i Skuterów

RA
TY

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

zaprasza na promocję

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

SKUTERY od 2499
ROWERY od 199

MAGAZYN

reklamareklama

czytaj na str. 6

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Konkurs Wiedzy Leśnej

czytaj na str. 4

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

BeTON 
TOWAROWY 

tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

ZAPRASZAMY!!!

przy

Na kompleksową wyprzedaż obuwia
ulicy 3 Maja 12 (obok postoju TAXI)

przy zakupie 3 par zapłacisz tylko 19,99 zł za pare
przy zakupie 2 par zapłacisz tylko 29,99 zł za pare
przy zakupie 1 pary zapłacisz tylko 39,99 zł za pare

obuwie ze 199 zł na:

Wielka obniżka cen

Uroczyste 
otwarcie 
„Biedronki”

16 maja odbyło się uroczyste 
otwarcie drugiej „Biedronki” przy 
ul. Warszawskiej, w miejscu byłej 
„Stokrotki”.

Rozpoczął się 
Ekofilm
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Listy czytelników

Szanowny Panie Michale Piórko c.d.
Jako Pański imiennik, zgadzam się, że każdy ma prawo tak postrzegać otacza-

jącą go rzeczywistość jak mu się żywnie podoba. Nie da się jednak zaprzeczyć, 
że twórczość określona przez Pana jako: („ułomna pisanina na temat lokalnych 
dupków politycznych”) pozostawia ślad w świadomość różnych ludzi (do tego 
nie potrzeba być „guru”). 

Pańska postawa - na mnie osobiście robi duże wrażenie i jest godna pochwały, 
podobnie twierdzą też moi znajomi. 

Będę jednak obstawał przy tezie, że pewne formy wypowiedzi, niosą czasem 
odwrotny skutek od zamierzonego. Jest na to wiele przykładów na świecie i w 
Polsce, przywołam chociażby wypowiedź Donalda Tuska, który chcąc obrazić 
wyborców zwycięskiej partii użył jako pierwszy (w negatywnym znaczeniu) 
terminu „moherowe berety”. Jak się później okazało (i bardzo słusznie) „mohe-
rowe berety” ostatecznie pogrążyły Platformę i stały się symbolem zwycięstwa 
Polski solidarnej nad liberalną.  

Wskazywałem już wcześniej, że dla wielu polityków samo pokazywanie 
się w mediach (nieważne, w jakim świetle) przynosi więcej korzyści niż strat, 
niektórzy – dla podtrzymywania takiego stanu, współpracują z Agencjami 
Public Relations. (m.in. do zadań takiej agencji należy robienie wszystkiego, 
aby ich klient był jak najczęściej widoczny). Nie wiem czy Pan zauważył, ale 
jeden z głównych bohaterów Pańskich 3 Majowych fotografii (nazywany w 
Nowogardzie„burmistrzem samozwańcem”), już od dawna stosuje takową 
metodę, nie podejrzewam go jednak o współpracę z żadną agencją PR - bo jego 
starania są nazbyt czytelne. Trzeba jednak przyznać, że stara się być zawsze 
obecny i widoczny w miejscach publicznych, nie opuszcza imprez masowych. 

Już nie mogę się doczekać, co wymyśli przed samymi wyborami, aby dotrzeć 
do potencjalnego elektoratu. Nie zdziwię się, gdy w październiku, po otwarciu 
lodówki w miejscu kurczaka zajdę innego ptaka – niejadalnego z ulotką: „głosuj 
na mnie”.

Tak, więc Panie Michale jeszcze raz apeluję, aby pewnych rzeczy po prostu 
nie pokazywać dla dobra przyszłości naszego miasta. To, co wg Pana jest „zim-
nym prysznicem” na post-komunistyczny ciemnogród, dla innych może stać się 
ponownym skokiem do „ratuszowego jacuzzi”.

Z wyrazami szacunku
M.Wiatr

Kolejne 41 tysięcy 
Kolejne 41 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie wpłynęło do ARiMR 
Do 16 maja 2006 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wpłynęło 1 400 260 wniosków o dopłaty bezpośrednie. Oznacza to, że złożyło 
je 94,16 proc. rolników, którzy ubiegali się o płatności w 2005 r.
Od 15 maja do ARiMR wpłynęło kolejnych 41,2 tys. wniosków o dopłaty. W 
tej liczbie znajdują się wnioski wysłane za pośrednictwem poczty oraz złożone 
w biurach powiatowych.

Lp. Województwo Liczba  Liczba Liczba Liczba
  wniosków  wszystkich wniosków wniosków
  złożonych  wniosków złożonych złożonych
  w 2005r. złożonych z kompletem w porównaniu
   do 15 maja br. załączników do 2005 r.
    graficznych w %
1       Dolnośląskie 63 383 59 960   42 697   94,60%  
2       Kujawsko-pomorskie       70 282   68 064   60 427   96,84%  
3       Lubelskie        186 600  174 074  153 176  93,29%  
4       Lubuskie         21 630   20 777   17 337   96,06%  
5       Łódzkie  134 838  127 338  95 217   94,44%  
6       Małopolskie      143 194 1 27 332  109 061  88,92%  
7       Mazowieckie      223 764  208 127  167 936  93,01%  
8       Opolskie         30 691   29 093   25 114   94,79%  
9       Podkarpackie     131 727  126 485  95 551   96,02%  
10      Podlaskie        84 772   82 034   59 569   96,77%  
11      Pomorskie        40 769   39 388  31 395   96,61%  
12      Śląskie  56 888   52 500   40 975   92,29%  
13      Świętokrzyskie   97 625   92 680   82 723  94,93%  
14      Warmińsko-mazurskie 44 306   42 589   26 328   96,12%  
15      Wielkopolskie    126 203  121 009  97 803   95,88%  
16      Zachodniopomorskie  30 471   28 810   20 988   94,55%  
        POLSKA   1 487 143 1 400 260 1 126 297        94,16% 

III Wojewódzkie Biennale Wiedzy 
Ekologicznej

W dniu 17 maja o godzinie 10.00 w Harcówce przy ul. Wojska Polskiego 
27 odbyło się III Biennale Wiedzy ekologicznej Szkół Specjalnych i Ośrod-
ków Szkolno - Wychowawczych. Impreza ta organizowana jest co dwa lata 
i jest związana z odbywającym się w nowogardzie IX Ogólnopolskim i 
V Międzynarodowym Festiwalem Filmów ekologicznych im. Macieja 
Łukowskiego „ekOFILM 2006”. 

Hasło przewodnie tegorocznego 
konkursu brzmi „Z przyrodą za pan 
brat”. Celem konkursu jest rozwi-
janie wrażliwości dzieci na piękno 
przyrody, kształtowanie postaw 
proekologicznych, poznawanie rze-
czywistych problemów środowiska, a 
także kształtowanie własnej odpowie-
dzialności za jego stan. Ponadto tego 
typu spotkania przyczyniają się do 
integracji osób niepełnosprawnych. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in: Tomasz Kulinicz i Monika 
Olechowska- Krakowska (członkowie 
oceniający Ekofilm), Zofia Pilarz 
(dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej), Joanna Krępa (z Lokalnej 
Agendy).

Impreza rozpoczęła się od uroczy-
stego przecięcia wstęgi przez Starostę 
Jerzego Jabłońskiego, który w ten 
sposób dokonał otwarcia Zielonej 
Świetlicy, która jest jeszcze w trakcie 
realizacji, ale duża część w postaci 
nasadzeń drzew, ozdobnych krzewów 
i roślin rabatowych oraz bylinowych 
została już dokonana. Owe przed-
sięwzięcie jest kontynuacją projektu 
„Zielona klasa” zrealizowanego w 
2004 roku.

Konkurs podzielony był na trzy 
kategorie wiekowe klasy I-III, IV-VI 
oraz gimnazjum.  

W pierwszej kategorii wiekowej 
udział wzięły cztery zespoły. Kla-
syfikacja wyglądała następująco: 
I miejsce ZSS Stargard, II miejsce 
ZSS Goleniów, III miejsce SOSW 
Świnoujście.

W klasach IV-VI wystąpiło 7 
zespołów, spośród których najlep-
sza okazała się drużyna z SOSW 
Nowogard, II lokatę zajął SOSW 
Waniorowo, natomiast III SOSW 
Świnoujście.

W grupie klas gimnazjalnych 

poziom wszystkich zawodników był 
bardzo wyrównany, dlatego też, aby 
wyłonić najlepszą drużynę potrzebna 
była dogrywka po której I miejsce 
zdobył SOSW Nowogard, II SOSW 
Świnoujście, III SOSW Suliszewo. 

Czas oczekiwania na wyniki umi-
lały występy dzieci z nowogardzkiego 
Domu Kultury.

Zadania z jakimi zmagali się uczest-

nicy zawodów były przeprowadzane 
w bardzo ciekawy i zróżnicowany 
sposób i dotyczyły oczywiście za-
gadnień przyrodniczych polegały 
one m.in. na: rozpoznaniu odgłosów 
zwierząt leśnych, podaniu roślin i 
zwierząt chronionych, parków na-
rodowych, a także rozwiązywaniu 
rebusów, krzyżówek.

Zwycięskie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Następnie po zakończeniu 
zmagań konkursowych wszyscy ucz-
niowie mogli zjeść ciepły posiłek.

Wkład w organizację konkursu 
mieli wszyscy nauczyciele, którzy 
aktywnie uczestniczyli w przygoto-
waniach, p. Sochacka oraz p. Szturo, 
opiekunowie koła LOP.

karolina Ogiewa
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  Kto burmistrzem...   Kto burmistrzem...      

reklama

Dzisiaj zamiast prezentacji kolejnej sylwetki przedstawiamy państwu wyciąg 
ze statutu gminy Nowogard, który określa kompetencje burmistrza miasta.

Należy tutaj szczególnie podkreślić, że burmistrz jest organem samorządu 
gminnego i swoje uprawnienia jako jedyny organ wykonawczy w gminie 
wykonuje samodzielnie. Burmistrz posiada też jednoosobowo inicjatywę 
uchwałodawczą, a jego odwołanie wymaga odpowiedniej większości refe-
rendalnej.

F. Burmistrz
§ 62.

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
§ 63.

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
2. Burmistrz  kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz.

§ 64.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1/ wykonywanie uchwał Rady,
2/ przygotowywanie projektów uchwał Rady,
3/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
4/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
5/ wykonywanie budżetu,

6/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyj-
nych, 
7/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej.

§ 65.
1. Stosunek pracy z Burmistrzem nawiązuje Przewodniczący Rady. Wyna-
grodzenie Burmistrza ustala rada w formie odrębnej uchwały.
2. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie na podstawie 
mianowania przez Burmistrza są kierownicy wydziałów i referatów.

Zarząd koła emerytów i rencistów przy Zk nowo-
gard zaprasza wszystkich emerytów i rencistów na spotkanie 
integracyjne z grochówką na plaży miejskiej w Nowogardzie 
25.05.2006 r. o godz. 14.30.

Zarząd

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje otwarte zawody wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 16. Zawody odbędą się dnia 4.06.2006 r. Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. Uczestnik zawodów 
obowiązkowo ma mieć siatkę na przechowywanie złowionych ryb!

Zarząd
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dokończenie ze str. 1

Konkurs Wiedzy Leśnej
Organizowany przez nowogardzkie Nadleśnictwo Konkurs Wiedzy Leśnej 

ma już sporą tradycję. W tym roku już po raz szósty w położonej w lesie 
strzelnicy pojawili się uczniowie z okolicznych Szkół Podstawowych.

Uroczyste otwarcie „Biedronki”
16 maja odbyło się uroczyste otwarcie drugiej „Biedronki” przy ul. 

Warszawskiej, w miejscu byłej „Stokrotki”.

dokończenie ze str. 1

Konkurs odbywa się co roku, lecz w 
latach gdy organizowany jest Ekofilm 
staje się jego imprezą towarzyszącą. 
Tak było i tym razem. W tej edycji 
imprezy udział wzięło czternaście 
zespołów z Nowogardu i okolic. 

Organizatorzy postawili sobie za cel, 
by młodzi uczestnicy mieli okazję 
zaznajomić się z wiedzą nie tylko 
encyklopedyczną, lecz również prak-
tyczną, przydatną podczas leśnych 
spacerów. Przygotowane przez nich 

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością życia zwierząt...

... gatunków roślin...

... a także wykazać się celnością. 

pytania dotyczyły roślin i zwierząt 
spotykanych w naszej okolicy. Roz-
poznawano również skarby jakie 
możemy uzyskać z lasu. Zawodnicy 
musieli wykazać się także celnym 
okiem, gdyż w jednej z konkurencji 
by móc rozwiązać jedno z zadań trze-
ba było najpierw zestrzelić wiatrówką 
balonik, wewnątrz którego znajdowa-
ła się karteczka z pytaniem.

W tym roku największą wiedzą, 
po raz drugi z rzędu, wykazali się 
uczniowie reprezentujący Szkołę 
Podstawową nr 3 w Nowogardzie. 
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Błotnie, a trzecia Szkoła w 
Osinie. Wręczenie nagród odbędzie 
się podczas zakończenia Ekofilmu. 
Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy.

W tym dniu 
d l a  l i c z n i e 
o d w i e d z a j ą -
cych klientów 
przygotowano 
mnóstwo nie-
spodzianek i 
promocji. 

Opinie klien-
tów na temat 
czy drugi tego 
typu sklep jest 
potrzebny w 
Nowogardzie 
są podzielone. 
Starsze osoby 
twierdzą, że dla nich jest to bardzo 
korzystna sytuacja, gdyż nie muszą 
przemierzać całego miasta idąc na za-
kupy. Mają po pro-
stu bliżej. Inni 
uważają, że dwie 
„Biedronki” dla 
naszego miasta, 
to za dużo. Tym 
bardziej, że są 
jeszcze dwa inne 
markety i duże 
bezrobocie.

Niestety nie 
udało nam się 
porozmawiać z 
kierownictwem 
nowej „Biedron-
ki”  na  temat 

Klub Pracy zmienił siedzibę
W dniu 18 maja Klub Pracy działający przy filii Powiatowego Urzędu 

Pracy zmienił siedzibę i został przeniesiony do Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości przy ul. Woj. Polskiego.

Tym samym dementujemy plotkę o likwidacji Klubu. Jak poinfor-
mowała nas z-ca dyrektora PUP Klub nie ulegnie likwidacji, a zosta-
nie jedynie przeniesiony do innej siedziby, gdyż pomieszczenia jakie 
zajmował były potrzebne do realizacji innych zadań PUP.

I.k.

funkcjonowania sklepu w Nowogar-
dzie. Rozmowę przeprowadzimy w 
innym terminie.

I.K.
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Ostateczna klasyfikacja: 
1. SP nr 3 w Nowogardzie,
2. SP w Błotnie,
3. ZSP  w Osinie,
4. SP w Żabowie,
5. SP w Długołęce,
6. SP nr 4 w Nowogardzie,
7. SP nr 2 w Nowogardzie,

8. SP w Dobrej Nowogardzkiej,
9. SP w Orzechowie,
9. SP w Łosośnicy, 
11. SP nr 1 w Nowogardzie,
12. SP w Strzelewie,
13. SP w Wierzbięcinie,
14. SOSW w Nowogardzie.

Ag

Pamiątkowe zdjęcie uczestników. 
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Rozpoczął się Ekofilm
W środę o godzinie 17.00 oficjalnie rozpoczął się Festiwal Filmów Ekolo-

gicznych Ekofilm 2006.

Oficjalna gala odbyła się w sali wi-
dowiskowej Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Przed kompletem publicz-
ności dyrektor Mirosława Przybyłek i 
burmistrz Kazimierz Ziemba powitali 
oficjalnie gości i zaprosili do uczest-
niczenia w projekcjach i imprezach 
towarzyszących, które szczelnie wy-
pełniają program Ekofilmu.

Po oficjalnym otwarciu Festiwalu 
rozstrzygnięto konkursy ogłoszone 
przed jego rozpoczęciem.

Konkurs plastyczny dla sześciolat-
ków wygrała Julia Łuczak z Przed-
szkola nr 4, drugą nagrodę otrzymał 
Artur Hovsepyan z Przedszkola nr 
3, a trzecią Antonina Pustelnik z 
Przedszkola nr 1. Wyróżniono Rafała 
Szkudlarka z SP 2, Oliwię Szoplik z 
SP 2, Konrada Jabłońskiego z SP 3 i 
Amandę Puszcz z Przedszkola nr 1. 
Wyróżnienie otrzymali również au-
torzy pracy zbiorowej, czyli Wiktoria 
Szpon, Jakub Grad, Wiktoria Bucoń i 
Paweł Feńczak.

Konkurs na plakat Festiwalu Eko-
film wygrał Radosław Romanowski 
z Liceum Plastycznego w Gryficach. 
Drugie miejsce zajęła Małgorzata 
Pabich z Liceum Plastycznego w 
Szczecinie, a trzecie Grzegorz Gęb-
ka z Zespołu Szkół Plastycznych w 
Dąbrowie Górniczej.

Konkurs fotograficzny „Natura 
tworzy – człowiek niszczy” w katego-
rii do lat 16 wygrał Adam Markowski 
z Tarnowa, drugie miejsce przyznano 
Arkadiuszowi Ołdachowskiemu z 
Mostowa, a trzecie Wiolettcie Oł-
dachowskiej również z Mostowa. W 
kategorii powyżej lat 17 zwyciężył 

Artur Magdziarz ze Szczecina, za 
nim uplasowała się Aneta Dziuba z 
Sosnowca, a na trzecim Mariusz Po-
łowczuk z Czechowic-Dziedzic.

Konkurs na najlepszy plakat eko-
logiczny pod hasłem „Segregu-
jesz-Odzyskujesz” wygrała Kamila 
Pieńczakowska z ZSG w Resku, drugą 
nagrodę otrzymała Izabela Pesta 
z ZSG w Resku, a trzecią Wioletta 
Meger również z ZSG w Resku.

Nagrody otrzymali także laureaci 
Eko – konkursu 2006. Na poziomie 
pierwszym zwyciężyła Olena Ho-
łubowska ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie, drugie miej-
sce zajęła Kinga Nowak ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, 
a trzecie Katarzyna Zawadzka ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie. 
Na poziomie drugim pierwsza trój-
ka przedstawiała się następująco: 1. 
Karolina Bąk ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie, 2. Nicola Bro-
nola ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie, 3. Klaudia Husarz – ze 
Szkoły Podstawowej w Długołęce. Na 
poziomie trzecim zwyciężyła Brygida 
Sawicka z Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie przed Jakubem Koniecznym 
z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, 
a trzecie miejsce wspólnie zdobyły 
Aleksandra Konieczna z Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie i Agata Tycho-
niec z Gimnazjum nr 1.

Gala otwierająca zakończyła się 
przedstawieniem w reżyserii Anety 
Drążewskiej „... i stworzył Bóg czło-
wieka”.

Ag

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie plastycznym dla sześciolatków.

Ostatni dzień Festiwalu
Dziś kończy się Festiwal Filmów Ekologicznych Ekofilm. Przed nami 

ostatnie projekcje filmów konkursowych.

Wszyscy chętni mogą już od rana 
oglądać filmy o szeroko rozumianej 
tematyce ekologicznej. Odbywające 
się w sali kinowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury seanse są bezpłatne. 
Oto szczegółowy terminarz filmów:

9.00  Filmy konkursowe - propo-
zycja dla szkół podstawowych klasy 
IV-VI [56’05 min]

PIASEK JEST DRAPIEŻNIKIEM 
– 46’ reż. Krystian Matysek, Dorota 
Adamkiewicz /2005/ Polska

A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE – 4’ 
reż. Janusz Pietroszek/2006/Polska

CHRONOBOT – 6’05’’ reż. Łukasz 
Stąporek/2005/Polska

10.15 Filmy konkursowe - propo-
zycja dla przedszkoli [30 min]

RODZINA – 30’ reż.  Marek 
Gracz/2004/Polska

11.00  Filmy konkursowe - pro-
pozycja dla szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych [29’30 min]

MUZYKA RZEK – 26’ reż. Darya 
Novytska/2004/Ukraina

IMAGO – 3’30’’ reż. Bogusław 
Kruczewski/2005/Polska

11.45 Filmy konkursowe - propo-
zycja dla szkół ponadgimnazjalnych 
[39 min]

KLIMATICKE ZARIADENIE 
MA PORUCHU – 39’ reż. Katarina 
Zackova/2006/Słowacja

O godzinie 17 odbędzie się uroczy-
ste zakończenie Festiwalu, w czasie 
którego wręczone zostaną nagrody 
dla laureatów Konkursu Wiedzy 
Leśnej, konkursu „z oceny działań 
z zakresu edukacji ekologicznej w 
szkołach i placówkach oświatowych” 
oraz najważniejszego, czyli konkursu 
filmowego Ekofilm 2006

O godzinie 20.00 odbędzie się 
ostatni seans, czyli angielski film 
„Dziewczyna i cygan”.

Ag

Z Małym Księciem 
po zwycięstwo…

Nie sposób zliczyć konkursów literackich i recytatorskich, w których biorą 
udział uczniowie II LO w Nowogardzie i to prawie zawsze z sukcesami. Du-
żym osiągnięciem okazały się cztery miejsca premiowane w I Ogólnopolskim 
Turnieju Literackim „Mały Książę jako mentor życiowych wartości człowie-
ka”. Pierwsze miejsce (w kraju!) w kategorii epiki zajęła uczennica kl. III c 
agnieszka karaźniewicz, pierwsze miejsce w kategorii poezji – Wojciech 
koladyński (kl. II b). Natomiast dwa główne wyróżnienia w kategorii epiki 
otrzymały agnieszka ronkowska (kl. III c) i agata Luberadzka (kl. III c). 
Na konkurs napłynęło ok. 100 prac z całej Polski, ale nagrodzone zostały 
głównie te z II LO w Nowogardzie. Gratulujemy!

red.

Szczęśliwi zwycięzcy!
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Lekcja historii na żywo 
w SP Żabowo

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w żabowie mieli okazję gościć w 
swoich murach BraĆ rycerSkĄ „kerIn” z Gniewu.

Spotkanie rozpoczęło się opowieś-
ciami o średniowiecznych rycerzach. 
Żaden władca nie mógłby panować i 
utrzymywać porządku w państwie, 
gdyby nie otaczała go grupa wiernych 
rycerzy gotowych zginąć za swego 
pana. Wszyscy już wiedzą, że rycerz, 
to wojownik walczący na koniu. 
Droga do tego, aby stać się rycerzem, 
była bardzo dłu-
ga. Chłopiec szla-
chetnego urodze-
nia, najczęściej w 
wieku 7 lat, szedł 
na nauki do wiel-
kiego pana lub na 
dwór królewski. 
Tam do 14 roku 
życia był paziem. 
Paź poznawał za-
sady dobrego wy-
chowania, uczył 
się jazdy konnej 
i zachowania w 
t o w a r z y s t w i e 
dam. Gdy skończył 14 lat, zostawał 
giermkiem i szedł na praktykę do 
znanego rycerza. Do ukończenia 21 
roku życia giermek musiał nauczyć 
się: jazdy konnej, strzelania z łuku, 
szermierki, pływania i gry w szachy. 

Najważniejsze było umiejętne posłu-
giwanie się bronią, dlatego już pazio-
wie dostawali drewniane mieczyki i 
łuki do ćwiczeń. Giermek przez cały 
czas towarzyszył rycerzowi. Pomagał 
mu nakładać zbroję, a w czasie po-
siłków przyrządzał mięso. Obowiąz-
kiem giermka było także czyszczenie 
zbroi rycerza. Giermek zostawał 
rycerzem podczas ceremonii paso-
wania. W średniowieczu dokonujący 
pasowania giermka na rycerza ude-

rzał go płazem, czyli szerszą stroną 
ostrza miecza, w ramię i rękawicą w 
policzek mówiąc przy tym : „Znoś 
w pokorze ten cios, ale już żadnego 
więcej”. Słowa te oznaczały, że od tej 
pory rycerz nie może pozwolić na 
bezkarne obrażanie swego honoru. 
Po ślubowaniu rycerz dostawał pas z 
mieczem i ostrogi.

Ta k ą  o p o -
wieść usłyszeli 
uczniowie na 
spotkaniu. Mo-
gli obejrzeć i 
p r z y m i e r z y ć 
poszczególne 
elementy zbroi 
rycerskiej wa-
żącej nawet do 
30 kg. Wspania-
łym przeżyciem 
było pasowanie 
uczniów na ry-
cerzy oraz walka 
na miecze w ca-

łym kilkudziesięciokilogramowym 
uzbrojeniu i z 4-ro kilogramowym 
mieczem w ręku. Wiele radości i 
śmiechu towarzyszyło ćwiczeniom 
„rycerzy” z naszej szkoły ubranych 
w kompletne zbroje rycerskie. Zwy-

kłe przysiady, czy wstanie z podłogi 
okazało się czynnością wymagającą 
wiele wysiłku.

Mamy nadzieję, że po zasięgnięciu 
tak wielu informacji na temat rycerzy 
i ich życia, młodzież naszej szkoły 
będzie pamiętała o przestrzeganiu 
kodeksu rycerskiego. By zostać ry-
cerzem, każdy musi być honorowy, 
odważny, silny i na co dzień wyka-
zywać się mądrością.

anna dynowska

rtm. Witold Pilecki 1901- 1948

O czym trzeba pamiętać?!
Ostatnio w dn kilkakrotnie komentowaliśmy w związku z majowymi 

rocznicami narodowymi postrzeganie historii, tego co w niej ważne i 
dobre przez nowogardzkich włodarzy i tych co tej historii mienią się 
kombatantami. Zamieszanie zarówno co do faktów, jak i zupełny zamęt 
aksjologiczny wymaga dla odzyskania właściwego postrzegania rzeczy, 
przywołania na pamięć odpowiedniego odniesienia nie pozostawiającego 
wątpliwości. Oto jedno z nich.

W poniedziałek TVP w programie 
1 wyemitowała spektakl w reżyserii 
Piotra Bugajskiego, którego głównym 
bohaterem był rotmistrz Witold Pi-
lecki. Ten żołnierz Wojska Polskiego 
uczestnik kampanii 20 roku i kampa-
nii wrześniowej dał się dobrowolnie 
złapać w łapance ulicznej w 1940 
roku, aby w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu zorganizować struk-
tury oporu i przekazywać dla świata 
informacje o tym, co tam się dzieje. 
Trzyletnia obozowa gehenna zakoń-
czyła się udana ucieczką. W 1944 
roku rotmistrz Pilecki wziął udział w 
Powstaniu Warszawskim, a następnie 
przedostał się na zachód do II Korpu-
su gen. Andersa, po czym wrócił już 

po formalnie zakończo-
nej wojnie do kraju, aby 
organizować opór wo-
bec nowego, tym razem 
sowieckiego okupanta. 
Osadzony przez władze 
komunistyczne, skazany 
na karę śmierci został 
zastrzelony w więzie-
niu na Rakowieckiej w 
Warszawie 25 maja 1948 
roku. Podczas ostatnie-
go spotkania z żoną wy-
powiedział znamienne 
słowa „Oświęcim to była 
igraszka”. Niech ten ko-
mentarz – wybitnego 
Polaka, patrioty, bohate-
ra w pełnym tego słowa 
znaczeniu – komentarz 
do tego, co go spotkało 
w powojennej Polsce 
przypomina nam real-
ne i prawdziwe oblicze 
komunizmu.

To komuniści również 
przez wiele, wiele lat 

wymazali pamięć o takiej świętej i 
wyjątkowej postaci jaką był rotmistrz 
Witold Pilecki ze zbiorowej pamięci 
Polaków.

Dzisiaj, gdy z cynizmem, bądź 
ironią często jest wypowiadane 
słowo patriotyzm, a ojczyzna jest 
na tyle na ile daje, warto spojrzeć w 
twarz historii i w twarz rotmistrza 
Pileckiego, umęczonego, katowane-
go, który nigdy nie zdezerterował 
w swojej służbie dla świętej sprawy, 
sprawy Polski.

Rotmistrzu Pilecki stań do apelu!
Polska potrzebuje pamięci Twojego 

czynu!
Marek Słomski

www.dziennik.nowogard.net



Nr 388

Remontu boiska ciąg dalszy
Remont boiska przy placu Szarych Szeregów ruszył. Położono już nową 

nawierzchnię, lecz wbrew pozorom sprawa nie została zamknięta.

Niewiarygodne przypadki życiowe

Świnia z ludzkimi odruchami

Weekend w Kinie „Orzeł”

Różowa Pantera
Komedia USA 2006 r., reż. Shawn Levy, obsada Steve Martin, Kevin Kli-

ne, Beyonce Knowles, czas trwania: 93 min., projekcja: sobota – niedziela 
godzina 19.00.

Seria filmów „Różowej Pantery” z Peterem Sellersem w roli głównej była 
przed laty prawdziwym hitem. Zrea-
lizowany w tym roku film to prequel 
tamtych obrazów, opowiada o naro-
dzinach Różowej Pantery. Tym razem 
w rolę inspektora Clouseau wciela się 
Steve Martin.

Podstępny inspektor Dreyfus poszu-
kuje człowieka, który zajmie się śledz-
twem w sprawie kradzieży legendarnego 
diamentu znanego jako ‘Różowa Pan-
tera’. Policjant, który ma się tym zająć 
ma być kompletnym idiotą, który nie 
poradzi sobie ze sprawą i tym samym 
pozwoli Dreyfusowi zabłysnąć, kiedy 
on sam rozwiąże zagadkę kradzieży 
diamentu. Wybór Dreyfusa pada na 
inspektora Clouseau. Ag

Hodowcy z sekcji Wierzbięcin 
dominują

W dniu 14.05.2006 
r. odbył się drugi lot 
konkursowy gołę-
bi starych z miej-
scowości Słubice. 
Pogoda w miejscu 
wypuszczenia była 
słoneczna, jednak 
w trakcie lotu gołę-
bie natrafiły na fale 
ciągłego deszczu, co 
utrudniło końcowy 
przylot do gołębników. Drugi lot potwierdził, że hodowcy sekcji Wierzbięcin 
są faworytami w rywalizacji o Mistrzostwo Oddziału oraz Mistrzostwo Ziemi 
Nowogardzkiej.W locie konkursowym brało udział 3.701 gołębi. Średnia 
odległość przylotu 155,300 metrów. Prędkość pierwszego gołębia 1.178,38 
m/min.

Pierwsze trzy miejsca zajęły gołębie hodowców:
1. Kubiak Dariusz – sekcja Nowogard II,
2. Kozera Eugeniusz – sekcja Wierzbięcin
3. Derda Włodzimierz – sekcja Nowogard II
Poniżej przedstawiamy zestawienie 10 najlepszych hodowców z listy kon-

kursowej w rywalizacji drużynowej o Mistrza Ziemi Nowogardzkiej:
1. Cz. i R. Golema – sekcja Wierzbięcin – 198,20 punktów
2. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin – 195,68 
3. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin – 195,34
4. Z. Michalski – sekcja Wierzbięcin – 188,56
5. Z. Hoppe, J. Sidor – sekcja Nowogard I – 187,51
6. J. i W. Skubała – sekcja Nowogard II – 187,31
7. Z. Bąk i W. Mazur – sekcja Wierzbięcin – 187,21
8. M. Kubiak – sekcja Nowogard II – 186,43
9. J. i S. Mularczyk – sekcja Nowogard II – 185,51
10. D. Kubiak – sekcja Nowogard II – 185,35

Pozdrawiam j.M.
„dobry Lot”

Przypomniał nam o tym radny Ro-
bert Czapla, który w odpowiedzi na 
nasz apel poruszył ten temat na jednej 
z sesji. Sprawa nabrała rozpędu i na 
ten cel przeznaczono pewną sumę 
pieniędzy. W trzech turach zgroma-
dzono 50 tys. zł,  a jak pisaliśmy w 
wydaniu naszej gazety z 28 kwietnia 
2006 r., zapisany w kosztorysie koszt 
położenia nowej nawierzchni wy-
niósł 39 924,62 zł. Została więc suma 
przekraczająca nieco 10 tys. zł, a już 
na pierwszy rzut oka widać, że jest 
tam sporo do zrobienia. Ogrodzenia i 
ławeczki wymagają konserwacji więc 
śmiało można tę sumę właśnie na to 
przeznaczyć. Zresztą stosowny wnio-

sek już się na sesji Rady Miejskiej 
pojawił, liczymy więc, że zostanie to 
zrobione. 

Jest jednak pewna istotniejsza 
kwestia, bo zagrażająca zdrowiu 
osób korzystających z boiska. Gdy 
położono nową nawierzchnię, z boku 
boiska, tuż przy ławeczkach, powstał 
spory, kilkunastocentymetrowy 
uskok. Nietrudno sobie wyobrazić, 
co się stanie, gdy w ferworze walki 
przy linii bocznej ktoś nieszczęśli-
wie postawi tam nogę. Jej skręcenie 
będzie najłagodniejszym urazem. A 
jak wiadomo sezon w pełni, więc tej 
sprawy nie wolno odwlekać.

Ag

Na tym uskoku o skręcenie nogi nie trudno.

Zdarzyło się, że pewien rolnik, 
całkiem okazyjnie i po promocyjnej 
cenie, zakupił maciorkę.

Nie byłoby w tym nic dziwnego 
gdyby nie … Sylwester. No bo po-
wiedzcie Państwo kto kupuje świnię 
w taki radosny dzień?

Ale faktem jest, że znalazł się 
sprzedający (córka koniecznie chciała 
nową kieckę balową) to i z promocyj-
nej ceny skorzystał kupujący. Trans-
akcja jak to między gospodarzami 
bywa zakończyła się litkupem (to 
wódka po ubitym interesie) i gospo-
darz ze swoją świnką ruszył konnym 
zaprzęgiem do domu. Podśpiewywał, 
bo uważał, że zrobił dobry interes. 
Na podwórku okazało się, że świnki 
nie ma. Widocznie też zapragnęła 
sylwestrowo zabalować, bo wysko-
czyła w lesie korzystając z krótkiego 
postoju…

I zabalowała, bo na wiosnę myśliwi 
ze zdziwieniem zobaczyli stado dzi-
ków, a w nim białą maciorkę z war-

chlakami – 5 białych i 5 czarnych!
Na dodatek okazało się, że tytu-

łowe ludzkie odruchy są prawdziwe 
– matka pragnęła się chwalić swoim 
potomstwem, bo często przychodziła 
do wsi i była zadowolona jak ludziska 
poklepują ją i jej warchlaczki. Na-
uczyciele nawet całe klasy prowadzili 
na swoiste lekcje biologii…

Myśliwi zaczęli dokarmiać tę ory-
ginalną rodzinkę, a nawet zrobili dla 
niej przytulną zagrodę w zaroślach 
nad jeziorem. O śwince lubiącą to-
warzystwo ludzi dowiedział się także 
sylwestrowy kupiec i dał rodzinie 
dziczków schronienie – załadował 
całą menażerię na przyczepę i za-
mknął w swojej zagrodzie!

Teraz sąd się głowi kto ma rację 
– gospodarz (bo jego matka to i 
dzieci) czy myśliwi, którzy twierdzą, 
że nie ta matka co urodziła, tylko ci 
ojcowie co wychowali (czyli dokar-
miający myśliwi).

LMM
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Z życia ZSP
Od wielu lat Samorząd Uczniowski 

przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie organizuje 
imprezy dla najmłodszych dzieci z 
gminy Nowogard. Również w tym 
roku udało nam się zaprosić do 
wspólnej zabawy dzieci z: Szkoły 
Podstawowej z Długołęki, Szkoły 
Podstawowej z Błotna, Szkoły Pod-
stawowej z Wierzbięcina, Szkoły 
Podstawowej z Żabowa.  Dzięki 
naszym koleżankom i kolegom ze 
szkoły zapewniliśmy dzieciom ciasta 
domowego wypieku oraz maskotki 
na nagrody. Ale borykaliśmy się z 
rosnącymi kosztami aby zapewnić 
każdemu dziecku słodki upominek. 
W rozwiązaniu tego problemu po-
mogli nam:

BudMaT, jerzy Furmańczyk, 
nOWO-GLaS, P. Łukasz Mizerski, 
P. Waldemar i Barbara Pędzisz-
czak, P. adam Fedeńczak, Hurtow-

nia Witter Państwa Grebieniuk, 
Hurtpol Zdzisław korszeń, Paweł 
Wymysłowski – Za co serdecznie 
dziękujemy w imieniu własnym oraz 
dzieci.

Tegoroczną imprezę zorganizowali-
śmy w klubie „GALAXY”. Gościliśmy 
120 wspaniałych dzieciaków. Przygo-
towaliśmy dla nich wiele konkursów 
i zabaw. Dzieci miały możliwość 
zaprezentowania swoich rozlicznych 
talentów. Wszystkich ujęły tańce jakie 
prezentowały dzieci, a szczególnie 
chłopców z Długołęki. Nam, organi-
zatorom największą radość sprawiły 
uśmiechy na twarzach wszystkich 
milusińskich. Szkoda tylko, że czas 
tak szybko minął i zabawę trzeba 
było kończyć. Ale mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku spotkamy się w 
takim samym gronie. My obiecuje-
my tyle samo a może jeszcze więcej 
wrażeń. Ostatnio dostaliśmy listy od 
uczestników imprezy. 

Tak o niej wypowiadały się dzieci:

Kasia klasa III:
- impreza w Galaxy, była fajna, były świetne konkursy, można było zapoznać 

się z innymi dziećmi i wspaniale się razem tańczyło...
Monika klasa III
- bardzo mi się podobało dlatego, że były konkursy i dyskoteka, a na koniec 

oglądaliśmy nasze zdjęcia jak się bawiliśmy....
Paulina klasa VI
- była fajna muzyka, przy której można tańczyć, były super konkursy i 

bardzo dużo osób...
Patrycja klasa III
-... poznałam nową koleżankę, świetnie się bawiłam, były bardzo ciekawe 

konkursy...
Emilia klasa II
- było fajnie, bo było dużo konkursów, był smaczny poczęstunek, ... było 

fajnie bo wygrałam ładne maskotki
Gabrysia klasa VI
- super fajna muzyka
Patrycja klasa V
- a mnie bardzo ucieszyła paczka.

60 dni na poinformowanie ARiMR 
o przekazaniu zobowiązania ONW

Rolnicy, którzy przekazali część gospodarstwa razem ze zobowiązaniem 
z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW), będą mieli 60 dni na poinformowanie o tym fakcie Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Możliwość złożenia takiego oświadczenia dotyczy rolników, którzy 
przekazali zobowiązanie ONW przed wejściem w życie rozporządzenia Rady 
Ministrów z 25 kwietnia 2006 r. nowelizującego rozporządzenie z 14 kwietnia 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 
finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. 
Termin 60 dni na złożenie oświadczenia liczony będzie od momentu wejścia 
w życie tej nowelizacji (od 4 maja 2006 r.)

Zgodnie z nowelizacją, osoba, która przejęła gospodarstwo wraz ze 
zobowiązaniem ONW, składa oświadczenie, w którym stwierdza, że od 
przejęcia gospodarstwa do dnia złożenia oświadczenia prowadziła na tych 
działkach działalność rolniczą zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej.

Tylko po złożeniu oświadczenia rolnicy, którzy przekazali część gruntów 
wraz ze zobowiązaniem ONW, nie będą musieli zwracać Agencji pobranej 
wcześniej płatności z tego tytułu. 

Nowe regulacje wydłużają do 31 maja 2006 r. (o jeden miesiąc) termin 
wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy 
finansowej za 2005 r. w ramach ONW. Zmiana terminu związana jest z 
koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności polegających na 
przyjęciu i weryfikacji złożonych oświadczeń. Nie wpłynie natomiast na 
termin wypłacania płatności ONW, gdyż ten się nie zmienia: dla decyzji o 
przyznaniu płatności za 2005 r. jest to 30 czerwca 2006 r. 

Opr. kari
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

akademia w kulicach 

zatrudni sekretarkę 
(komputer, j. niemiecki, 

dyspozycyjność) 
Oferty przesyłać do 20.05.br.: 

Akademia Europejska, 
Kulice 24, 72-200 Nowogard

OFERTA KOMUNIJNA 
SKLeP „ORieNT” 

BIŻUTERIA – UPOMINKI 

ul. Bankowa 
(budynek Telekomunikacji) 

poleca:
- duży wybór łańcuszków, medalików, 
    kolczyków ze złota i srebra
- atrakcyjne zegarki w pudełkach 
   z napisem Pamiątka I Komunii
- duży wybór pamiątek I Komunii Św.

ZAPEWNIAM MIŁĄ 
I FACHOWĄ OBSŁUGĘ 

ZAPRASZAM 
FH „JOTES” J. Szymczak

usługi BHP
- doradztwo
- szkolenia
- ocena ryzyka
- dokumentacja powypadkowa

Tel. 0601 87 07 98

Gimnazjalisto!
Jeżeli wiążesz swoją przyszłość ze sportem, ta oferta jest dla Ciebie!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
i LO w nowogardzie 

informuje, że w roku szkolnym 2006/2007 we współpracy z nowogardzkim 
klubem sportowym Pomorzanin tworzy klasę sportową (dyscyplina 
główna-piłka nożna chłopców). Poza 3 godzinami WF proponujemy 
uczniom miedzy innymi: 7 godzin treningowych z piłki nożnej, obozy 
sportowe w okresie wakacyjnym, 
a osobom spoza Nowogardu   możliwość zakwaterowania w internacie 
ZSP. Zaś realizacja rozszerzonego programu z biologii i chemii umożliwi 
planowanie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Szczegółowe informacje
dostępne w sekretariacie szkoły

Firma „Oder OBST” mieszcząca się w redle 

poszukuje pracowników 
sezonowych 

(zapisy) przy zbiorach truskawki. 
Rozpoczęcie zbiorów pod koniec czerwca. 

Informacje 0886 949 784 
lub osobiście – redło 13.

Gimnazjalisto!
 Jeżeli wiążesz swoją przyszłość ze 
sportem,  ta oferta jest dla Ciebie!

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

i LO w nowogardzie 
informuje, że w roku szkolnym 
2006/2007 we współpracy z 
nowogardzkim klubem sportowym 
Pomorzanin tworzy klasę sportową 
(dyscyplina główna-piłka nożna 
chłopców). 

Szczegółowe informacje
dostępne w sekretariacie szkoły

Zarząd  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „GardnO” 

w nowogardzie 
informuje, że tegoroczne 

Zebranie Przedstawicieli 
członków, 

odbędzie się w dniu 2 czerwca 
2006 roku o godz. 17-tej w  sali 
nr 107 Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości przy ul. Wojska 
Polskiego 3 w Nowogardzie.

Informacje szczegółowe i po-
rządek obrad, zgodnie ze statutem 
spółdzielni, dostępne są w siedzibie 
spółdzielni i na tablicach informa-
cyjnych na klatkach schodowych.
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OG£OSZENIA drObNE

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, spółdziel-

cze, własnościowe. 091 39 28 135.
• Działki budowlane tanio sprzedam. Infor-

macja – 0605 106 300.
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 

1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam mieszkanie 120 m kw. w domu 
3-rodzinnym, parter, po remoncie. 0600 
381 049, 0602 643 408.

• Sprzedam dom w Szczytnikach. 0632 
462 104, 0692 520 556.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym 
na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 
066 106.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawa-
lerki do wynajęcia. 0509 668 994

• Kupię garaż w okolicach ul. 5 Marca, 
Zamkowej. 0603 872 411.

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 0604 
787 696.

• Mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Gry-
fitów – odstąpię. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 289492.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 
dla firmy, 091 39 26 539, po 20.00.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe w No-
wogardzie. 0509 41 18 19, 0512 215 764.

• Sprzedam ziemię (łąki) pod zabudowę 
mieszkaniową z działalnością nieuciążli-
wą w Żółwiej Błoci. Tel. 091 407 21 09, po 
20.00.

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w 
Nowogardzie informuje, że dysponuje 
wolnym mieszkaniem lokatorskim 2 pok. 
o pow. 50,00 m kw. (III piętro). Wymagany 
wkład mieszkaniowy 35.570,00 zł. Więcej 
informacji można uzyskać pod nr tel. 
091 579 26 38.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe lub 
niskoczynszowe w Nowogardzie lub na 
obrzeżach Nowogardu. Tel. 0509 411 819 
lub 0512 215 764.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. Ko-
walskiej. 0510 895 190.

•   Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa , tel. 091 
39 21 604. 

•     Do wynajęcia kawalerka przy Pl. Wolności 
tel. 0668 137 234, 39 22 896. 

• KUPUJeMY – SPRZeDAJeMY DOMY, 
MieSZKANiA, ZieMiĘ. „ARDOM” AGeN-
cJA NieRUcHOMOŚci. 091 39 488 54 
26, 0502 103 432, www.ardom.pl

MOTORYZAcJA
• Używane katalizatory kupię, cena 80 

zł/szt. Tel. 0606 118 102.
•  Alufelgi różne rodzaje: Skoda Fabia 14-

stki, BMW E 36- dwa rodzaje i inne. Tel. 
0600 42 62 10. 

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam Fiat Uno, 1996 r., poj. 1.0, tel. 39 
21 691.

• Sprzedam Omega Opel, 1987 r., poj. 1.8 + 
gaz, 1200 zł. 0667 146 793.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam dziecinny motor spalinowy 
– 1 nowy i 1 używany, poj. 50 cm. Dzieci 
wiek od 4 do 10 lat. 0695 657 410, 091 39 
22 936.

• Sprzedam VW Golf III, 1991/92, poj. 1.4i, 
przegląd i ubezpieczenie do III.2007 r., 
sprzęt grający Sony Exploted, cena 6.500 
zł – do uzgodnienia. 0603 205 337.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam przyczepkę ciągnikową 1-osio-

wą, cena 800 zł. 0887 392 955.
• Cielną krowę sprzedam. 091 39 22 990.
• Sprzedam kosiarkę rotacyjną. 0505 92 48 

18.
• Prosiaki sprzedam. 091 39 106 22.
• Sprzedam ciągnik C330, zarejestrowany. 

0606 312 832.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach. 0663 

212 981.
• Sprzedam zboże. 0696 207 166.
• Sprzedam klacz 9-letnią ze źrebakiem. 091 

39 180 21.
• Sprzedam sadzeniaki jadalne żółte „Gloria”, 

„Roda”. 091 39 180 59, 0502 85 35 73.
• Sprzedam owies, pszenżyto jare oraz 

słomę presowaną i siano. 091 39 106 25.
•  Sprzedam oponę rolniczą 6,00 x 16 Tel. 

0888 240 753. 

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.

• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Remonty – 0508 920 135.
• KORePeTYcJe Z MATeMATYKi. GiM-

NAZJUM LiceUM ORAZ UcZeLNie 
WYŻSZe, e-MAiL iwonand1@wp.pl, tel. 
0600 924 128.

• Skracanie spodni, wszywanie zamków i 
inne usługi krawieckie. Ul. Zamkowa 2A/2. 
Tel. 0668 347 389.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatow-
skiego 7. Tel. 091 39 21 110.

• J. HOLeNDeRSKi – NAUKA i TŁUMAcZe-
NiA. 0693 035 199.

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, 

lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię murarzy. Tel. 0693 716 085.
• Przyjmę do pracy mężczyzn od 24 lat, 

mieszkańców Nowogardu. Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. 
091 39 20 577.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 
Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Dam pracę!!! 0605 889 909.
• Zatrudnię kierowcę C + E. 0609 49 39 89.
• Zatrudnię elektryka, elektryka samocho-

dowego i mechanika samochodowego 
do obsługi myjni. 091 39 23 887.

• Zlecę wyłożenie kostki kamiennej. 0695 
657 420.

• Zatrudnimy osobę do pracy w biurze 
– znajomość księgowości, obsługa kom-
putera, bardzo mile widziana znajomość 
j. angielskiego. CV i list motywacyjny 
prosimy przesyłać na adres: ALL-POL s.c., 
ul. Nadtorowa 14 B, Nowogard.

• Firma budowlana zatrudni murarzy i pra-
cowników budowlanych. 0603 198 104.

• Zatrudnię pracownika raz w tygodniu w 
gosp. Rolnym do prac przydomowych. 39 
21 691.

• Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrudni 
kucharkę. Tel. 091 39 14 646, po 13.00.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do załadunku 
indyków. Telefon. 0502 56 23 78.

•  Dorywcza praca dla mężczyzn na fermie 
tel. 091 39 103 15. 

•  Zatrudnię tokarza tel. 0601 090 160. 
•  PRAcA JAKO DORADcA KLieNTA PRZY 

OFe (MOŻLiWe ZALicZKi) TeL. 091 39 
27 268, 513 164 203. 

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 ZŁ – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze 
spacerówką, w dobrym stanie, z pełnym 
wyposażeniem + pokrowiec na deszcz. 
Cena 300 zł - do negocjacji. Tel. 0505 
008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki 
+ spacerówka + nosidło), stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Sprzedam suknię komunijną, gorsetową, 
z dodatkami na 1,52 cm. 091 39 25 925.

• Poszukuję chętnych z samochodem lub 
bez na dojazd do Szczecina od poniedział-
ku do piątku, 8.00 – 16.00. 0609 534 671.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się OD-
SZKODOWANie (z tytułu Oc). Pomo-
żemy ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447.

• Sprzedam pilarki Stihl – MS 230C, Husqvar-
na – 444. Tel. 0605 889 909.

• Zatrudnię opiekunkę do dziecka dwulet-
niego (15 dni w m-cu co 2 dzień). Tel. 0505 
088 527.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Sprzedam rower dla dziecka 6 – 10 lat, 6 
biegów, stan b. dobry. Cena 200 zł. 091 39 
25 498.

• Sprzedam sztachety dębowe 100 x 7 
cm. Tel. 091 39 21 186.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 0508 
419 147.

•  TANIE OC PŁATNE NAWET W 4 RATACH 
TEL. 091 39 27 268. 
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

reklama reklama

reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

  W obiektywie Jana Korneluka  
          Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
Powiatowy Urz¹d Pracy f/Nowogard 
 - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

ROZK³AD JAZDY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 

07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 
L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 
7L, 16:55 zL, 17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 
20:10 U, 21:40 U

Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 

U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 
F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 
18:15 L, 18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 
7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U

Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do 

soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od ponie-

działku do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej 

Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 

Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd 

przy dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C
A – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i 
święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    18.05.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. pokojówka
7. pracownik ochrony (gr. inw.)
8. kierowca C
9. operator koparki
10. przedstawiciel handlowy
11. doradca handlowy PLUS GSM
12. monter stolarki PCV
13. stolarz
14. kierowca – pomiarowy
15. pracownik myjni samochodowej
16. recepcjonista
17. referent administracyjno-biurowy
18. tokarz; frezer

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. kierowca C+E (Gryfice)
5. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
6. operator żurawia budowlanego, opera-

tor żurawia samochodowego do  18 ton 
(Goleniów)

7. murarz, cieśla (Goleniów)
8. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
9. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
10. ślusarz-mechanik (Maszewo)
11. operator koparki (Goleniów)
12. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
13. kierowca C+E (Węgorza)
14. fryzjer (Chojna)
15. rehabilitant (Międzywodzie)
16. doradca ds. usług telekomunikacyj-

nych
17. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
18.recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie 

Morskie)
19. nauczyciel j. angielskiego, j. polskiego, 

bibliotekarka (Maszewo)
20. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, fizyki, informatyki + admini-
strator sieci, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych drzewnych (Goleniów)

21. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-
ckiego, w-fu, historii, informatyki, fizy-
ki/techniki (Kamień Pom.)

22. rehabilitant, technik fizjoterapii, pie-
lęgniarki (Jarosławiec)

23. główny księgowy (Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.



Nr 3814

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, Karina Chróścicka 
sekretarz redakcji, Izabela Saja, Andrzej Garguliński. Redaktor 
techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: Stanisław 
Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk. 
Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel.  
091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: redakcjaDN@
gazeta.pl. Wydawca, skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega 
sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

III Memoriał Wojtka Chomińskiego
W najbliższy weekend w naszym mieście znowu dominować będzie pika 

ręczna. Z okazji III już Memoriału Wojtka Chomińskiego do Nowogardu 
przyjedzie 13 drużyn młodych piłkarzy ręcznych by powalczyć o puchary w 
kategorii rocznik 1993 i młodsi oraz rocznik 1990 i młodsi. Mecze odbywać 
się będą w hali Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Uroczyste rozpoczęcie turnieju odbędzie się już dziś o godzinie 15.30 w hali 
„Jedynki”.

Ag

Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:2)

Juniorzy: Minimalny wymiar kary
Pomorzanin:  Proskurnicki  – 

Mordzak, Jakubowski, Paszkiewicz, 
Kram, Czerniak, Pertkiewicz, Onisz-
czenko, Majczyna (78. Krugły), Doma-
nowski, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: Doma-
nowski, Iwaniuk.

Ostatni mecz naszych juniorów mógł, 
a właściwie powinien zakończyć się wy-
sokim zwycięstwem. Jednak Pomorza-
ninowi brakowało albo szczęścia albo 
skuteczności a Mieszko miał dobrze 
dysponowanego bramkarza.

Spotkanie mogło się podobać, było 
szybkie i obfitujące w wiele ładnych 
akcji. Już w 2. minucie Pertkiewicz wy-
konywał rzut wolny z 20 metrów, posłał 
piłkę w okienko, lecz bramkarz nie dał 
się zaskoczyć. W 8.minucie po wrzutce 
Domanowskiego golkiper gospodarzy 
„zdjął” z nogi piłkę dobrze ustawione-
mu Majczynie. W odpowiedzi Mieszko 
przeprowadza kontrę i po wrzutce w 
pole karne jeden z miejscowych graczy 
głową umieszcza piłkę w siatce. 

Wyrównanie padło w 22. minucie. 
Mordzak z autu podaje do Czerniaka, 
ten głową przedłuża do Domanowskie-
go, który stojąc 12 metrów od bramki 
również głową posyła piłkę do siatki. W 
33. minucie Czerniak uderza z 20 me-
trów, lecz bramkarz Mieszka sparował 
piłkę na słupek. Pięć minut później po 
pięknej akcji pada druga bramka dla 
Pomorzanina. Pertkiewicz otrzymuje 
piłkę, przerzuca ją piętą nad obrońcami, 
ta trafia do Iwaniuka, który bez proble-
mów umieszcza ją pod poprzeczką. 

W drugiej połowie nadal dominował 
Pomorzanin, choć już dwie minuty po 

wznowieniu gry gospodarze wyko-
nywali rzut wolny pewnie obroniony 
przez Pertkiewicza. W 49.minucie 
Czerniak zagrywa do Majczyny, który 
decyduje się na strzał z pierwszej piłki, 
lecz ta przelatuje tuż nad bramką. W 
60. minucie Pertkiewicz uderza z 25 
metrów z rzutu wolnego, i tym razem 
nieco za wysoko choć piłka ociera się o 
poprzeczkę. Pięć minut później gospo-
darze przeprowadzają najgroźniejszą 
swoją akcję w drugiej połowie meczu. 
Dośrodkowanie z prawej strony trafia 
na głowę jednego z miejscowych gra-
czy, ten uderza z 6 metrów, ale ładną 
i skuteczną interwencją popisuje się 
Proskurnicki. W 75.minucie na indywi-
dualną akcję decyduje się Pertkiewicz, 
uderza z 16 metrów, bramkarz jednak 
odbija piłkę na słupek. W 80. minucie 
Paszkiewicz zagrywa do Domanowskie-
go, który będąc sam na sam z bramka-
rzem trafia wprost w niego. Piłka jeszcze 
spada pod nogi Oniszczenki, lecz jego 
dobitka przelatuje nad bramką. W 82. 
minucie po raz kolejny indywidualną 
akcję przeprowadza Pertkiewicz, lecz 
jego strzał broni bramkarz. 

Gospodarze obudzili się dopiero w 
końcówce próbując wyrównać stan me-
czu, ale ich akcje kończyły się zazwyczaj 
16 metrów od naszej bramki.

Pozostałe wyniki meczów:
Zorza Dobrzany - Kluczevia Stargard 

0 : 1, Korona Stuchowo - Kłos Pełczyce 
1 : 1, Iskra Banie - Fagus Kołbacz 1 : 1, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta 
Gryfice 1 : 5, Polonia Płoty - Radovia 
Radowo Małe 5 : 2, Stal Szczecin - Dąb 
Dębno 5 : 1.

aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 24 60 135-24
2.  Vineta Wolin 24 56 110-39
3.  Stal Szczecin 25 55 126-29
4.  Dąb Dębno 24 54 98-58
5.  Polonia Płoty 24 48 86-42
6.  Sokół Pyrzyce 23 46 64-35
7.  Zorza Dobrzany 24 43 74-41
8.  Kłos Pełczyce 24 33 66-57
9.  Pomorzanin Nowogard 24 31 55-49
10.  Iskra Banie 24 27 53-117
11.  Sparta Gryfice 24 27 41-78
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 24 24 45-89
13.  Mieszko Mieszkowice 25 23 36-57
14.  Fagus Kołbacz 24 13 24-104
15.  Radovia Radowo Małe 24 11 41-117
16.  Korona Stuchowo 25 7 26-144

Andrzej Garguliński

Puchar Polski
W dniu 6 maja 2006 r. w sali Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie został 

rozegrany wojewódzki finał „Pucharu Polski”.
Dziewczęta Pomorzanina Nowogard w składzie: Monika Buczma, Magda-

lena Gargulińska, Anna Przybylska zdecydowanie zaprezentowały najlepszą 
grę zajmując I miejsce, tym samym awansując do najlepszej 16 w Polsce.

Natomiast w dniu 7 maja w Policach w turnieju deblowym bardzo dobrze 
zaprezentowała się para Artur Lewańczuk – Łukasz Owczarek zajmując II 
miejsce. Na uwagę zasługuje również postawa młodego Mateusza Witkow-
skiego, który wśród seniorów wraz ze swym trenerem Józefem Korkoszem 
zajął IV miejsce pokonując wiele renomowanych debli.

red.

Międzynarodowy Turniej „DARTA”
W sobotę 13 maja w pubie „PASADENA” odbył się międzynarodowy turniej 

”Darta Team”, o puchar Salonu Urody ”Paris” Anny Białowąs.
W turnieju uczestniczyły ekipy z Białogardu, Koszalina, Danii i Nowogardu. 

Trzy pierwsze miejsca zajęły teamy z Koszalina otrzymując puchary, które 
wręczył Sebastian Białowąs oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 
„Cross” z Koszalina. Najlepsze miejsce z Nowogardu zajął team: Jacek Okolski 
i Janek Szczęsny, którzy uplasowali się na 5 miejscu.

Na kolejny turniej drużyna z Nowogardu wyjeżdża do Białogardu.
andrzej Szafran.

Niebiosom pod opiekę…
Po bulwersującym składzie naszej kadry kibice przeżywają kolejne rozterki 

– otóż w grupie osób towarzyszących naszej reprezentacji na Mistrzostwa 
Świata nie ma kapelana. Wypada modlić się do Judy Tadeusza. Ten apostoł 
ratuje ponoć w sytuacjach beznadziejnych!

Jak się nieoficjalnie dowiedziałem kibice z Nowogardu o taką pomoc już 
poprosili.

Ze skąpych relacji wynika, że święty patron najpierw zaniemówił, a potem 
… odmówił i zamówił! Odmówił oczywiście pacierz za powodzenie naszych 
futbolistów, a następnie zamówił ekipę … szklarzy. Na wypadek gdyby nasi 
zaczęli strzelać Panu Bogu w okna… 

LMM



19-22.05.2006 r. 15

krzyżówka nr 20kupon nr 20 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiazanie krzyżówki nr 19 
– BIerZ LOS W SWOje rĘce 
– nadesłali:

Krystyna Piaszczyk z Olchowa, 
Agnieszka Pluta z Błotna (także 18), 
Maria Gortat z Czermnicy, Sławomir 
Skowroński ze Strzelewa, Stanisław 
Furmańczyk ze Strzelewa, Jan Nikicin 
z Włodzisławia, Bogumiła Urtnow-
ska z Kulic, Edyta Domagalska ze 

Strzelewa, Marcin Mensfeld ze Strze-
lewa, Krystyna Tretiak z Maszkowa 
oraz z Nowogardu: Franciszek Pale-
nica (także 18), Halina Szwal, Rafał 
Włodek, Alicja Wypych, Krystyna 
Wojtkiewicz, Andrzej Leszczyński, 
Jadwiga Kubisz, Władysława Kubisz, 
Teresa Powalska, Szczepan Falaciński, 
Janina Zamorska, Gertruda Wasyluk, 
Beata Szcześniak, Maryla Piątek, 

Józef Górzynski, Barbara Bartosik, 
Katarzyna Saja, 

Prenumeraty „dn” na czerwiec 
wylosowali:

- Agnieszka Pluta – Błotno,
- Marcin Mensfeld – Strzelewo,
- Krystyna Wojtkiewicz – Nowo-

gard.
Gratulujemy!      

co z tego…
Cóż z tego, że jestem stary,
Być młodym, to dźwigać ciężary.

Dlaczego Ala ma kota
Ostatni w Polsce wie idiota,
(Patrz: elementarz), 

że Ala ma kota.
Nie przyszło na nas takie zło,
Aby już kraść nie było, co.
Wielu facetów wprawdzie gada,
Iż, całą Polskę się rozkrada.
Lecz wiedzą o tym dorośli i mali,
Że został jeszcze kotek Ali…
Czy przyjdzie wreszcie 

komuś ochota,
Ażeby Ali też ukraść kota?

Między krukami
Kłóciły się dwa kruki:
„Ej ty, dam ja Tobie!
Wyrwę piórka z ogona!
Oczy Ci wydziobię!”
„Stop - przerywa mu drugi-
Uczono nas w szkole,
Że przecież kruk krukowi
Oka nie wykole!”

Traf
Romans się skończył - kropka.
Zwycięstwo odniosła
Do żłobka.
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 Witamy wśród nas...

reklama reklama

Informujemy, że   

24 maja 2006 r.
środa w godz. 8.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

reklama

Córka Anny Woźniak 
ur. 10.05.06 z Bielic

Syn Doroty Burzyńskiej 
ur. 10.05.06 z Wołowca

Córka Karoliny Krup-
skiej ur.11.05.06 z Słaj-
sina

Córka Magdaleny Obu-
szyńskiej ur.12.05.06 z 
Węgorzyna

Laura córka Elizy i Woj-
ciecha ur.11.05.06 z No-
wogardu

Córka Justyny Zu-
brzyckiej ur.13.05.06 z 
Wierzbięcina

Córka Iwony Kostru-
biec ur.14.05.06 z No-
wogardu

Córka Dominiki Ciepiel 
ur.15.05.06 z Bęczna

Córka Emilii Piątkow-
skiej ur.15.05.06 z Ma-
lińca

Wojewódzki Przegląd 
Piosenki Dziecięcej

W dniu 6 maja 2006 r. odbył się 
w Szczecinie Wojewódzki Przegląd 
Piosenki Dziecięcej, na który decyzją 
jury Rejonowego Przeglądu w No-
wogardzie zostały zakwalifikowane 
trzy solistki: Wiktoria Szpon, karo-
lina Szponar oraz agata Makuch. 
Laureatką II-go miejsca w kategorii 

7-9 lat została Wiktoria Szpon, a 
wyróżnienie w kategorii powyżej 
9-ciu lat Karolina Szponar. Solistki 
przygotowała instruktorka NDK 
Marzenna Piotrowicz. Wykonawcy 
reprezentowali Nowogardzki Dom 
Kultury.

Oka



czytaj na str. 4

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
23 maja 2006 r.        
Nr 39 (1477) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

reklamareklama

 www.dziennik.nowogard.net

reklama

czytaj na str. 7

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Sprzątanie naszego 
jeziora
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BETON 
TOWAROWY 

tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NiEMiEc 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

Profesjonalną 
oprawę 

prac dyplomowych 
i innych 

wykonuje
Hurtownia „PIer” 

ul. Wojska Polskiego 3 
w nowogardzie 

KONKURENCYJNE CENY!!!

Pokaz pierwszej 
pomocy 
w „Trójce”

Wczoraj z inicjatywy opiekunek 
szkolnego koła PCK Marzanny Ki-
jowskiej i Ewy Antczak oraz Zarządu 
Rejonowego PCK w Nowogardzie w 
Szkole Podstawowej nr 3 odbył się 
pokaz pierwszej pomocy.

III Memoriał 
Wojtka 
Chomińskiego

Memoriał Wojtka Chomińskiego 
na stałe wpisał sie już w kalendarz 
imprez sportowych odbywających 
się w naszym mieście. W tym roku 
odbył się już po raz trzeci.

Ekologicznie 
w Żabowie
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Kronika policyjna
W poniedziałek z parkingu przy 

restauracji „15 południk” skradzio-
no volkswagena passata wartości 28 
tys. zł. Złodziejom wystarczyło pół 
godziny by odjechać autem.

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali jadącego sa-
mochodem marki honda Romana N., 
który miał we krwi prawie 1 promil 
alkoholu.

Na ulicy Wojska Polskiego zatrzy-
mano Wiesława K., który w stanie 
nietrzeźwym jechał fiatem 126 p. 
Kierowca był tak pijany, że nie mógł o 
własnych siłach dmuchać w alkomat, 
konieczne więc było badanie krwi.

We wtorek w Węgorzy z prywatnej 
posesji skradziono dwuskibowy pług 
do ciągnika wartości 800 zł.

W środę policjanci zatrzymali Sła-
womira P., który jechał rowerem ma-
jąc we krwi 3,25 promila alkoholu.

Inny rowerzysta Henryk E., miał 
we krwi 1,6 promila alkoholu.

Personel sklepu „Biedronka” za-
trzymał na kradzieży mężczyznę, 
który usiłował wynieść artykuły spo-
żywcze wartości 145,20 zł. Został za 
to ukarany mandatem karnym.

Tego dnia uszkodzono również 
drzwi i zamek stojącego na jednym z 
parkingów mercedesa sprintera.

W piątek na ulicy Mickiewicza 
zatrzymano rowerzystę Józefa K., 
który miał we krwi około 1,2 promila 
alkoholu.

Tego dnia pewien starszy ponad 
80-letni mężczyzna otworzył drzwi 
kobiecie oferującej do sprzedaży 
obrusy i wpuścił ją do domu. Po 
chwili u drzwi rozległ się kolejny 
dzwonek, a że mężczyzna miał prob-
lemy z poruszaniem się kobieta wy-
ręczyła go i otworzyła drzwi za niego 
wpuszczając przy okazji koleżankę. 
Rozpoczęła się prezentacja towarów, 
do transakcji nie doszło, lecz po wyj-
ściu kobiet mężczyzna stwierdził brak 
450 zł. Policja po raz kolejny apeluje o 
szczególną uwagę przy wpuszczaniu 
wszelkich osób trudniących się han-
dlem obnośnym. By uniknąć takich 
sytuacji nie można nawet na chwilę 
spuszczać ich z oka i pozwalać na 
samodzielne wchodzenie do pokoi 
czy łazienki.

Na ulicy Zielonej włączający się 
do ruchu citroen zx nie zachował 
należytej ostrożności i zajechał drogę 
fordowi fieście. Kierowca citroena 
został ukarany mandatem.

W sobotę na drodze Nowogard 
– Ostrzyca policjanci zatrzymali 
forda escorta, którego kierowca, 
Zdzisław P., miał we krwi ponad 1,4 
promila alkoholu.

W niedzielę na ulicy 700-lecia 
policjanci zatrzymali Tomasza I., 
który jechał rowerem mając około 
2,2 promila alkoholu.

Ag

Policja w internecie
Wielu mieszkańców Nowogardu i okolic, mimo akcji informacyjnych 

prowadzonych również na łamach „Dziennika”, nadal nie wie kto jest dziel-
nicowym referatu, na terenie którego mieszkają. Na ich prośbę oraz na prośbę 
policji kolejny raz podajemy adres strony internetowej, na której można 
znaleźć te i inne przydatne informacje. Wpisując na klawiaturze www.policja.
goleniow.net można znaleźć odnośnik do Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie gdzie są przedstawieni wszyscy dzielnicowi wraz z opisem referatu jaki 
obsługują i bezpośrednimi telefonami.

Ag

Nasza sonda
W dniach 25-28 maja Polska gościć będzie papieża Bene-

dykta XVI. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna papieża, 
który odwiedzi kolejno Warszawę, Częstochowę, Kraków, 
Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i były obóz koncentra-
cyjny Auschwitz-Birkenau. W związku z tym zapytaliśmy 
mieszkańców naszej gminy, jakie uczucia towarzyszą temu 
wydarzeniu? 

Wanda Wasilewska
Bardzo się cieszę, iż papież za-

czyna pielgrzymkę od Polski, jest 
to naprawdę coś wspaniałego i nie-
zwykłego. Niebawem wyjeżdżam 
z kraju, więc będę mogła jedynie 
oglądać transmisję z pielgrzymki w 
telewizji.

jadwiga Szarek z żabowa
Z niecierpliwością czekam na 

przyjazd Benedykta XVI, jak zapew-
ne większość ludzi. Jest to ogromne 
przeżycie, tym bardziej, że będzie 
to pierwsza wizyta w naszym kraju 
nowego papieża. Sądzę, że nieunik-
nione będą także porównia Bene-
dykta z Janem Pawłem II, który był 
niepowtarzalnym człowiekiem.

anna kurkiewicz
Mam mieszane uczucia odnośnie 

przyjazdu papieża ponieważ, gdy do-
wiedziałam się, jakie kwoty zostały 
wydane na prace przygotowawcze 
do wizyty papieskiej zdziwiłam się. 
Uważam, że część z tych funduszy 
mogłaby zostać przekazana dla 
ludzi, którzy naprawdę mają ciężką 
sytuację materialną. Z drugiej stro-
ny jestem chrześcijanką i cieszę się, 
że papież zagości w naszym kraju i 
będzie głosił słowo Boże.

Oka

Straż Pożarna
W minionym tygodniu strażacy 

odnotowali tylko dwa zdarzenia, w 
tym jeden pożar.

W poniedziałek o godzinie 12.31 
w Żabowie na krajowej „szóstce” 
zderzyły się ford escort, opel astra 
i renault. Ucierpiała jedna osoba, 
która została przewieziona do szpi-
tala. Strażacy odłączyli akumulatory, 

uprzątnęli miejsce zdarzenia i częś-
ciowo kierowali ruchem w czasie 
akcji.

W piątek około godziny w miejsco-
wości Dębice palił się las. Pożar szyb-
ko ugaszono, ale ogień i tak strawił 10 
arów poszycia leśnego.

Ag
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Listy Czytelników

Każdy medal ma dwie strony
W artykule M. Piórko (DN nr 35) jest tyle przekłamań i półprawd, że posta-

nowiłam dać sprostowanie, aby czytelnicy nie tkwili w błędzie.
Podział wśród społeczności sybirackiej nastąpił w 1992 roku ze względów 

zupełnie innych niż sugeruje M.P. Krzyż Katyński postawiony w 1990 roku był 
symbolem zbrodni rozstrzelania i takim miał pozostać (szczegóły DN styczeń 
1999 r.). Na konserwację i litery dał pieniądze samorząd gminy (ten „oplu-
ty”). W sierpniu 1997 roku na zebraniu ogólnym z udziałem członków obu 
związków podjęto uchwałę o postawieniu pomnika „PAMIĘCI SYBIRAKÓW” 
w tym miejscu, w którym się znajduje. Pomnik został postawiony ze składek 
członków i sponsorów, a dofinansowała gmina. Obelisk – to „wysoki, najczęściej 
czworoboczny słup zwężający się ku górze” – a więc nie znasz pan znaczenia 
słów, których używasz. Nasz pomnik to wykorzystany głaz jako symbol tego, że 
nas przerzucano jak kamienie, najpierw tajga lub step, a później rzucono na tę 
ziemię i musieliśmy milczeć jak ten głaz. Jest też symbolem ciężaru ponad siły, 
który musieliśmy dźwigać. Zgodnie z moim projektem, miały być wykute dwie 
dłonie u podstawy, ale wykonawca nie sprostał temu. Obok pomnika „PAMIĘCI 
SYBIRAKÓW” będzie jeszcze tablica MIEJSCA KAŹNI aby potomni wiedzieli 
gdzie nas męczyli głodem, chłodem i pracą ponad siły. To jest i będzie miejsce 
kultu i hołdu więc uszanowanie mu się należy.

        Pan J.B. legitymację członkowską otrzymał jako honorowy członek – przy-
jaciel Sybiraków – tak twierdził. Podobne legitymacje mają wdowy i wdowcy 
po Sybirakach i też nie są kombatantami. Pan J.B. służył w wojsku sowieckim w 
Murmańsku, a nie był tam zesłany, co M. Piórko sugeruje. Po służbie w wojsku 
wrócił do domu na terenie Litwy, a dopiero później jako repatriant przyjechał 
do Nowogardu. Za czynną służbę z autentycznymi papierami nasze władze 
w Warszawie nie przyznają kombatanctwa – to fakt. Służą prawdzie, a pan 
służysz kombinatorom i cwaniakom panie M.P.

         Władze Koła Związku Sybiraków troszczą się rzetelnie o swoich członków 
i kiedy trzeba służą pomocą, a jubileusze to sprawa członków rodziny.

Prezes Koła Związku Sybiraków
mgr Franciszka Kobylińska

Wyprawka dla Żaka
Po raz kolejny prezes stowarzyszenia FORUM ROZWOJU GOSPODAR-

CZEGO Ziemi Nowogardzkiej Stanisław Rynkiewicz organizuje akcję „wy-
prawka dla żaka”. W tym roku do akcji przyłącza się NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania.

Organizatorzy zwrócili się do dyrektorów wszystkich Szkół Podstawowych 
w naszej gminie o wytypowanie ucznia z ich szkoły, którego chcieliby na-
grodzić za wyjątkową sumienność w nauce, za pracowitość, za aktywność i 
osiąganie dobrych wyników.

Wyprawka będzie zawierała pakiet przyborów szkolnych i higienicznych 
przystosowanych do wieku dziecka. Wyprawki zostaną przekazane dzieciom 
w dniu zakończenia roku szkolnego.

Na zgłoszenie uczniów zasługujących na to wyróżnienie będziemy czekać 
do 30 maja 2006 r.

Anna Kowalczyk-Krzywania

Koncert z okazji Dnia Matki
W najbliższy czwartek o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki. Zagrają 
uczniowie ze Szkoły Muzyki Edwarda Steca. Organizatorzy 
zapraszają.

Ag

Uroczystość 3 Maja

Uroczystość 3 Maja
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Memoriał Wojtka Chomińskiego na stałe wpisał sie już w kalendarz 

imprez sportowych odbywających się w naszym mieście. W tym roku odbył 
się już po raz trzeci.

Sprzątanie Jeziora 
Nowogardzkiego 2006

W piątek 19 maja odbyła się ponownie ekologiczna akcja sprzątania 
jeziora, w której uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. 

dokończenie ze str. 1

Akcja jest cykliczna, po raz kolejny 
zorganizował ją nauczyciel Piotr Kę-
dzia, którego wspomagali przyjaciele 
nurkowie - wśród nich znalazła się 
również młodzież 
szkolna. Po raz 
kolejny okazało 
się, że w naszym 
m a l o w n i c z y m 
i  u r o d z i w y m 
zbiorniku wod-
nym znajdują się 
niezliczone ilości 
wszelkiego rodza-
ju śmieci, które 
zagrażają środo-
wisku naturalne-
mu. Znalazły się 
tam między inny-
mi: opony, znaki 
drogowe, buty, 
butelki, puszki, 
itp. 

Mimo, iż pogoda była niesprzyjają-
ca to młodzież oraz płetwonurkowie 
nie poddali się i z zapałem kontynu-
owali akcję. Uczniowie na łódkach 
odbierali śmieci od nurkujących a 
młodsi uczestnicy akcji segregowali 
je na brzegu. Na zakończenie dla 
wszystkich uczestników akcji czekała 
miła niespodzianka - ognisko z kieł-
baskami i napojami. Cieszy również 
fakt, iż młodzież w ten sam dzień 
pytała, kiedy odbędzie się ponownie 
podobna akcja.

Nasze jezioro jest niewątpliwie 
największą atrakcją miasta, niestety 

wciąż jest zanieczyszczane. Nasuwają 
się pytania, kto i w jakim celu wrzuca 
tam przeróżne śmieci? Jakie korzyści 
płyną z zanieczyszczania jeziora? Czy 

lepiej jest wrzucić butelkę po piwie do 
jeziora, czy może oddać ją do sklepu, 
uzyskując w ten sposób pieniądze? 
Nasuwa się pytanie czy z unijnych 
środków nie znajdzie się pieniędzy na 
oczyszczenie całego jeziora? 

Cieszy fakt, że w naszym mieście są 
bezinteresowni miłośnicy i pasjonaci 
przyrody, dzięki którym ta akcja mo-
gła się odbyć.

Organizator akcji serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom oraz 
Burmistrzowi za ufundowanie po-
częstunku.

Ag

W tym roku frekwencja znów do-
pisała. W imprezie wystartowało 13 
drużyn szczypiornistów z roczników 
1993 i młodsi oraz 1990 i młodsi. Me-
cze odbywały się w dwóch halach.

Młodsi zawodnicy rywalizowali 
w hali Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących. Pierwsze miejsce i puchar 
ufundowany przez burmistrza Nowo-
gardu zajęła drużyna UKS Czwórka 
Wągrowiec. Na drugim miejscu 
znaleźli się zawodnicy z Kusego 37 
Szczecin, za co otrzymali puchar 
ufundowany przez Przewodniczące-
go Rady Miasta Nowogard. Trzecie 
miejsce i puchar ufundowany przez 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
zajęła nowogardzka „Jedynka”.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Patryk Chomiński ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, 
najlepszym bramkarzem Waldemar 
Mielczarek z Wągrowca a najlepszym 
zawodnikiem reprezentant Kusego 37 
Szczecin Bartosz Piurkoś.

Ostateczna klasyfikacja:
1. UKS Czwórka Wągrowiec op. 

P. Galus,
2. Kusy 37 Szczecin op. A. Ryka-

czewski i W. Gmerek, 
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w No-

wogardzie op. M. Kriger,
4. UKS Drawianka Drawno op. R. 

Kowalewski, P. Zajączkowski,
5. Szkoła Podstawowa w Baniach 

op. A. Kejs,
6. Pomorzanin „Trójka” Nowogard 

op. J. Cieślak.
Z kolei w hali Szkoły Podstawowej 

nr 1 rywalizowali uczniowie roczni-
ków 1990 i młodsi. Najlepiej zapre-
zentowało się Gimnazjum w Baniach, 
za nimi uplasowali się zawodnicy 
UKS Ina Rzeplino, a trzecie miejsce 
zajęło Gimnazjum nr 2 w Nowogar-

dzie. Towarzysko zagrała drużyna 
„Absolwentów”, która z racji wieku 
nie była sklasyfikowana. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Dominik 
Kulak z nowogardzkiego Gimna-
zjum nr 1, najlepszym bramkarzem 
Paweł Matkowski broniący bramki 
Iny Rzeplino, a najlepszym zawod-
nikiem Piotr Gałka reprezentujący 
Banie. Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
okolicznościowe pamiątki i nagrody 
rzeczowe.

Ostateczna klasyfikacja:
1, Gimnazjum w Baniach,
2. UKS Ina Rzeplino,
3. Gimnazjum nr 2 w Nowogar-

dzie,
4. Gimnazjum w Osinie,
5. Gimnazjum nr 1 w Nowogar-

dzie, 
6. Gimnazjum nr 3 w Nowogar-

dzie.
Organizatorzy Anna Łysiak, Piotr 

Kazuba, Jacek Cieślak i Jacek Andry-
siak dziękują sponsorom, bez pomocy 
których turniej nie mógłby się odbyć: 
Urząd Miasta i Gminy Nowogard; 
Firma Asprod; M. Chmielnicki; Z. 
Piwowarski – Firma Pomtor; M. Jeż 
– PBO Grinbud; J. Koladyński, W. 
Brzeziński – Firma Elmar; Kazimierz 
Lewiński – STW; Artur Cieślakowski 
– Firma IGO Transport; Jan Bąk 
– FHU Bartek – Domet; D. Szulejko; 
A. Siwy – GeoDezja; Marianna Ma-
linowska – Cukiernia „Marysieńka”; 
Krzysztof Piechowski, Robert Fasuła 
– Firma „Okno”; Grzegorz Kowal-
czyk; Witalij Grebieniuk – Drogeria 
„Witter”; Arkadiusz Baca; Waldemar 
Pędziszczak; Wojciech Przęczek; 
Norbert Dworak; Robert Augusty-
nek; Artur Gałęski; Jerzy Kusiak; 
Wojciech Kubicki.

Ag

Walka na parkiecie była zacięta i padło mnóstwo bramek. 

Najlepszą nowogardzką drużyną w młodszej kategorii byli podopieczni 
Macieja Krigera ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
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Oświadczenie
W związku z interpelacją Jerzego Mędrka – Radnego Powiatu z dnia 23 marca 

2006 r. skierowaną do Przewodniczącej Rady Powiatu dotyczącą bezczynności 
pracodawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Starosty Goleniowskiego oraz 
jego wypowiedziami publikowanymi w ostatnich dniach kwietnia br. W Głosie 
Szczecińskim, Gazecie Goleniowskiej, TV Saton, a także wcześniej w Dzienniku 
Nowogardzkim stwierdzam, że Pan Mędrek mija się z prawdą i tylko ze znanych 
sobie powodów przeinacza pewne fakty wprowadzając w błąd opinię publiczną.

Pragnę podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku ustalenia 
wynagrodzenia Starosty pracodawcą nie jest Przewodnicząca Rady, jak sugeruje 
Pan Mędrek a Rada Powiatu, która posiada w tym zakresie wyłączne kompetencje. 
Złożenie interpelacji w tej sprawie nie miało sensu, gdyż zgodnie z regulaminem 
Rady Powiatu inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również grupie 5 radnych, 
jeśli jest taka ich wola.

Sugerowanie czytelnikom gazet i TV Saton, że określona grupa osób w Powie-
cie Goleniowskim „otrzymuje bezzasadnie dodatek specjalny z tytułu utraconej 
„trzynastki” świadczyć może albo o nieznajomości przepisów, albo o świadomym 
wprowadzeniu w błąd opinii publicznej. Albowiem w przypadku Starosty dodatek, 
o którym mówi Pan Mędrek jest bezterminowym obligatoryjnym składnikiem wy-
nagrodzenia nie obwarowanym żadnymi warunkami, który przysługuje na mocy 
przepisów par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie 
zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkow-
skich (Dz.U. Nr 33, poz. 264), a nie utraconej trzynastki. Natomiast w przypadku 
zastępcy starosty (…) par. 8 w cyt. Rozporządzeniu na czas określony, nie dłuższy 
niż rok, ale również nie z tego powodu, który wymienia Pan Mędrek.

Nadmieniam, że uchwała nr XXVII/205/05 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 4 
lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Goleniowskiego nie zawiera zapisu, że częścią składowa jego wynagrodzenia 
jest dodatek w wysokości 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Treść uzasad-
nienia wyjaśnia tylko przyczynę podjęcia w tym zakresie inicjatywy uchwałodawczej. 
Pomimo niefortunnego zapisu w uzasadnieniu zmiany wynagrodzenia Starosty, 
obowiązujące w tym zakresie przepisy na taką zmianę pozwalały, chociażby z 
uwagi na coroczne wskaźniki inflacji. Sama uchwała jest zgodna z prawem, gdyż 
nie została zakwestionowana przez nadzór prawny (Wojewodę, Regionalną Izbę 
Obrachunkową). Należy zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia Starosty nie była 
zmieniana od stycznia 2003 r. do dnia podjęcia uchwały. W stosunku do wynagro-
dzeń starostów z  ościennych powiatów o mniejszej liczbie mieszkańców jest ona 
jedną z najniższych.

Niemniej jednak, o ile cytowana wyżej uchwała zdaniem Jerzego Mędrka miała 
na względzie wyłącznie zrekompensowanie Staroście wynagrodzenia z uwagi na 
utratę 13-tej pensji, to należy rozważyć możliwość ewentualnego zmodyfikowania 
wysokości tego wynagrodzenia, biorąc jednakże pod uwagę jego adekwatność do 
zakresu zadań nałożonych na Powiat, a także aktualnie obowiązujący stan prawny 
(Dz.U. z 09.03.2006 r.) i faktyczny dotyczący zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych, jak również to, że nie powinno ono zasadniczo odbiegać od wy-
sokości wynagrodzenia starostów z grupy powiatów ościennych liczących od 60 tys. 
do 120 tys. mieszkańców.

Pragnę zaznaczyć, że o ile radni uznają to zagadnienie za istotne, Rada może 
ten temat rozpatrzyć, zarówno z inicjatywy danej Komisji Rady, Klubu radnych 
bądź też grupy 5 radnych.

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady

Gizela Rybicka

W odpowiedzi
Ośmielam się nie zgodzić z argumentacją zawartą w prasowej odpowiedzi na 

moją interpelację, którą złożyłem w Biurze Rady w dniu 24.03.2006 r., ponie-
waż:

Od początku kadencji w 2002 roku, sprawa przyznawania dodatku specjalnego 
staroście, diet dla radnych, jak i dodatkowego wynagrodzenia rocznego regularnie 
staje na porządku obrad sesji Rady Powiatu.

Wątpliwości i odmienne opinie wystąpiły nie tylko w postaci publikacji na 
łamach prasy lokalnej i ogólnokrajowej, ale pojawiły się również i niestety rozbież-
ności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego a ostatnio Trybunału 
Konstytucyjnego i Sądów Powszechnych (patrz - Rzeczpospolita z 15 maja br.)

l .   Kwestia nienależnych diet dla niektórych radnych powiatowych za absencję, 
z inicjatywy radnych opozycji, uchwałą z marca br. została uregulowana.

2.   Kontrowersyjny dodatek specjalny dla Starosty Goleniowskiego, zwiększony 
Uchwałą Rady Powiatu z lutego 2005 roku, wprowadzony będzie do porządku 
najbliższej sesji jak obiecuje Pani Przewodnicząca - wreszcie.

3.   Będący w obrocie prawnym 2005 roku przepis odbierający dodatkowe 
roczne

wynagrodzenie, tzw. 13-tki dla sfery budżetowej - orzeczeniem TK w lutym 
br. został uchylony. Zatem powrót do stanu normalności, (z fikcji prawnej przy 
zamianie utraconej 13-tki na dodatek specjalny), jest możliwy. A, że fikcja moim 
zdaniem była, czemu Pani Przewodnicząca zaprzecza, świadczą niżej cytowane 
dokumenty:

a)   Protokół z sesji podpisany przez Przewodniczącą, który zawiera zapis 
- cytuję:

- Sekretarz Powiatu R. Bulowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Goleniow-
skiego, stanowiący zał. nr 33 do protokołu i jednocześnie wniósł autopoprawkę 
do par. l, gdzie powinna być kwota 8. 703,95 zł, co wynika z podzielenia przez 
12 miesięcy kwoty trzynastej pensji.

b) Przewodniczący Klubu SLD tak uzasadniał wzrost kwoty z 8.024,05 zł 
— cytuję:

- Radny Cz. Siwek stwierdził, że ustawa dotknęła wszystkie samorządy w odnie-
sieniu osób z wyboru. nie jest to podwyżka, tylko utrzymanie status quo. . .

c)   Projekt uchwały zawiera następujące uzasadnienie - cytuję
- Na podstawie ar 1. 1 w związku z art.4 ustawy z dnia 04 marca 2004r. (Dz. U. 

Nr 116, póz. 1202 o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw niektórzy 
pracownicy samorządowi, w tym m.in. starosta zostali pozbawieni dodatkowego 
rocznego wynagrodzenia w całości, zaś za rok 2004 dodatkowe wynagrodzenie 
roczne dla starosty przysługuje w wysokości połowy dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego. Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się zwiększenie wyna-
grodzenia starosty o kwotę 685 zł stanowiącą 1/12 dodatkowego rocznego 
wynagrodzenia.

4.   Powstaje zasadnicze pytanie: Jaką moc prawną ma uzasadnienie projektu 
uchwały i protokół z sesji? 

a)  Przepis art. 169 ust. 4 Konstytucji wskazuje statut jako źródło regulacji 
ustrojowych jednostki samorządowej, uchwalony w granicach ustaw. 

b)  Par. 25 ust.2 Statutu Powiatu Goleniowskiego stanowi:
- Każdy projekt uchwały musi być uzasadniony ze szczególnym uwzględ-

nieniem konsekwencji finansowych i społecznych jej podjęcia, wskazaniem 
osoby przygotowującej projekt i sporządzającej uzasadnienie oraz musi być 
zaopiniowany przez Radcę Prawnego.

5.  Obowiązek przedkładania radnym uzasadnienia do projektów uchwał 
zawarty w Statucie należy traktować jako konieczny element procedury uchwa-
łodawczej. W wyroku NSA z 18 września 1990r. S.A./Wr 849/90 stwierdza się, że 
warunkiem ważności uchwały jest przestrzeganie zasad proceduralnych w całym 
procesie jej podejmowania, a nie tylko w chwili głosowania.

6.   Pani Przewodnicząca nadal utrzymuje pisząc do gazety DN, m.in.:
- ... wzrost dodatku specjalnego dla starosty nie był wynikiem utraconej trzy-

nastki
- ...nie zawiera zapisu, że częścią jego wynagrodzenia jest 1/12 dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego.
Czym zatem są dodatkowe miesięczne „wziątki” po 685 zł dla starosty ? I 

czy organ nadzoru interesowało uzasadnienie uchwały?
7.   Uprawnienie do trzynastki wynika nie tylko z faktu bycia pracownikiem 

jednostki sfery budżetowej lecz po spełnieniu określonych prawem warunków. 
Utrata jej następuje min. z powodu:

- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni
- przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości.
Jak się ma do tego fakt nagrody regionalnej „Śledzia” dla starosty za 2005 

rok, po służbowym wyjeździe na szkolenie - pijanych starostów do Brukseli?
Wniosków z tej interpelacji wypływa kilka, jeden z nich to taki, że warto czytać 

statut, uzasadnienia do uchwał i protokoły z sesji, zanim się je podpisze.
Bo wychodzi potem na to, że woda płynie w górę rzeki wg Pani Przewodniczącej 

a nie w dół.
Z poważaniem

Radny powiatu Jerzy Mędrek

  Z POWIATU

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na dyżur 
radnego powiatowego Jerzego Mędrka 31.05.2006 r. (środa) 
o godz. 10.00 w b. hotelu „Cisy”  pok. 115.
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
mojego męża, ojca, 

teścia i dziadka 
śp. 

Władysława 
nowaka 
podziękowania 

składa żona z rodziną

Ekologicznie w Żabowie
W dniu 19 maja o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Żabowie odbył się 

festyn ekologiczny. Impreza ta związana jest z trwającym w Nowogardzie IX 
Ogólnopolskim i V Międzynarodowym Festiwalem Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 2006”. Celem owego przedsięwzięcia 
jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody, kształtowanie postaw 
proekologicznych, poznanie rzeczywistych problemów środowiska, a także 
kształtowanie własnej odpowiedzialności za jego stan.

W przedstawieniu brali udział 
uczniowie szkoły podstawowej od 
„0” do „VI”. Wszystkie klasy w bardzo 
ciekawy i zróżnicowany sposób pre-
zentowały zagadnienia przyrodnicze. 
Warto również podkreślić to, iż pro-
gram artystyczny trwał dosyć długo i 
wymagał od uczniów dużego przygo-
towania, ambicji, a także poświęcenia 
i cierpliwości nauczycieli. Jednak 
warto było, gdyż na przedstawienie 
tłumnie przybyli rodzice, a także 
zaroszeni goście: Sebastian Zróbek, 
Wojtek Forgiel, Jan Dzieciak oraz 
Józef Kouhan. Dzieci przygotowali 
nauczyciele: Bożena Szućko, Anna 
Dynowska, Elżbieta Popińska, Alicja 
Starczewska, Irena Bińczyk-Zielińska 
oraz Urszula Majchrzak.

Uczniowie także aktywnie uczest-
niczą w konkursach organizowanych 
w innych szkołach i uzyskują wysokie 
miejsca: Konkurs plastyczny „Polska-
moja ojczyzna” I miejsce Justyna 
Sobczak op. Popińska, album „Kwiaty 
Polskie” II miejsce kl. „0” op. Szućko, 
wyróżnienie pracy „Las domem ro-
ślin i zwierząt” kl. V, album „Rośliny 
lecznicze” I miejsce Weronika Ka-
trycz, Sejmik ekologiczny II miejsce 
- 15 osób op. Majchrzak, Popińska, 
piosenka ekologiczna III miejsce 
Klaudia Kouhan, konkurs „Skrzyd-
laci i czworonożni mieszkańcy lasu” 
wyróżnienie A. Gibka, P. Pietrzak op. 
Szućko, Popińska, konkurs fotogra-
ficzny wyróżnienie M. Stańczyk op. 
Majchrzak.

Ponadto po spektaklu wszyscy uda-
li się oglądać wystawy, które miały 

miejsce w szkolnych klasach. „Powrót 
do przeszłości”- wystawa rzeczy co-
dziennego użytku w gospodarstwie 
domowym z minionych czasów pana 
Józefa Kouhana. Zaprezentował on 
m.in. żelazko na węgiel, młynek do 
kawy, samowar, zegary (w swej ko-
lekcji ma ich ponad 300). Jednak był 
to tylko przedsmak tego, co posiada. 
Pan Józef (właściciel baru Wiking) 
już od młodych lat zbiera wszystko, 
co dawniej towarzyszyło człowieko-
wi w życiu. Kolekcjonerstwo stało 
się jego życiową pasją. Bar to małe 
„muzeum” bezcennych przedmiotów, 
których renowację przeprowadził 
osobiście. Jego kolekcja jest bardzo 
duża i bogata w swej różnorodności 
właściwie trudno powiedzieć, czego 
w niej nie ma. Jedno jest pewne 
warto ją zobaczyć, bo to żywa lekcja 
historii.

Następnie mogliśmy podziwiać 
wystawę rzeźb Jana Zięciaka, który 
tworzy piękne postacie z drewna. 
Oglądający byli zachwyceni precy-
zją i doskonałością, z jaką zostały 
wykonane.

W kolejnej sali mieściła się wysta-
wa rękodzielnictwa: haft krzyżykowy, 
haft richelieu oraz robótki ręczne. 
Wszystkie prace są bardzo praco-
chłonne, dlatego tym bardziej warto 
je prezentować, aby uwidaczniać 
trud, a zarazem i piękno, jakie moż-
na uzyskać po wytrwałej i ciężkiej 
pracy. Co więcej prace te ukazują, że 
tradycja rękodzielnictwa ludowego w 
domach rodzinnych jest wciąż żywa. 
Wykonawcy, którzy zaprezentowali 

swoje prace to: Bożena Szczetyńska, 
Krystyna Maciejewska, Helena Cho-
rążyczewska, Czesława Stańczyk, 
Barbara Józefiak, Agnieszka Gałęcka- 
Śmieciuch, Renata Katrycz, Urszula 
Majchrzak. 

Ponadto można było spotkać się z 
twórcami osobiście i dowiedzieć się 
dokładniej o ich działalności.

Organizatorzy przygotowali także 
poczęstunek w postaci ekologicz-
nych sałatek oraz ciast, można było 
również zjeść kiełbaskę z ogniska, 
wziąć udział w zawodach rodzinnych 
przeprowadzanych przez Bartosza 
Zdanowicza, gdzie przewidziane były 
nagrody. Cała impreza była profesjo-
nalnie przygotowana i przebiegała w 
miłej atmosferze.

Pani dyrektor, nauczyciele oraz 
Rada Rodziców składają serdeczne 
podziękowania tym, którzy wsparli 
festyn, tj.: Bank Ochrony Środowi-
ska w Szczecinie, Bank Spółdzielni 
w Goleniowie filia w nowogardzie, 
Firma Handlowo-usługowa Bartek-
danet j.Bąk, janusz kozieł- sklep 
spożywczy w żabowie, Małgorzata 
kamińska- sklep spożywczy w żabo-
wie, Firma Handlowo-Produkcyjna 
Bohun Sp.z.o.o w Szczecinie, Pań-
stwo Zdzisław i Wiesława Gajdowie, 
Firma Produkcyjno-Handlowo-
usługowa „eLaS” e.krukowska.

tekst i foto: 
karolina Ogiewa

 

Obozy dla dzieci rolników
Podobnie jak w ubiegłym roku, Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie 

organizuje wyjazdy na obozy dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-
ie do Centralnego Ośrodka  Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” k. Olsztynka 
nad jez. Pluszne.

W tym roku organizowane są  obozy 1 i 2 tygodniowe w okresach:
26.06 - 02.07.2006 (pokoje) - opłata rodziców  60 zł + przejazd ok.115 zł
09.07 - 15.07.2006 (namioty) - opłata rodziców  40 zł + przejazd
17.07 - 30.07.2006 (pokoje) - opłata rodziców120 zł + przejazd  
14.08 - 27.07.2006 (pokoje) - opłata rodziców 120 zł + przejazd
Wymagania:
1. Rodzic musi uzyskać zaświad-

czenie z oddziału KRUS o ubezpie-
czeniu

2. Uczestnik (wiek 11-16 lat) wy-
pełnić kartę  uczestnika obozu

3. Wnieść opłatę na konto ośrodka 
w Perkozie

Pełną dokumentację musimy 
przesłać do ośrodka do 9.06.2006.

Karty  dla uczestników będą do 
odebrania w biurze Nowogardz-
kiego Forum Organizacji Pozarzą-
dowych, gdzie będę pełnił dyżury 
w maju od 14.30 do 15.30 w dniach 
23.05, 24.05, 25.05, 29.05, 30.05.  Na 
miejscu wyjaśnię zasady organizacji 
wyjazdu. Biuro znajduje się  na ty-
łach Ratusza (Klub Pacjenta).

Komendant ZD Nowogard
phm. Andrzej Wasiak
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naSZa ucZennIca POTrZeBuje POMOcy!!! 
POMÓżMy naTaLce

natalia kielar jest uczennicą naszej szkoły nr 1 (obec-
nie powinna chodzić do klasy „0”, ze względu na chorobę 
uczestniczy w zajęciach indywidualnych.

Dziewczynkę można uratować poprzez wszczepienie 
stymulatora Nerwu Błędnego koszt 50 tys. złotych, lecz na 

dzień dzisiejszy jest on nierefundowany. Do tego musi być przeprowadzona 
rehabilitacja, której koszt wynosi 12,2 tys. zł. Niby nie jest to kwota duża za 
odzyskanie życia, ale dla mamy Natalki jest ogromna, nie stać ją na to.

aPeLujeMy uraTujMy naTaLkĘ
W imieniu mamy, rodziny Natalii 

i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
prosimy wszystkie instytucje, fundacje o pomoc finansową dla Natalii.

Urząd Miejski w Nowogardzie potwierdza wiarygodność i zgodę na po-
danie nr konta na stronie internetowej „dla córki Natalii Kielar” dla celów 
zdrowotnych

Nr konta: 48 1240 3884 1111 0010 0711 2918. 
Hasło: Pomoc dla Natalii Kielar
Adres strony: www.republika.pl/nataliakielar
Dnia l czerwca nasza szkoła organizuje dla Natalii zbiórkę pieniędzy, bę-

dziemy sprzedawać ciasta, robimy kiermasze, a przy koncercie uczniowie z 
PCK będą zbierać pieniądze do puszek.

aPeLujeMy dO WSZySTkIcH 
SZkÓL PrZyŁĄcZcIe SIĘ dO naS!!!

Wy też możecie zorganizować zbiórkę pieniędzy, każdy pomysł jest warty 
życia dziecka.

W DNIU DZIECKA RATUJEMY ŻYCIE DZIECKA

Pokaz pierwszej pomocy 
w „Trójce”

Wczoraj z inicjatywy opiekunek szkolnego koła PCK Marzanny Kijowskiej 
i Ewy Antczak oraz Zarządu Rejonowego PCK w Nowogardzie w Szkole 
Podstawowej nr 3 odbył się pokaz pierwszej pomocy.

„Umiejętne zachowanie się i czyn-
ności ratownicze przygodnych świad-
ków nieszczęśliwego zdarzenia mają 
zasadniczy wpływ na dalszy los osoby 
poszkodowanej. Do tego trudnego 
i odpowiedzialnego zadania trzeba 
być przygotowanym już od wieku 
szkolnego. I właśnie dlatego odbył 
się ten pokaz” – powiedziała nam 
Barbara Kożybska, instrtuktor pierw-
szej pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Uczestniczyły w nim dzieci z klas 
IV – VI. Oprócz pokazu resuscytacji 
na fantomie dzieci dowiedziały się 
jak należy wezwać służby wykwali-
fikowane w niesieniu pomocy, jak 
postąpić w przypadku krwawienia 
z nosa, omdlenia i w sytuacji, gdy 
zaatakuje groźny i agresywny pies.

Ag

Ćwiczenia na fantomie.

„Wśród wielu przyjaciół jest 
i książka!”

O roli książki, a co za tym idzie o 
umiejętności dobrego, płynnego, a 
przede wszystkim zrozumiałego czy-
tania nie trzeba nikogo przekonywać. 
Zdajemy sobie sprawę, ale niestety 
w dobie zachwycenia się naszych 
dzieci komputerem, Internetem, 
telewizją czytanie i korzystanie z 
książek podczas zdobywania wiedzy 
jest narażone na „walkę o palmę 
pierwszeństwa” z tymi nowoczesny-
mi środkami. Poszukując różnych, 
zachęcających dzieci sposobów do 
stałego, systematycznego czytania i 
kontaktu z literaturą pisaną, często i 
z wielką przyjemnością korzystamy 
z zajęć proponowanych przez naszą 
Bibliotekę Miejską.

 W minionych dniach była to 
szczególnie dobra okazja, ponieważ 
miał miejsce „Tydzień Bibliotek”. 
Korzystając z tej okazji, jak zwykle 
serdecznie, z dużym „bagażem” 
pożytecznych i zachęcających do 

rozwijania zainteresowań czytelni-
czych dzieci informacjami, najmłodsi 
uczniowie klasy II a z SP Nr 1 mogli 
bliżej poznać pracę w bibliotece. 
Nasza wspaniała przewodniczka 
Danusia Baran oprowadziła dzieci i 
opowiedziała o przeznaczeniu każ-
dego pomieszczenia w bibliotece.

Zwiedziliśmy też wystawy związa-
ne tematycznie z odbywającym się 
akurat w tym samym momencie w 
naszym mieście „Tygodniu Ekolo-
gicznym”.

Miłym zaskoczeniem i nadzieją 
na to, że jednak dzieci lubią książki 
i doceniają ich wartość dla swojego 
wszechstronnego rozwoju był fakt 
dużego zainteresowania, w trakcie 
przeprowadzonych zajęć, w czytelni 
dla dzieci. Ciekawiły ich słowniki, en-
cyklopedie i inne pozycje książkowe 
znajdujące się w zbiorach biblioteki. 
Wiele dzieci również zostało zapisa-
nych do biblioteki.

Na pewno nie jest to ostatni kon-
takt naszych uczniów ze wspierającą 
wysiłki szkół i rodziców w rozwijaniu 
pasji czytelniczych dzieci Biblioteką 
Miejską. Wspólne działanie tych 
wszystkich, którym na sercu leży 
rozwijanie zainteresowań i umiejęt-
ności czytelniczych, jest szansą na 

podniesienie poziomu tej właśnie 
umiejętności.

Korzystając z tej okazji dziękujemy 
serdecznie wszystkim pracownikom 
Biblioteki Miejskie za gościnność i 
bardzo ciekawe zajęcia. 

Opracowała anna Tracz 

Koniec Festiwalu
W piątek, 19 maja zakończył się IX Ogólnopolski i V Międzynarodowy 

Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego. O szczegółach 
napiszemy w następnym wydaniu DN.

red.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Na sportowo w naszej szkole

Do twórców nieprofesjonalnych, 
gastronomików oraz mieszkańców 
Nowogardu i okolic

W ostatnim okresie uczniowie na-
szej szkoły uczestniczyli w licznych 
imprezach sportowych. Brali udział 
w finałowych rozgrywkach gier ze-
społowych, m.in: 

19.04.06 w Nowogardzie chłopcy 
zajęli III miejsce w Finale Woje-
wódzkim w piłce ręcznej (opiekun 
J. Stolf).

20.04.06 reprezentacja naszej szko-
ły wygrała eliminacje do mistrzostw 
województwa w piłce siatkowej 
chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych 
(opiekun M.Wolny) .

25.04.06 w finale wojewódzkim 
Szkół Ponadgimnazjalnych LZS w 
piłkę koszykową dziewcząt,  nasza 
reprezentacja w składzie:

1. J. Brylak
2. D. Rudawska
3. M. Lewandowska
4. N. Topolska
5. J. Gizińska
6. M. Wesołowska
7. M. Zajkowska
8. A. Kurkowska
9. A. Jażdż
zajęła wysokie II miejsce. Opie-

kunem zespołu jest Zbigniew Ce-
ranka.

W dniu 26.04.06 dziewczęta grające 

w piłkę ręczną reprezentowały naszą 
szkołę w rozgrywanym w Szczecinie 
Finale Województwa Zachodnio-
pomorskiego w piłce ręcznej  Szkół 
Ponadgimnazjalnych, gdzie zajęły IV 
miejsce (opiekun Z. Ceranka).

27.04.06 w Stargardzie Szcze-
cińskim odbywał się Finał Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce 
koszykowej chłopców. Naszą szkołę 
reprezentowali:

1. M. Dynowski
2. K. Ninard
3. M. Sidłowski
4. A. Kram
5. M. Kolibowski
6. G. Radziszewski
7. I. Wysokiński
8. M. Saran
9. T. Spór
10. R. Łapkowski
Nasza drużyna zajęła II miejsce. 

(opiekun Z. Ceranka)
W szkole trwają egzaminy matu-

ralne. W tym tygodniu maturzyści 
zmagają się z językiem polskim oraz 
językami obcymi. Wszyscy niecierp-
liwie czekają na wyniki egzaminów 
pisemnych. Za wszystkich zdających 
trzymamy kciuki!!!

W tym roku już po raz czwarty 
organizujemy  pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy w Nowogar-
dzie Spotkanie nieprofesjonalnych 
Twórców regionalnych połączone z 
prezentacją dorobku i konkursami na 
Potrawę Regionalną w dwóch katego-
riach (żywienie zbiorowe i żywienie 
rodziny) o Złotą Patelnię Burmistrza 
Nowogardu oraz na najciekawsze 
wytwory rękodzielnicze.

Impreza odbędzie się 4 czerwca  
2006 roku  na placu Szarych Szere-
gów nad jeziorem i rozpocznie się o 
godz. 12.00

W programie:
• wystawa rękodzielnictwa (robótki 

szydełkowe i na drutach, makrama, 
haft) rzeźby, malarstwa,  wikliniar-

stwa, kowalstwa, bukieciarstwa itp. 
połączona z kiermaszem

• prezentacja potraw regionalnych 
połączona z ich degustacją 

• konkurs o Złotą Patelnię
• konkurs na najciekawsze wytwory 

rękodzielnicze
• występy zespołów artystycznych 
Wszystkich zainteresowanych 

prezentacją swoich wytworów pro-
simy o kontakt z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
na ulicy Poniatowskiego 21, tel. 091-
39-21162.  

Mieszkańców nowogardu zapra-
szamy do udziału i życzymy udanej 
zabawy!

Organizatorzy

centrum Ogrodnicze 
„GWaranT” 

w nowogardzie 

przyjmie na praktyki 
zawodowe 

w charakterze sprzedawcy 
(podczas odbywania nauki) 

MOŻLIWOŚĆ 
ZATRUDNIENIA 

po odbyciu praktyki 
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 54, 

Agnieszka Gajdzis, 
tel. 091 39 20 760.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 103 

ogłasza przetarg 
w trybie licytacji na zbycie własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 12/a.

dane o lokalu:
1. powierzchnia użytkowa 45,8 m2 – 2 pok. (IV piętro)
2. indywidualne ogrzewanie gazowe
3. niski czynsz
4. cena wywoławcza: 49.327,00 zł.
Oględzin lokalu można dokonać w dniach od 01.06.2006 do 02.06.2006 r., 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 091 579 26 38. 
Oferty należy składać do dnia 08 czerwca w siedzibie SM „Cisy”. Rozpa-
trzenie ofert – 9.06.2006 r. o godz. 11.00.

Firma budowlana 
zatrudni murarzy 

i pracowników 
budowlanych. 

0603 198 104.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73
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Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w maju. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 czerwca 2006 roku.

OG£OSZENIA drObNE

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Rozwiązanie końcowe utworzą 
litery z pól ponumerowanych upo-
rządkowane od 1 do 8.

Poziomo:
1 – syn dla ojca (najlepiej gdy ojcem 

jest Tomek!),
5 – klasa dla sześciolatka,
6 – na niej pisze się kredą, a dyżur-

ny zmywa ją gąbką,
7 – ma wielkie zamiłowanie do 

siwków i szpaków.
Pionowo:
1 – duże sito, z dużymi okami,
2 – bęben wojskowy (mowa o nim 

w naszym hymnie narodowym),
3 – ambona ale nie myśliwska,
4 – odpustowy sprzedawca bibe-

lotów.
Elemarkowie

NiERUcHOMOŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 

spółdzielcze, własnościowe. 091 39 
28 135.

• Działki budowlane tanio sprzedam. 
Informacja – 0605 106 300.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 
0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie suro-
wym na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 
0888 066 106.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0509 66� 
994

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 
0604 787 696.

• Mieszkanie dwupokojowe przy ulicy 
Gryfitów – odstąpię. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0607 289492.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-poko-
jowe, dla firmy, 091 39 26 539, po 
20.00.

• Szukam garażu do wynajęcia. 0509 41 
18 19, 0512 215 764.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe lub 
niskoczynszowe w Nowogardzie lub 
na obrzeżach Nowogardu. Tel. 0509 
411 819 lub 0512 215 764.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. 
Kowalskiej. 0510 895 190.

•   Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa, tel. 
091 39 21 604. 

•    Do wynajęcia kawalerka przy Pl. 
Wolności, tel. 0668 137 234, 091 39 
22 896. 

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej, 
cena 80 zł/1 m-c. 0509 734 278.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 0503 03 82 34.

• D o m  n a  ws i  s p r ze d a m .  0 6 6 0 
010 540.

• Zamienię mieszkanie 100 m kw., włas-
nościowe, bezczynszowe (ogródek, 
garaż) w Goleniowie, stan bdb na 
dom w Nowogardzie. 091 41 80 690.

MOTORYZAcJA

• Używane katalizatory kupię, cena 80 
zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 

autoalarm. cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDi 100, 19�9 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, kataliza-
tor., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0503 
533 �3�.

• Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą, oplandekowaną, 1-osiową. Do-
puszczalna masa 700 kg, cena 1800 
zł. 0609 881 598.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Sprzedam ciągnik C330, zarejestro-

wany. 0606 312 832.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach. 

0663 212 981.
• Sprzedam zboże. 0696 207 166.
• Sprzedam klacz 9-letnią ze źrebakiem. 

091 39 180 21.
• Sprzedam sadzeniaki jadalne żółte 

„Gloria”, „Roda”. 091 39 180 59, 0502 
85 35 73.

• Sprzedam owies, pszenżyto jare oraz 
słomę presowaną i siano. 091 39 106 
25.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 304.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 7�3, 
0660 392 �51.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• R e m o n t y  m i e s z k a ń  –  0 � � 0 

690 324.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. 091 39 72 575, 0695 
0�5 470.

• Remonty – 0508 920 135.
• KOREPETYcJE Z MATEMATYKi. GiM-

NAZJUM LicEUM ORAZ UcZELNiE 
WYŻSZE, E-MAiL iwonand1@wp.pl, 
tel. 0600 924 12�.

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię  murar z y.  Te l .  0693 
716 085.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do 
pracy na Majorce ze znajomością j. 
niemieckiego. 0605 276 271.

• Zatrudnię kierowcę C + E. 0609 49 39 
89.

• Zatrudnię elektryka, elektryka samo-
chodowego i mechanika samocho-
dowego do obsługi myjni. 091 39 
23 887.

• Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrudni 
kucharkę. Tel. 091 39 14 646, po 
13.00.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do załadunku 
indyków. Telefon. 0502 56 23 78.

•  Zatrudnię tokarza tel. 0601 090 160. 

• Praca w Niemczech – zbiór truskawek, 
czereśni, wiśni, śliwek oraz kierowca 
BT. Tel. 0049 175 655 38 15, dzwonić 
po godz. 20.00 rozmowa po polsku).

• Zatrudnie opiekunkę do dziecka 
dwuletniego (15 dni w miesiącu, co 
2 dzień). Tel. 0505 008 527.

iNNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELE-
MENTóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki 
ze spacerówką, w dobrym stanie, z 
pełnym wyposażeniem + pokrowiec 
na deszcz. Cena 300 zł - do negocjacji. 
Tel. 0505 008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki 
+ spacerówka + nosidło), stan bar-
dzo dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 
996 085.

• Sprzedam suknię komunijną, gorse-
tową, z dodatkami na 1,52 cm. 091 39 
25 925.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSZKODOWANiE (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 050� 
�66 447.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 
0508 419 147.

• Do wynajęcia bus 17-osobowy, kli-
matyzacja, TV, DVD, kraj – zagranica, 
wyjazdy na mistrzostwa świata do 
Niemiec. 0609 696 482.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard - Hutnik Szczecin 1:2 (0:1)

Kolejny mecz bez punktów
STREETBALL W NOWOGARDZIE

Sukces w Białogardzie
W sobotę reprezentanci Nowogardu uczestniczyli w turnieju „Darta” w 

Białogardzie. Wyjazd był bardzo udany dla naszej ekipy, która przywiozła 
dwa puchary. Tomek Taran w klasyfikacji generalnej zajął drugie miejsce, 
po drodze pokonując wielu mistrzów z Koszalina. Otrzymał puchar oraz 
nagrodę rzeczową. Natomiast w kategorii kobiet puchar za pierwsze miejsce 
oraz nagrodę rzeczową otrzymała Ania Protas. Następny turniej, w którym 
weźmie udział nasza drużyna odbędzie się za tydzień w Koszalinie, a za dwa 
tygodnie w Wilnie.

a. Szafran 
Foto Meneca

Kolarstwo torowe

Artur Komisarek trzeci w Kaliszu

Pomorzanin: Piątkowski – Marsza-
łek, Ratrajczak, Kaczmarek, Nierad-
ka, Szobel, Piotrowski (45. Gołdyn), 
Skórniewski, Galus (83. Rzechuła), 
Goszczurny, K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: K. Mi-
klas.

Pomorzanin znalazł się w mało kom-
fortowej sytuacji. Spadek do okręgówki 
jest realnym zagrożeniem, liczą się więc 
każde punkty. W meczu z Hutnikiem 
nie udało się zdobyć żadnego.

O pierwszej połowie najlepiej byłoby 
zapomnieć. Co prawda pierwsze 10 
minut to lekka przewaga Pomorza-
nina, lecz później mecz się wyrównał 
stając się nieciekawym widowiskiem. 
Największe zagrożenie pod bramką 
Hutnika następowało gdy Skórniew-
ski obsługiwał partnerów dalekimi i 
dokładnymi podaniami. W 3. minucie 
jego wrzutka z rzutu wolnego w pole 
karne spowodowała spore zamiesza-
nie, jednak żaden ze strzałów naszych 
zawodników nie wpadł do siatki. W 
20. minucie kolejne długie podanie 
tego zawodnika trafia pod nogi Szobla, 
który ładnie znajduje sobie pozycję 
strzelecką, ale jego strzał z 18 metrów 
broni bramkarz.

W 39. minucie Hutnik przeprowadza 
akcję, dośrodkowanie z prawej strony 
zostaje wybite przed pole karne, do piłki 
dopada jeden ze szczecińskich zawod-
ników i strzałem z dystansu zdobywa 
prowadzenie dla swojej drużyny.

W odpowiedzi nasi zawodnicy 
zagrażają bramce rywali. Ratajczak 
podaje dokładnie do Nieradki, który z 
20 metrów uderza pod poprzeczkę, lecz 
bramkarz przenosi piłkę nad bramką.

Po przerwie Pomorzanin zamiast 
rzucić się do odrabiania strat, grał 
swoją piłkę i ku zaskoczeniu wielu ki-
biców przyniosą to efekt w 60 minucie. 
Kaczmarek wrzucił piłkę w pole karne 
Hutnika, a K. Miklas szczupakiem 
wpycha ją do bramki. Po wyrównaniu 
nasi piłkarze ożywili się i zaczęli groź-
niej atakować. Już po chwili Szobel 
otrzymał piłkę w polu karnym, lecz 
z niewygodnej pozycji nie udało mu 
się dobrze wykończyć tej akcji. W 77. 
minucie akcję przeprowadził K. Miklas, 
uderzył z 16 metrów, lecz jego strzał 
odbija bramkarz. Do piłki doskoczył 
Gołdyn, trącił piłkę głową, lecz jego 
uderzenie z bramki wybija obrońca.

W 81. minucie groźniej zaczynają 
atakować goście. Dośrodkowanie z 
prawej strony mija naszych obrońców, 
piłka trafia do niepilnowanego gracza 
Hutnika, ten jednak strzela nad bram-
ką. W 87. minucie jest po meczu. Hut-
nik wyprowadza kontrę, lewą stroną 
pobiegł jeden z jego graczy, uderza z 25 
metrów i piłka wpada pod poprzeczkę, 
tuż nad nienajlepiej interweniującym 
Piątkowskim. Wynik mógł być jeszcze 
wyższy, lecz groźną kontrę Hutnika 
dalekim wybiegiem przerywa nasz do-
świadczony bramkarz, dla którego był 
to pierwszy mecz po długiej przerwie.

Pozostałe wyniki meczów:
Stal Szczecin - Sokół Pyrzyce 0 : 

4, Dąb Dębno - Polonia Płoty 1 : 1, 
Radovia Radowo Małe - Mieszko 
Mieszkowice 1 : 4, Sparta Gryfice - Iskra 
Banie 2 : 2, Kluczevia Stargard - Vineta 
Wolin 3 : 4, Fagus Kołbacz - Korona 
Stuchowo 4 : 2, Kłos Pełczyce - Zorza 
Dobrzany 1 : 2.

Aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 25 59 71-22
2.  Polonia Płoty 25 51 51-32
3.  Kluczevia Stargard 25 48 63-32
4.  Mieszko Mieszkowice 26 48 51-27
5.  Stal Szczecin 26 47 52-32
6.  Zorza Dobrzany 25 41 41-44
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 40 36-27   
8.  Kłos Pełczyce 25 35 38-35
9.  Dąb Dębno 25 33 44-28
10.  Sparta Gryfice 25 31 33-42
11.  Vineta Wolin 26 29 32-46
12.  Fagus Kołbacz 25 29 35-46
13.  Pomorzanin Nowogard 25 24 34-63
14.  Radovia Radowo Małe 25 22 36-58
15.  Korona Stuchowo 26 20 35-63
16.  Iskra Banie 25 13 26-81

Andrzej Garguliński

Dnia 20.05.2006 r. na boisku 
asfaltowym przy SP nr 1 odbył się 
turniej koszykówki ulicznej. Do 
rywalizacji zgłosiło się 28 zespołów z 
Drawska Pomorskiego i Nowogardu, 
z których utworzono cztery kategorie 
w iekowe.  W  kate gor i i  s z kó ł 
podstawowych zwyciężył zespół LOS 
BASKETOS, pokonując ADIDASY. W 
kategorii dziewcząt zwyciężył zespół 
SPOŁECZNIAKI, drugie miejsce 
zajął zespół TRÓJKA, natomiast 
trzecią pozycję wywalczyły EDESIE Z 
Drawska Pomorskiego. W  kategorii 
gimnazja pierwsze miejsce GŁUPIA  
NAZWA, drugie CHLEB BEZ MĄKI, 
trzecie DMD. W kategorii OPEN 
zwyciężył zespół PEWNIAKI, drugi 
PODEMA TEAM , a trzeci PRZEŁÓŻ 
WAJCHĘ. Impreza ta mogła się odbyć 
dzięki życzliwości SKATE SHOPU 
TRRREK, producenta odzieży 

sportowej MILO, Pizzerii NEPTUN, 
DÓNNER KEBAB ARKADAS. 
Organizatorzy pragną podziękować 
również panu Romanowi Królowi, 
Januszowi Sienkiewiczowi „PRO-
BU D”,  D ar iu s z ow i  S z u l e j c e , 
Wojciechowi Szcześniakowi, Janowi 
Smolirze oraz firmie MAX-NET 
za okazaną pomoc Szczególne 
podziękowania kierujemy na ręce 
panów Błażewiczów za profesjonalne 
zamocowanie łańcuchów na kosze. 
Organizatorami imprezy było 
ognisko TKKF „WODNIAK” oraz 
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA TEAM 
NOWOGARD. Duże zainteresowanie 
koszykówką, oraz świetna atmosfera 
podczas imprezy, świadczą o potrzebie 
organizowania podobnych imprez 
w przyszłości. Następny turniej 
odbędzie się 30 czerwca 2006 r.- 
serdecznie zapraszamy.

W dniach 20-21 maja na torze w 
Kaliszu rozegrano I Serię Pucharu 
Polski Juniorów Młodszych. W 
gronie 46 zawodników z całej Polski 
rewelacyjnie pojechał Artur Komi-
sarek.

Przez eliminacje szedł jak burza 
pokonując kolejnych rywali i uzysku-
jąc najlepsze czasy.

Przegrał dopiero w półfinale i uzy-
skał prawo walki o brązowy medal. 
Szansę wykorzystał zdecydowanie 

pokonując Pawła Gawrona ze Stali 
Grudziądz.

Sukces tym większy, że nasi chłop-
cy nie mają swojego toru i trenują 
gościnnie w Szczecinie.

Szczegóły i foto w wydaniu week-
endowym „DN”.

Na podstawie relacji trenera Ry-
szarda Posackiego , prezesa Henryka 
Sawickiego  i protokołów sędziowskich 
- LMM
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTY prACY pup

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    22.05.2006r.
OFERTY PRAcY PUP GOLENiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. nauczyciel j. angielskiego
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. pokojówka
7. kierowca C
8. operator koparki
9. przedstawiciel handlowy
10. doradca handlowy PLUS GSM
11. monter stolarki PCV
12. stolarz
13. kierowca – pomiarowy
14. recepcjonista
15. referent administracyjno-biurowy
16. tokarz; frezer
17. doradca klienta
18. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbrojarz; 

operator maszyn budowlanych, kierownik bu-
dowy, majster; brygadzista, pomocnik do prac 
budowlanych 

OFERTY PRAcY SPOZcA REJONU
1. cukiernik (Goleniów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. kierowca C+E (Gryfice)
5. technolog robót wykończeniowych (Gole-

niów, Mosty)
6. operator żurawia budowlanego, operator żu-

rawia samochodowego do  18 ton (Goleniów)
7. murarz, cieśla (Goleniów)
8. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
9. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
10. ślusarz-mechanik (Maszewo)
11. operator koparki (Goleniów)
12. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
13. kierowca C+E (Węgorza)
14. fryzjer (Chojna)
15. rehabilitant (Międzywodzie)
16. doradca ds. usług telekomunikacyjnych
17. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
18. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie Mor-

skie)
19. nauczyciel j. angielskiego, j. polskiego, bi-

bliotekarka (Maszewo)
20. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 

fizyki, informatyki + administrator sieci, na-
uczyciel przedmiotów zawodowych drzew-
nych (Goleniów)

21. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 
w-fu, historii, informatyki, fizyki/techniki (Ka-
mień Pom.)

22. rehabilitant, technik fizjoterapii, pielęgniarki 
(Jarosławiec)

23. główny księgowy (Goleniów)
24. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
25. magazynier (Szczecin)
26. elektronik, konserwator, operator myjni bra-

mowych (Goleniów)
27. monter stelaży meblowych, operator ma-

szyn stolarskich (Dębno)
28. nauczyciel j. angielskiego, informatyki, nawi-

gacji, praktycznej nauki zawodu, bibliotekarz 
(Świnoujście)

29. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, gipsiarz, 
pracownik fizyczny (Pruszków)

30. spawacz, monter kadłubów okrętowych, 
monter kadłubów okrętowych-poddźwigni-
cowy, kowal konstrukcji stalowych, monter 
rurociągów okrętowych, monter ślusarskiego 
wyposażenia, maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)

31. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
32. kierowca kat. B (Dobra)
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reklamareklama

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

  W obiektywie Jana Korneluka  
           Nowogard 
      „wczoraj” i dziś

reklama

 p o M o C  p r A W n A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Informujemy, że   

24 maja 2006 r.
środa w godz. �.30 - 10.00 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Free Street Theater 
w Strzelewie 

czytaj na str. 4

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

BeTON 
TOWAROWY 

tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

Profesjonalną oprawę 
prac dyplomowych i innych 

wykonuje
Hurtownia „PIer” 

ul. Wojska Polskiego 3 w nowogardzie 
KONKURENCYJNE CENY!!!

Benedykt XVi 
w Polsce

Leki z dodatkową 
opłatą

Czasami bywa tak, – oby jak naj-
rzadziej – że dopada nas choroba i 
nawet po zachodzie słońca potrzebu-
jemy leku. W tej sytuacji może nas 
spotkać przykra niespodzianka, czyli 
konieczność uiszczenia dodatkowej 
opłaty za wydanie leku w porze noc-
nej. Taka przygoda spotkała jednego 
z naszych czytelników.



Nr 402

Starosta Goleniowski 

podaje do wiadomości, że 
w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 

przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Gminy Nowogard
 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiacych własność Skarbu Państwa Nr 312, 313/2, 313/6, 
313/7, 313/8, 313/10 położonych w obrębie 3 miasta Nowo-
gard przy ul. 3 Maja przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
użytkowania wieczystego.

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż w związ-
ku z organizacją Mistrzostw Polski w Motocrossie 

zaplanowanych na dzień 2 lipca 2006 roku, wszczęte 
zostało postępowanie ofertowe na wyłączność w 
zorganizowaniu zabezpieczenia gastronomicz-

nego imprezy. 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 

będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – roz-

rywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;

- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź uprawnień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 10/2, 

72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które wpłyną do 
KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mistrzostw 
Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Śladem naszych publikacji
W jednym z numerów DN opisywaliśmy zdarzenie jakie miało 

miejsce na terenie przyległym do otwartego zbiornika gnojowicy firmy 
Poldanor w Miętnie. Poszkodowany przez strażników, pracowników 
Poldanoru, opowiadał co go spotkało po przypadkowym wejściu na 
teren pozbawiony ogrodzenia, jak się okazało teren Poldanoru. Otrzy-
maliśmy pismo z firmy Poldanor podpisane przez Grzegorza Brodziaka 
członka zarządu, które zamieszczamy w części prezentującej stanowisko 
firmy Poldanor.

„Osoba, której przeżycia Pan opisuje, naruszyła w opisywanym zdarze-
niu własność prywatną i po rozcięciu ogrodzenia (to ustala w tej chwili 
policja w ramach wszczętego w tej sprawie dochodzenia) wtargnęła na 
teren zbiorników na gnojowicę firmy Poldanor. Pracownicy naszej firmy 
odpowiedzialni za ochronę tego obiektu zatrzymali mężczyznę w momen-
cie, gdy przebywał na terenie własności prywatnej i niszczył prywatne 
mienie, co w naszym kraju jest przestępstwem i regulują to odpowiednie 
przepisy prawa.

Pracownicy ochrony Poldanor S.A. byli świadkami niszczenia przez 
mężczyznę mienia spółki, polegającego na przecinaniu geomembrany 
zabezpieczającej zbiornik na płynny nawóz zwierzęcy. Mężczyzna po-
siadał w chwili zatrzymania przez pracowników ochrony i przez policję 
narzędzie - nóż, którym dokonał zniszczenia geomembrany. W tej sprawie 
policja przesłuchała już świadków zdarzenia i kontynuuje śledztwo.”

Ponadto Poldanor w swoim piśmie pozwolił sobie na komentarze, 
które niżej prezentujemy.

„Nie wiemy jakie motywy kierowały Panem przy podejmowaniu decyzji 
o publikacji tego artykułu opisującego zdarzenie w sposób nierzetelny, 
mamy jedynie nadzieję, że nie dokonał Pan tego z pobudek prywatnych, 
relacji rodzinnych lub innych, poza dbałością o rzetelne informowanie 
czytelników.

Niestety, my i wszystkie osoby z naszego otoczenia, które zapoznały się z 
Pana artykułem, odnosimy nieodparte wrażenie, że podsyca on (chcieliby-
śmy wierzyć, że w sposób niezamierzony) antagonizmy narodowościowe, 
co w tej konkretnej sytuacji, w dzisiejszych czasach i w tym miejscu wydaje 
się być działaniem zasługującym na największe potępienie.”

Bardzo nas martwi potępienie wyrażane przez przedstawicieli naszych 
przyjaciół duńskich. Niestety odnosimy wrażenie, my i wszystkie osoby 
z naszego środowiska, że to nie my drażnimy zaprzyjaźnione narody i 
to nie my zmuszamy je do przyjmowania naszych zwyczajów, zapachów 
i pomysłów gospodarczych. 

Warto o tym pamiętać, gdy chce się rozwijać, ale nie tak, aby było 
to kosztem innych, a tym bardziej należy tego przestrzegać, gdy chce 
się innych pouczać.

Red.

Sygnały czytelników

Jedni sprzątają, drudzy śmiecą
W ubiegłym tygodniu zatelefonował do Redakcji nasz stały czytelnik miesz-

kający w jednym z bloków przy ul. Zielonej. Oto, co nam powiedział:
„Trwa festiwal Filmów Ekologicznych. W naszym mieście na każdym kroku 

spotykamy plakaty informujące nas o tej imprezie. W Bibliotece Miejskiej i 
Domu Kultury odbywają się wystawy, natomiast w szkołach trwają liczne 
imprezy propagujące ochronę środowiska. Młodzież szkolna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 1 czynnie włączyła się w ochronę 
środowiska przeprowadzając akcję „sprzątanie jeziora” (informowaliśmy o tej 
akcji we wtorkowym wydaniu „DN”).

Tymczasem przy naszej ulicy w pobliżu nowoczesnych budynków miesz-
kalnych, ktoś wysypuje gruz”.

Udałem się w miejsce wskazane przez czytelnika i mogę jedynie potwier-
dzić to, co zostało powiedziane wyżej. Gruz wysypywany jest za garażami, 
a pochodzi z któregoś z remontowanych mieszkań. Jak widać z powyższego 
przykładu świadomość nasza na temat ochrony środowiska jest ciągle za 
płytka, o czym pisałem już wielokrotnie.

Jedni dbają o wizerunek naszego miasta sprzątając, jak wspomniani wyżej 
uczniowie i firma zajmująca się zielenią, inni dodają im pracy, (aby się nie 
nudzili) wyrzucając śmieci, gdzie popadnie.

Z racji mojego miejsca zamieszkania po kilka razy dziennie przechodzę 
aleją przy jeziorze. Częstym widokiem są reklamówki i worki ze śmieciami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych, które przywędrowały na aleję 
(późnym wieczorem, bądź wczesnym rankiem).

Jak dowiedziałem się od jednego z pracowników firmy zajmującej się 
zielenią, jest to prawdziwa plaga. Worki takie pojawiają się codziennie i to 
niekiedy po kilka sztuk.

A przecież przy ul. Zielonej znajduje się dość duży śmietnik, do którego te 
paczki na pewno się zmieszczą.

Pozostaje tylko nadzieja i zwrócenie się z apelem do czytelników, aby śmieci 
trafiały tam, gdzie jest ich prawdziwe miejsce.

Ireneusz Karczyński

Ważne dla rolników

Oświadczenia w sprawie wiosennych 
zalesień należy składać do 31 maja br.
Przypominamy rolnikom, którzy wiosną 2006 r. wykonali zalesienia w ramach Planu Roz-

woju Obszarów Wiejskich, o konieczności złożenia oświadczeń w biurach powiatowych 
ARiMR. Oświadczenie o zakończeniu zalesienia należy złożyć w terminie 14 dni od poin-
formowania o tym nadleśniczego, jednak nie później niż do 31 maja 2006 r. Oświadczenia 
te będą podstawą do wydania decyzji w sprawie przyznania płatności przewidzianych w 
działaniu PROW „Zalesianie gruntów rolnych”: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyj-
nej oraz premii zalesieniowej.

Niezłożenie oświadczeń w terminie do końca maja br. będzie skutkować odmową przy-
znania płatności na zalesianie gruntów rolnych. 

ARiMR przypomina również tym rolnikom, którzy wykonali zalesienie w 2005 r., że od 
1 czerwca do 15 lipca 2006 r. powinni złożyć w biurach powiatowych ARiMR wnioski o  
płatność. Złożenie tego wniosku jest warunkiem wypłaty premii pielęgnacyjnej i premii 
zalesieniowej.  opr. kari
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Panie Burmistrzu, co dalej?
W nr 31 „dziennika nowogardzkiego”- z dnia 21.04.br ukazał się artykuł 

na prośbę naszego czytelnika.

W swym liście czytelnik prosił o 
interwencję w sprawie budynków 
przeznaczonych do rozbiórki, a znajdu-
jących się przy ul.3 Maja 46/47/50.

Wówczas to z ust kierownika UMiG 
otrzymałem zapewnienie, cytuję: „Bur-
mistrz UMiG podjął decyzję o natych-
miastowej rozbiórce wspomnianych 
budynków, która powinna nastąpić w 
ciągu dwóch tygodni”.

Minął miesiąc od mojego artykułu; 
budynki jak stały tak stoją. Ekip roz-
biórkowych (oprócz poszukiwaczy 
złomu) nie widać!

Mało, że szpecą wizerunek naszego 
grodu, to jeszcze niosą realne zagro-
żenie.

Wspomniany wyżej czytelnik w 
swym liście do redakcji zwrócił uwagę 
nie tylko na osoby zbierające tam złom, 

ale i na bawiące się w tych okolicach 
dzieci.

Zagrożenie polegające na zawaleniu 
się jest o tyle realne, gdyż w niektórych 
miejscach widać zapadnięte dachy.

I co dalej Panie Burmistrzu?
Czy trzeba czekać, aby komuś strop 

spadł na głowę? Wówczas szukając pod 
gruzami ofiar tragedii dojdziemy do 
przekonania, że już najwyższy czas te 
ruiny rozebrać.

Moim zdaniem chyba lepiej zapo-
biegać i nie dopuścić do ewentualnej 
tragedii.

Należy też pomyśleć o osobach, które 
odwiedzają nasze miasto lub przez nie 
przejeżdżają, a przecież codziennie 
przejeżdżają setki samochodów - trasa 
główna! A tu taki obskurny widok…

Ireneusz karczyński

SM „Gardno” – moja miłość (4)
Na 2 czerwca zwołane zostało Zebranie Przedstawicieli Członków. Gwoździem 

programu będzie wyłonienie składu Rady Nadzorczej wg najnowszej koncepcji 
niestrudzonego reformatora Prezesa Smoliry, który z upodobaniem majstruje 
przy swoim organie zwierzchnim. Nietuzinkowość tej sprawy polega na tym, że 
zastosowanie ma tutaj formuła stosowana przez Ludy Izraela – a i pogan także 
– zwana „losowaniem”, gdzie przez rzucanie losów wynajdowano wolę Boga. 

Oto bowiem w prawodawstwie SM „Gardno” zapis § 40 Statutu otrzymał 
kultowe brzmienie cofając spółdzielczą demokrację do czasów prehistorycznych 
pasterzy:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 4 lata. W pierwszych czterech latach po 
wyborze caůego zespoůu rady, co rok ustćpuje Ľ czćúă czůonków rady przez 
losowanie.” – koniec cyt.

Nie wiem czy analizą treści takowej formuły winni zająć się fachowcy prawa 
czy też od zdrowia psychicznego – ale ciekawe ilu najszlachetniejszych spółdziel-
ców (do Rady nie mogą być wybierani ci którzy zalegają z czynszem choćby za 
1 miesiąc, niesumienni kredytobiorcy albo pozostający w sporze sądowym ze 
spółdzielnią) będzie chciało załapać się do Rady by w krótkim czasie zostać 
odstrzelonym jak idiota przez ślepy los ze spółdzielczego „lottomatu” konstrukcji 
pomysłowego prezesa?

M. Piórko
PS. Panie Prezesie, czy do spółdzielczego krajobrazu wprowadzone zostanie 

także „Purim” (Święto Losów) uroczyście obchodzone w tradycji żydowskiej?
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danucie Górzyńskiej 
z okazji 60 urodzin zdrowia, 
pomyślności w życiu osobistym, 
pogody ducha na co dzień oraz 

wiele uśmiechu i Błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata 

życzą Barbara i Halina

życzenia

Free Street Theater w Strzelewie 
chicagowski  Free Street Theater w strzelewskiej stodole Zygmunta i kasi Heland 

zaprezentował spektakl pt. „Wieczny powrót” w reżyserii rona Biegańskiego. 
Spektakl był finałem warsztatów teatralnych, jakie odbywały się w Ośrodku 

Poszukiwań Twórczych w Strzelewie, w których uczestniczyło oprócz 10 amery-
kanów, 16 członków z niemieckiego ośrodka Schlesische 27, pięć osób z Zabrza i 
tyle samo aktorów z teatru Brama. 

Przez trzy dni uczestnicy warsztatów 
mieli okazję zapoznać się z techniką 
warsztatową liderów grup z Polski, 
Niemiec i Ameryki. W tym czasie nie 
zabrakło też miejsca na zabawę, mecz 
w piłkę nożną i spacery do pobliskiego 
lasu. Chwile grozy przeżyła dziewczyna 
z grupy amerykańskiej, która wczesnym 
rankiem wybrała się do lasu na tzw. 
„dźoging” i... zabłądziła. W poszuki-
wania zaangażowali się też mieszkańcy 
Strzelewa. Na szczęście po 2 godzinach 
wszystko skończyło się dobrze. 

- Współpraca między ośrodkiem w 
Niemczech i Teatrem Brama trwa już 
dwa lata i zaowocowała trzema wspól-
nymi projektami. Ten w Strzelewie, 
który realizujemy z Amerykanami jest 
czwarty. Wprost ze Strzelewa grupa je-
dzie do Berlina. Tam dokończy prace nad 
spektaklem wg tekstu Bertolda Brechta 
„Wielkość i upadek miasta Mahagony”, 
który w tę sobotę zostanie zaprezentowa-
ny berlińskiej publiczności – powiedział 
gazecie Daniel Jacewicz, twórca Teatru 
Brama. 

Finałem warsztatowych spotkań w 
Strzelewie był spektakl pt. „Wieczny 
powrót”, który jest opowieścią o wypad-
ku, w którym ginie jedna dziewczyna, 
są też ranne. Przedstawienie ilustruje, 
w jaki sposób, każda z uczestniczek tej 
tragedii widziała i przeżywa w danym 
momencie ten fakt. Opowieść jest 
wzbogacona o projekcje filmów (ekran 
nad i pod sceną), na których autor 
przedstawia fabularnie okrojone sceny z 
życia dziewczyn w różnym okresie. 

Aktorki na scenie zagrały sceny 
sprzed wypadku, czas tragedii i jego 
efekty. Spektakl ilustruje przede wszyst-
kim to, w jaki sposób ten wypadek 
wpłynął na ich postrzeganie siebie, 
świata i ich wzajemne trudne kontakty. 
Odnosi się wrażenie, że autor poprzez 
dużą ekspresję emocji aktorek, chciał 
opowiedzieć nam, jak łatwo obwiniamy 

siebie i sami wpadamy w poczucie winy, 
które wyzwala w nas emocje graniczą-
ce z brutalnością. A poprzez chłodną 
emisję filmów z ekranów chciał nam 
dopowiedzieć o pewnej nieuchronności 
i nieodwracalności losu. To, jak mało 
o sobie wiemy, jak mało jesteśmy w 
stanie przewidzieć i jak mało zrobić, 
aby pewne zdarzenie nie miało miejsca. 
Co nie oznacza, że jesteśmy skazani na 
determinizm egzystencji. 

Aktorki zagrały bardzo naturalnie, 
pięknie śpiewały, co przy ich urodzie 
afroamerykańskiej tworzyło dość nie-
zwykły klimat w strzelewskiej stodole. 

Publiczność dopisała, sala, mimo 
dziadowskiej pogody, była wypełniona, 
a ostatnie miejsca trzeba było przyno-
sić ze sobą. Amerykanki były po raz 
pierwszy w Europie, Polsce i oczywiście 
w Strzelewie. Polska kojarzy im się z 
zielenią i kiełbasą, która bardzo im 
smakowała. 

Trzydniowe warsztaty, to przedsmak 
tego, co będzie się działo w Strzelewie w 
połowie lipca br., bowiem w tym czasie 
rozpoczyna się tu Wiejski Festiwal 
Sztuki. Szczegóły wkrótce. 

(zh)

Leki z dodatkową opłatą
Czasami bywa tak, – oby jak najrzadziej – że dopada nas choroba i nawet 

po zachodzie słońca potrzebujemy leku. W tej sytuacji może nas spotkać 
przykra niespodzianka, czyli konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty za 
wydanie leku w porze nocnej. Taka przygoda spotkała jednego z naszych 
czytelników.

Pewnej nocy naszego czytelnika 
nawiedził atak alergii. Udał się więc 
do lekarza, który przepisał mu od-
powiedni medykament. Z receptą 
poszedł do dyżurującej apteki, gdzie 
ze zdziwieniem zastał zamknięte 
drzwi i kartkę z numerem telefonu 
dyżurującego farmaceuty. Przez 
telefon wyjaśnił całą sytuację i po 
chwili apteka była otwarta. Jakież 
było jego zdziwienie, gdy do ceny 
leku dodano opłatę za jego wydanie 
w porze nocnej w wysokości około 
3 zł. Nawet nie próbował ukrywać 
swego oburzenia i tym oburzeniem 
podzielił się również z nami. My tak-
że w pierwszym odruchu chcieliśmy 
potępić takie postępowanie, lecz gdy 
zaczęliśmy badać sprawę okazało się, 
że nie jest ona tak jednoznaczna jak 
się początkowo wydawało.

Prawo na to zezwala
Skontaktowaliśmy się z Okręgową 

Izbą Lekarską w Szczecinie, gdzie 
Grażyna Andrusik wyjaśniła nam, 
że sprawę nocnych dyżurów aptek 
reguluje prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. z dnia 31 października 2001 r.). 
Artykuł 84 punkt pierwszy mówi, że: 
„Rozkład godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych powinien być dostosowany 
do potrzeb ludności i zapewniać do-
stępność świadczeń również w porze 
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy.”  W punkcie drugim 
czytamy: „Rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na danym terenie 
ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu 
opinii zarządu gmin z terenu powiatu i 
samorządu aptekarskiego.” W prakty-
ce ustalają to między sobą właściciele 
aptek, wszak oni znają najlepiej realia 
danego miasta. Jest również mowa o 
dodatkowych opłatach za wydawanie 
leków w porze nocnej. Prawo na to 
zezwala regulując odpowiednim 
rozporządzenie nawet ich wysokość, 
zaznaczając jednak, że są leki  „za 
wydawanie których w porze nocnej 
nie pobiera się opłaty, biorąc pod 
uwagę konieczność udzielenia pomocy 
ratującej życie lub zdrowie.” Niemniej 
w Szczecinie z tego prawa korzysta 
mniejszość aptek. Podobnie jest w 
Nowogardzie.

Po prezerwatywę o trzeciej 
w nocy

Każda z działających w naszym 

mieście aptek dyżuruje przez cały 
tydzień, po czym ten obowiązek 
przejmuje kolejna. Jak nam powie-
działa jednak z właścicielek - zazna-
czając na początku rozmowy, że w 
jej aptece dodatkowych opłat się nie 
pobiera – do godziny 22.00 jedna z jej 
pracownic jest cały czas na miejscu, a 
później pełni dyżur telefoniczny. Gdy 
zjawia się ktoś potrzebujący leku wy-
pytuje o szczegóły i gdy np. chodzi o 
środek przeciwbólowy, a w najbliższej 
okolicy znajduje się sklep nocny od-
syła klienta właśnie tam. Gdy jednak 
istnieje rzeczywista potrzeba wsiada 
w samochód by wydać lek.

„Trudno żebym zrywała się o trze-
ciej w nocy bo ktoś potrzebuje pre-
zerwatywy. – opowiada nasza roz-
mówczyni – A i takie sytuacje nam 
się zdarzają. Niedawno, gdy pełniłam 
dyżur, zadzwonił do mnie jakiś pan, 
informując, że właśnie zepsuł mu 
się samochód, czeka na mechanika 
i korzystając z wolnej chwili zaczął 
spacerować po naszym mieście. A że 
przypadkiem trafił pod dyżurującą 
aptekę stwierdził, że zrobi sobie jakieś 
drobne zakupy. To nie był żaden nagły 
przypadek, ten pan nie potrzebował 
pomocy.”

Niesmak pozostaje
W chwili gdy odwiedziłem jedną 

z aptek, przepisane recepty wyku-
pywała pewna pani, narzekając przy 
okazji na zbyt wysokie ceny leków. 
Nie jest ona osamotniona w swoich 
odczuciach, takie sytuacje zdarzają 
się często, pracownicy aptek wiedzą 
o tym najlepiej. 

Nie należymy do bogatych społe-
czeństw. Dla wielu osób zakupienie 
niezbędnych leków poważnie nad-
weręża domowy budżet, a czasami 
nawet jest niemożliwe do wykona-
nia. Jak więc od strony moralnej 
wytłumaczyć naliczanie dodatkowej 
opłaty za wydanie leku? Nawet mimo 
tego, że prawo na to zezwala niesmak 
pozostaje.                                                 

 Ag
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci w wieku 
do lat 16. Zawody odbędą się 
dnia 4.06.2006 r. Zapisy przy 
restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do 
godz. 8.00. Uczestnik zawodów 
obowiązkowo ma mieć siatkę 
na przechowywanie złowio-
nych ryb!                       Zarząd

Znaleziono 
klucze

W poniedziałek 22 maja koło Net-
to znaleziono widoczne na zdjęciu 
klucze.

Do odbioru w redakcji DN.

Festyn w Kikorzach
W najbliższą niedzielę 28 maja w miejscowości Kikorze odbędzie się festyn 

sportowo – rekreacyjny. W programie m.in. turniej piłki nożnej i siatkówki 
oraz konkurencje dla dzieci i młodzieży. Wystartują drużyny z gminy Osina 
i ekipy zaproszone. Początek imprezy o godzinie 10.00. Ag
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Ekofilm?
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska reprezentowane przez Eu-

geniusza Korneluka i Edwarda Ułanowskiego, cieszy się dużym szacunkiem i 
uznaniem w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. 
Również ma to miejsce w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kilka miesięcy 
temu na forum szkoleniowym z udziałem wielu słuchaczy, Pan Starosta Jerzy 
Jabłoński powiedział: „Stowarzyszenie ekologiczne reprezentowane przez 
Pana korneluka i Pana ułanowskiego, jest bardzo potrzebne i ma duży 
wkład w to, by był bardziej oględny pogląd na sprawy związane z inwe-
stycjami w gminie nowogard”. Pogratulował nam uporu i determinacji w 
reprezentowaniu poglądów na kontrowersyjne inwestycje w Glicku i Słajsinie, 
życzył nam i władzom byśmy w dalszym ciągu mówili o zagrożeniach, bo to 
jest potrzebne do obiektywnej oceny tych inwestycji. Natomiast w Nowogardzie 
niektórzy samorządowcy jak np. Pan Antoni Bielida pomimo często ostrych 
sporów z nami potrafi zachować godność osobistą i przeciwnika. Pani dyr. Domu 
Kultury robi co może żeby między nami nie iskrzyło, ale w sytuacji trudnej twier-
dzi, że ostateczne decyzje zależą od burmistrza K. Ziemby. Wspomnę tylko, że 
burmistrz Kazimierz Ziemba naruszył: - ustawę o samorządzie gminy, - prawo 
prasowe, - obowiązek dobrego wychowania. Udowodnił, że gmina Nowogard 
nie jest gminą przejrzystą i szanującą prawo! 

Tekst: edward ułanowski
Foto i tekst pod foto: eugeniusz korneluk 

(za wyjątkiem zdjęć z terenu j.W. w Glicku)

„Oficjalnie zaproszeni goście na sali NDK przez Panią dyrektor na ognisko 
i tak nie weszli, gdyż na polecenie burmistrza, tylko posiadający zaproszenie 
mogli dostać się na imprezkę! Czego skrzętnie przestrzegali w tym celu wy-
najęci (widoczni na zdjęciu) ochroniarze. 

„Z powodu niewyegzekwowania przez burmistrza urzędowej kary za nie-
legalną wycinkę tysięcy drzew na ter. byłej J.W. w Glicku gmina straciła co 
najmniej milion zł.”

Z całej 25 tysięcznej gminy Nowogard, na projekcję filmu międzynarodo-
wego festiwalu ekologicznego, przybyło aż dwóch widzów. 

Zakończenie kursu językowego 
dla bezrobotnych

W czwartek 18.05 zakończył się kurs języka niemieckiego dla bezrobotnych 
z gminy Nowogard organizowany wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Goleniowie i Fundację Bachalski z Poznania w ramach programu „Edukacja 
bez granic”.

W nauce języka pomagali bezro-
botnym młodzi ludzie - wolontariusze 
z I LO: Kinga Szymczak, Paulina 
Osajda, Magdalena Stramowska, 
Aleksandra Wasyluk, Milena Gorwa, 
Dominika Czerepko, które pracowa-
ły pod fachowym okiem opiekuna 
nauczyciela języka niemieckiego w  I 
LO Moniki Werner -Tomasikiewicz. 
Zgłosiło się 38 chętnych osób bez-
robotnych, z czego ukończyło kurs 
19 osób. Tym samym zakończyła 
się IV edycja programu „Edukacja 
bez Granic” na terenie gminy No-
wogard, w ramach którego prowa-
dzono naukę języka angielskiego i 
niemieckiego. W tej edycji programu 
wzięło udział 90 osób bezrobotnych, 
certyfikaty otrzymało 53 osoby. 
Jak mówili organizatorzy kursu 
szkolenie takie jest ważną formą 
aktywizacji proponowaną przez PUP 
bezrobotnym, którzy nabywając pod-
stawowe umiejętności językowe szu-
kają pracy za granicą. Kurs jest także 
ważnym elementem edukacji dla 
wolontariuszy, którzy mogą sprawdzić 
swoje umiejętności pedagogiczne 
oraz zdobyć doświadczenie w pracy z 
ludźmi. Doświadczenie takie pozwoli 
na ugruntowanie swoich zaintereso-
wań a także podjąć decyzję o dalszej 
drodze rozwoju zawodowego.

W ramach współpracy zajęcia z 
języka niemieckiego odbywały się 

Regionalnym Centrum Przedsiębior-
czości Szczecińskiej Fundacji Talent 
- Promocja - Postęp w Nowogardzie 
oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie. 

„Powiatowy Urząd Pracy dziękuje 
wszystkim, którzy współpracowali 
w organizacji i prowadzeniu zajęć 
w ramach programu „Edukacja bez 
Granic”. Jednocześnie zachęcamy 
bezrobotnych do udziału w kolejnej 
edycji programu w miesiącu wrześniu.” 
– powiedział dyrektor PUP Robert 
Czapla, który wraz z przedstawicielką 
Fundacji Bachalski Małgorzatą Palmą 
wręczył certyfikaty uczestnikom.

Ag

Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Goleniowie 

filia w Nowogardzie 

ogłasza nabór dzieci 
na rok szkolny 2006/2007.

Podanie o przyjęcie dzieci należy 
składać w terminie 

do dnia 9 czerwca 2006 roku. 
Wstępne przesłuchania 

odbędą się 16 czerwca 2006 r. 
godz. 16.30 – I część 

(test Gordona), 
II część dnia 17 czerwca 2006 r. 

o godz. 10.00.
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Wyprawka dla Żaka
Po raz kolejny prezes stowarzyszenia FORUM ROZWOJU GOSPODAR-

CZEGO Ziemi Nowogardzkiej Stanisław Rynkiewicz organizuje akcję „wy-
prawka dla żaka”. W tym roku do akcji przyłącza się NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania.

Organizatorzy zwrócili się do dyrektorów wszystkich Szkół Podstawowych w 
naszej gminie o wytypowanie ucznia z ich szkoły, którego chcieliby nagrodzić 
za wyjątkową sumienność w nauce, za pracowitość, za aktywność i osiąganie 
dobrych wyników.

Wyprawka będzie zawierała pakiet przyborów szkolnych i higienicznych 
przystosowanych do wieku dziecka. Wyprawki zostaną przekazane dzieciom 
w dniu zakończenia roku szkolnego.

Na zgłoszenie uczniów zasługujących na to wyróżnienie będziemy czekać 
do 30 maja 2006 r.

anna kowalczyk-krzywania

Ekologicznie w Strzelewie
W dniach 15 – 19 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył 

się szereg imprez związanych z ekologią.

W poniedziałek – 15 maja, ucz-
niowie klas IV – VI brali udział w 
konkursie recytatorskim pn. „Ten 
kwiat, ten kwiat szczęścia, wspo-
mnień znak…” zorganizowanym 
przez Małgorzatę Kurzawę. I miejsce 
zajęła Monika Jasińska  z kl. V, II 
– Luiza Żak i III – Małgosia Gar-
baciak kl. IV, a wyróżnienie Michał 
Fedak z kl. IV.

We wtorek uczniowie z naszej 
szkoły brali udział w sejmiku eko-
logicznym zorganizowanym przez 
SP nr 3. Drużyna w składzie: Justyna 
Machol, Luiza Żak, Ada Szczepka, 
Patryk Kowalczyk i Jagoda Rossa 
zajęła I miejsce.

W środę uczniowie Justyna Ma-
chol, Patryk Kowalczyk i Jagoda Ros-
sa brali udział w konkursie „Wiedzy o 
lesie” w Nadleśnictwie Nowogard.

W czwartek w naszej szkole od-
był się sejmik ekologiczny, którego 
tematyka związana była z kwiatami. 
Uczniowie z kl. IV – VI rywalizowali 
ze sobą w konkurencjach: wiedza o 
kwiatach, malowanie ogrodu marzeń 
i układanie kompozycji z kwiatów. I 
miejsce zajęła kl. IV, II – kl. VI i III 

– kl. V. Sejmik zorganizowała Ewa 
Rapa. 

Tego samego dnia w szkole odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Przy-
rodniczy „Przygoda z Ekoludkiem” 
dla kl. III. Konkurs zorganizowały 
A. Story i K. Obrębska. I miejsce 
zajęła Zosia Sawicka z Długołęki, II 
– Aleksandra Machol ze Strzelewa, III 
– Paula Banach z Wierzbięcina, wy-
różnienie – Patrycja Kierzynkowska 
z Długołęki i Alicja Adamczyk z SP 
nr 2 Nowogard.

Poza tym w szkole odbyły się na-
stępujące konkursy:

- Szkolny konkurs plastyczny 
„Kwiaty polskie”

I miejsce – Michał Fedak, II  - Mo-
nika Jasińska, III – Karol Wielgat, 
wyróżnienia: Weronika Jasińska, 
Gosia Garbaciak.

- Międzyszkolny konkurs na album 
„Rośliny lecznicze”

I miejsce – Weronika Katrycz SP 
Żabowo, II – Kamila Milczarek SP 
Strzelewo, Paula Sobolewska SP 
Długołęka, Malwina Berezowska SP 
Długołęka, III – Milena Chojnacka 
SP Żabowo. Wyróżnienia: Agata 

Grosicka SP nr 3, Anna Stańczyk SP 
Żabowo, Kornelia Jemilianowicz SP 
Błotno.

Ponadto uczniowie naszej szkoły 
brali udział w następujących kon-
kursach:

- konkurs plastyczny „Nowogard 
– moja mała ojczyzna” w SP nr 2 – II 

miejsce – Stasiu Królik.
-  „Las domem roślin i zwierząt” 

– album – I miejsce.
- „Las wita nas” w Długołęce – I 

miejsce.
- konkurs „Parki Narodowe” w 

SP nr 3.
M. kurzawa

NASZA UCZENNICA POTRZEBUJE POMOCY! 

POMÓŻMY NATALCE
Dnia l czerwca o godz. 10.00 
na placu Szarych Szeregów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie organizuje dla naszej uczennicy 
zbiórkę pieniędzy. Będziemy tańczyć, śpiewać, organizujemy loterię 
fantową, rodzice dzieci z naszej szkoły będą piekli przepyszne ciasta i je 
sprzedawać, będzie licytacja odzieży.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrego serca. Uratujmy Natalię! 
Przybądźcie w tym dniu do Nas, wesprzyjcie finansowo, każda złotówka jest 
na wagę złota. Bez Was nie damy sami rady!

W dniu dziecka uratujmy życie dziecka

APeLUJeMY URATUJMY NATALKĘ
W imieniu mamy, rodziny Natalii i Szkoły Podstawowej Nr l w Nowogardzie 
prosimy wszystkie instytucje, fundacje o pomoc finansową dla Natalii.
Urząd Miejski w Nowogardzie potwierdza wiarygodność i zgodę na 
podanie nr konta na stronie internetowej „dla córki Natalii Kielar” dla 
celów zdrowotnych

Nr konta: 48 1240 3884 1111 0010 0711 2918
Hasło: Pomoc dla Natalii Kielar
Adres strony: www.republika.pl/nataliakielar
Adres szkoły: www.jedynkanow.neostrada.pl

Serdeczne podziękowania 

za usługi pilarskie dla S. Szumskiego 
właściciela firmy SZuMLand 

składa dyrekcja oraz wychowawcy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie

podziękowania



Nr 408

Dla roberta Fasuły 
i Jego siostry 

Wandy Pokorskiej 
wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia 

z powodu 
śmierci Ojca 

składają 
pracownicy firmy „OKNO”

Firmie 
jerzego Furmańczyka 

za wsparcie 
i pomoc w organizacji 

pogrzebu 
ś.p. 

Franciszka 
Fasuły 

podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim 
Sąsiadom, Znajomym 
i Przyjaciołom, którzy 

uczestniczyli w pożegnaniu 

ś.p. Franciszka 
Fasuły 

podziękowania 
składa rodzina

Msza św. odbędzie się 
w 30-ty dzień po pogrzebie, 

tj. 23.06.2006 r. o godz. 18.00

podziękowania kondolencjepodziękowania

„Trwajcie 
mocni w wierze”

Wczoraj rozpoczęła się dawno oczekiwana czte-
rodniowa pielgrzymka. Papież Benedykt XVI jest w 
Polsce, odwiedza ojczysty kraj swego poprzednika, 
niezapomnianego Jana Pawła II. W czasie wizyty 
odwiedzi Warszawę, Jasną Górę, Kraków, Wadowice, 
Kalwarię Zebrzydowską, a także Golgotę XX wieku 
– obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. 

O godz. 10.57 w czwartek, po dwóch godzinach lotu, 
samolot włoskich linii Alitalia z Ojcem Świętym na 
pokładzie wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Na płycie lotniska papieża przywitali m.in. prezydent 
Lech Kaczyński z małżonką, premier Kazimierz Mar-
cinkiewicz i hierarchowie Kościoła z prymasem Polski 
kardynałem Józefem Glempem. Na lotnisku zebrało się 
ok. 3 tysięcy pielgrzymów.

Podczas przemówienia powitalnego papież Bene-
dykt XVI powiedział: „Cieszę się, że mogę dzisiaj być 
pośród was na ziemi Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo 
pragnąłem tej wizyty w Kraju i pośród ludu, z którego 
wywodził się mój umiłowany Poprzednik, Sługa Boży 
Jan Paweł II. Przybyłem, aby przejść jego śladami, prze-
śledzić drogę jego życia od dzieciństwa, aż do wyjazdu 
na niezapomniane konklawe 1978 roku. Na tej drodze 
chciałbym spotkać i lepiej poznać pokolenia wierzą-
cych, które wydały go do służby Bogu i Kościołowi, jak też te, które zrodziły 
się i wzrastały dla Pana pod duchowym kierunkiem tego kapłana, biskupa 
i papieża. Temu naszemu wspólnemu wędrowaniu będzie towarzyszyło mot-
to: „Trwajcie mocni w wierze”. Mówię o tym zaraz na początku, aby było 
jasne, że nie jest to tylko podróż sentymentalna, choć i to ma swoje znaczenie, 
ale wędrówka wiary (...)

Bardzo bym chciał, aby te dni przyniosły umocnienie w wierze nam wszystkim 
– wiernym Kościoła, który jest w Polsce, i mnie samemu. Dla tych, którym brak 
łaski wiary, ale mają serca pełne dobrej woli, ta wizyta niech będzie czasem 
braterstwa, życzliwości i nadziei. Te odwieczne wartości człowieczeństwa sta-
nowią trwały fundament pod budowę lepszego świata, w którym każdy mógłby 
znaleźć dobrobyt materialny i szczęście duchowe. Tego życzę całemu narodowi 
polskiemu.”

Podczas wizyty w Polsce Benedykt XVI zabierze publicznie głos 10 razy, 
wygłosi dwie homilie, siedem przemówień, odprawi trzy msze święte (w 
piątek na pl. Piłsudskiego w Warszawie oraz dwie w Krakowie). Ceremonia 
pożegnalna Ojca Świętego odbędzie się w niedzielę wieczorem na lotnisku w 
podkrakowskich Balicach. Jest to pierwsza podróż zagraniczna papieża, która 
została zaplanowana przez niego samego.

MaW

Ojciec Święty jest znakiem 
obecności Boga w świecie...

Rozmawiamy z ks. Kazimierzem Łukjaniukiem probosz-
czem parafii świętego Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
w związku z wizytą papieża Benedykta XVI w Polsce.

„dziennik nowogardzki”: „W czasie podróży apostol-
skiej do Polski oddam hołd niezapomnianej postaci mego 
czcigodnemu poprzednikowi Jana Pawła II, wybitnego syna 
szlachetnego narodu polskiego”

co ksiądz sądzi o wypowiedzi papieża Benedykta XVI?
ks. kazimierz Łukjaniuk: Myślę, że jest to bardzo szla-

chetna wypowiedź, bo faktycznie był jednym z najbliższych 
współpracowników oraz przyjacielem Jana Pawła II. Całe 
nauczanie Benedykta XVI idzie w duchu nauczania Jana Pawła 

II, widzimy to od samego początku. Ojciec Święty jest konty-
nuatorem tego wielkiego dzieła, które rozpoczął Polak. To jest 
znak opaczności Bożej, że został wybrany po to, by prowadzić 
Kościół prostą drogą.

„dn”: czy parafianie wybierają się na spotkanie z Be-
nedyktem XVI?

ks. k. Ł.: Tak. Jedziemy w piątek o 5 rano autokarem, 
50 osób nie tylko z naszej parafii, ale z całego Nowogardu. 
Najpierw pragniemy uczestniczyć w Krakowie na Błoniach w 
spotkaniu papieża z młodzieżą, bo przecież my sami czujemy 
się młodzi. Ważnym wydarzeniem w trakcie naszej pielgrzymki 
będzie msza dziękczynna za Jana Pawła II w niedzielę rano o 
godzinie 9.00.

„dn”: czym według księdza jest spotkanie z Ojcem Świętym dla piel-
grzyma?

ks. k. Ł.: Mając wieloletnie doświadczenie, bo uczestniczyłem często w 
spotkaniach z Janem Pawłem II wraz z pielgrzymami mogę powiedzieć, że 
jest to ogromne przeżycie. Tak wielkie, dlatego, że Ojciec Święty jest znakiem 
obecności Boga w świecie. 

Moje kapłaństwo zostało naznaczone znakiem spotkania z papieżem, kiedy 
po raz pierwszy przyjechał do Polski i kiedy spotkaliśmy się w Gnieźnie. I tam 
właśnie, jakby na nowo, odkryłem miłość Boga do człowieka.

Myślę, że to spotkanie, które nas czeka, na które się wybieram wcale nie będzie 
mniej owocne, a może nawet bardziej.

Rozmawiał:  Mateusz Wasielewski

dokończenie ze str. 1

Benedykt XVi 
w Polsce

Wolny dzień w Urzędzie
Nowogardzki Urząd Miasta i Gminy, podobnie jak i inne instytucje, uczci 

pielgrzymkę papieża do naszego kraju. W związku z pierwszą wizytą w Polsce 
Benedykta XVI dziś wszyscy urzędnicy mają dzień wolny, a wrócą do pracy 
w poniedziałek.

Ag

Dla 
roberta Fasuły 
wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia 

z powodu 
śmierci 

Ojca 
składają 
znajomi

kondolencje
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Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960

Zakład Ślusarki 
MeT-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 13A, tel. 0888 942 270

Grupowa Praktyka Stomatologiczna 
lek. stom. JOANNA SiKORSKA-DZiADecKA, 

lek. stom. GRZeGORZ DZiADecKi, 
ul. Wojska Polskiego 3, pok. 121 

 • stomatologia zachowawcza 
 • chirurgia stomatologiczna 
 • pełny zakres protetyki (protezy tradycyjne i nowości) 

Gabinet czynny: środa, czwartek - 12.00 - 18.00 
rejestracja tel. 0607 586 825

reklama

  W obiektywie Jana Korneluka  

 Oświęcim - zwiedzaliśmy w 1970 roku

reklama reklama
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Gimnazjalisto!
Jeżeli wiążesz swoją przyszłość ze sportem, ta oferta jest dla Ciebie!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
i LO w nowogardzie 

informuje, że w roku szkolnym 2006/2007 we współpracy z nowogardzkim 
klubem sportowym Pomorzanin tworzy klasę sportową (dyscyplina 
główna-piłka nożna chłopców). Poza 3 godzinami WF proponujemy 
uczniom miedzy innymi: 7 godzin treningowych z piłki nożnej, obozy 
sportowe w okresie wakacyjnym, 
a osobom spoza Nowogardu   możliwość zakwaterowania w internacie 
ZSP. Zaś realizacja rozszerzonego programu z biologii i chemii umożliwi 
planowanie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Szczegółowe informacje
dostępne w sekretariacie szkoły

Firma „Oder OBST” mieszcząca się w redle 

poszukuje pracowników 
sezonowych 

(zapisy) przy zbiorach truskawki. 
Rozpoczęcie zbiorów pod koniec czerwca. 

Informacje 0886 949 784 
lub osobiście – redło 13.

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 103 

ogłasza przetarg 
w trybie licytacji na zbycie własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 12/a.

dane o lokalu:
1. powierzchnia użytkowa 45,8 m2 – 2 pok. (IV piętro)
2. indywidualne ogrzewanie gazowe
3. niski czynsz
4. cena wywoławcza: 49.327,00 zł.
Oględzin lokalu można dokonać w dniach od 01.06.2006 do 02.06.2006 r., 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 091 579 26 38. 
Oferty należy składać do dnia 08 czerwca w siedzibie SM „Cisy”. Rozpa-
trzenie ofert – 9.06.2006 r. o godz. 11.00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w nowogardzie 

ogłasza nabór 
do Liceum Zaocznego. 

Termin składania podań do 5 czerwca br. 
Szczegółowe onformacje dostępne 

w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Błotnie 

zatrudni 
od nowego roku szkolnego 
nauczyciela j. angielskiego 

tel. 091 391 01 90 
lub 0508 105 333.

Firma budowlana 
zatrudni murarzy 

i pracowników 
budowlanych. 

0603 198 104.
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Zapraszamy do nowo otwartej 
agencji kredytowej FIOLeT 

od 1 czerwca!!!
- kredyty gotówkowe
- kredyty hipoteczne

ul. Wojska Polskiego 3, pok. 104
„IMMOBILIA”. 

091 39 20 891, w. 204

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE
NieRUcHOMOŚci
• Działki budowlane tanio sprzedam. 

Informacja – 0605 106 300.
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 

1800 m kw. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym 
na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 
066 106.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawa-
lerki do wynajęcia. 0509 668 994

• Wynajmę lub sprzedam kawalerkę. 0604 
787 696.

• Mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Gry-
fitów – odstąpię. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0607 289 492.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 
dla firmy, 091 39 26 539, po 20.00.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe lub 
niskoczynszowe w Nowogardzie lub na 
obrzeżach Nowogardu. Tel. 0509 411 819 
lub 0512 215 764.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. 
Kowalskiej. 0510 895 190.

•   Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa, tel. 091 
39 21 604. 

•    Do wynajęcia kawalerka przy Pl. Wolno-
ści, tel. 0668 137 234, 091 39 22 896. 

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej, cena 
80 zł/1 m-c. 0509 734 278.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 0503 03 82 34.

• Dom na wsi sprzedam. 0660 010 540.
• Zamienię mieszkanie 100 m kw., włas-

nościowe, bezczynszowe (ogródek, 
garaż) w Goleniowie, stan bdb na dom 
w Nowogardzie. 091 41 80 690.

• Sprzedam ziemię (łąki) pod zabudowę 
mieszkania z działalnością nieuciążliwą 
z Żółwiej Błoci. Tel. 091 407 21 09, po 
20.0.

• Wynajmę mieszkanie, 3 pokoje przy ul. 
Bankowej na długi okres. 0660 315 662.

• Domek na wsi w stanie surowym na 
działce o pow. 0,30 ha. 0888 066 106.

• Wynajmę lub sprzedam pawilon z moż-
liwością zamieszkania. 0888 066 106.

• Pilnie poszukuję stancji. 0501 714 293.
• „immobilia” Nieruchomości – 0603 

455 894, 091 39 20 891, w. 204 sprze-
da: kawalerkę, i p.; kawalerkę parter 
– cena 48.000 zł; 2 pokoje – 55.000 
zł; gospodarstwo rolne 30 ha ziemi 
– 280.000 zł; duży dom w stanie 
surowym zamkniętym – Goleniów, 
cena 190.000 zł. Poszukujemy taniego 
mieszkania w Łobzie – 2 pokoje.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze, 
lokatorskie. Niezadłużone, możliwość 
wykupu na własność. 091 39 25 350, po 
20.00.

• sprzedam mieszkanie w bloku, Dobra 
k/Nowogardu, 3-pokojowe, 64,5 m kw., 
I p., wc, łazienka osobno, cena 42.000 zł 
– do uzgodnienia. 091 39 14 564, 0691 
275 601.

• Kupię kawalerkę, kuchnia z oknem lub 
małe mieszkanie 2-pokojowe. 0604 
143 933.

• KUPUJeMY – SPRZeDAJeMY DOMY, 
MieSZKANiA, ZieMiĘ. „ARDOM” AGeN-
cJA NieRUcHOMOŚci. 091 488 54 26, 
0502 103 432, www.ardom.pl

MOTORYZAcJA

• Używane katalizatory kupię, cena 80 
zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, elektr. 
szyby, lusterka, szyberdach, autoa-
larm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• Sprzedam VW Golf III, 1991/92, poj. 1.4i, 
przegląd i ubezpieczenie do III.2007 r., 
sprzęt grający Sony Exploted, cena 6.500 
zł – do uzgodnienia. 0603 205 337.

• Sprzedam Omega Opel, 1987 r., poj. 1.8 
+ gaz. 1200 zł. 0667 146 793.

• Skupuję katalizatory – 100 zł za kg. 0889 
608 764.

• Sprzedam Skuter katana, 1998 r., stan b. 
dobry, cena 4.200 zł. Tel. 0509 702 817.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mecha-
niczny, katalizator., GAZ, cena 4.500 
zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam przyczepkę samochodową, 
oplandekowaną, 1-osiową. Dopusz-
czalna masa 700 kg, cena 1800 zł. 0609 
881 598.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
długości. Tel. 0693 850 197.

• Opel Omega, poj. 2.0, 16V EKOTEK, 1995 
r., wersja CD, bogate wyposażenie. 091 
39 21 828.

• Sprzedam Opel Corsa, 1987 r., stan dobry, 
cena 700 zł. 091 39 170 12, po 18.00.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam sadzeniaki jadalne żółte 

„Gloria”, „Roda”. 091 39 180 59, 0502 85 
35 73.

• Sprzedam owies, pszenżyto jare oraz 
słomę presowaną i siano. 091 39 106 
25.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 304.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 

0511 807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam króliki mięsne w różnym 

wieku. 091 39 22 607, 0696 588 221.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna”, 

cena 2.700 zł i przyczepę 6-tonową, cena 
2.000 zł. 091 39 187 72, po 20.00.

• Sprzedam ciągnik C330 – Olchowo 1. 
0606 312 832.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 690 324.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Remonty – 0508 920 135.
• Skracanie spodni, wszywanie zamków 

i inne usługi krawieckie. Ul. Zamkowa 
2A/2. Tel. 0668 347 389.

• Budynki od podstaw, roboty remonto-
we, kosztorysowanie. 0504 595 424.

• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Oniatow-

skiego 7. Tel. 091 39 21 110.

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję  s ię  dzieck iem.  0607 
061 484.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy 
na Majorce ze znajomością j. niemieckie-
go. 0605 276 271.

• Zatrudnię elektryka, elektryka samocho-
dowego i mechanika samochodowego 
do obsługi myjni. 091 39 23 887.

• Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrudni 
kucharkę. Tel. 091 39 14 646, po 13.00.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do załadunku 
indyków. Telefon. 0502 56 23 78.

• Praca w Niemczech – zbiór truskawek, 
czereśni, wiśni, śliwek oraz kierowca 
BT. Tel. 0049 175 655 38 15, dzwonić po 
godz. 20.00 rozmowa po polsku).

• Przyjmę od zaraz murarzy, cieśli. Płatność 
co sobota. 0604 164 710, 0604 154 316.

• Dam pracę!!! 0605 88 99 09.
• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 

091 39 21 195.
• Robotników budowlanych zatrudnię. 

0503 093 127.
• Zatrudnię hydraulików do pracy w Szcze-

cinie. Praca legalna. 0880 740 458.
• Zatrudnię opiekunkę do dziecka dwulet-

niego (15 dni w miesiącu, co 2 dzień). Tel. 
0505 008 527.

• Zatrudnię operatora żurawia wieżo-
wego, operatora żurawia samochodo-
wego, murarzy i cieśli. Kontakt – 0508 
211 700.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELE-
MENTóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, 
CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze 
spacerówką, w dobrym stanie, z pełnym 
wyposażeniem + pokrowiec na deszcz. 
Cena 300 zł - do negocjacji. Tel. 0505 
008 527.

• Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki 
+ spacerówka + nosidło), stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, tel. 0 509 996 085.

• Sprzedam suknię komunijną, gorsetową, 
z dodatkami na 1,52 cm. 091 39 25 925.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się OD-
SZKODOWANie (z tytułu Oc). Pomo-
żemy ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozma-
wiajmy. Tel. 0508 866 447.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 
0508 419 147.

• Do wynajęcia bus 17-osobowy, klimaty-
zacja, TV, DVD, kraj – zagranica, wyjazdy 
na mistrzostwa świata do Niemiec. 0609 
696 482.

• Za wszelkie wyrządzone nieprzyjemności 
chciałbym przeprosić st. sierż. M. Święci-
ckiego i sierż. szt. M. Kraszewskiego z KP 
w Nowogardzie. K. Kamil

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Sprzedam drzewo opałowe i kominkowe. 
091 418 98 24.

• Sprzedam szafę 3-drzwiową, drzwi 
rozsuwane z lustrami, czarna. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 482 115.

• Sprzedam pilarki Stihl-MS230C, Husqvar-
na-444. Tel. 0605 88 99 09.

• Sprzedam samochodowy fotelik dzie-
cięcy 0 – 13 kg, na gwarancji. 0501 
714 293.
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"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

ogłoszenie

Robert Macełko nowym mistrzem 
Na kanale Świniec rozegrano dwu-

turowe zawody o mistrzostwo Koła 
PZW Tęczak w Nowogardzie. Przy 
pochmurnej i wietrznej pogodzie 
niełatwo było o dobre brania. Ale, 
jak mówią znawcy, dopiero w trud-
nych warunkach sprawdza się kunszt 
wędkarski. 

Pod nieobecność starego mistrza 
Kamila Palety, który tym razem 
zdecydował się obsługiwać zawody, 
a tym samym ustąpił pola innym, 
wędkarzem roku okazał się robert 
Macełko. 

Warto zauważyć, że Robert Maceł-
ko niejako z marszu został mistrzem 
Koła PZW Tęczak, ponieważ jego staż 
członkowski wynosi zaledwie niecały 
rok – gratulacje. 

Ale nie było tak łatwo. W pierwszej 
turze zawodów tryumfował ze znacz-
ną przewagą Józef Ochęcki, który 
zgromadził na swym koncie 1940 
pkt, II miejsce zajął Robert Macełko 
– 1400 pkt, III Zenon Chałupniczak 
– 1200 pkt, IV Władysław Sudołowicz 
– 920 pkt, V Mirosław Rybicki – 760 
pkt, VI Łukasz Rybicki – 740 pkt. 

W drugiej turze zwyciężył Robert 
Macełko z wynikiem 725 pkt, II 
miejsce Zbigniew Włodek – 480 

pkt, III Zenon Łuczak – 340 pkt, IV 
Janusz Kłosowski, V Stanisław Piórko 
– 280 pkt, VI Władysław Sudołowicz 
180 pkt. 

Wśród kobiet i juniorów, którzy 
tworzyli jedną kategorię pierwszą 
turę wygrała Zofia Chruszczyk, II m. 
Stanisława Lecijewska, III m. Anna 
Nowacka. W drugiej turze zwyciężyła 
Stanisława Lecijewska przed Zofią 
Chruszczyk i Anną Nowacką. Ale po 
podliczeniu obu wyników okazało 
się, że najwięcej punktów zgroma-
dziła Zofia Chruszczyk, która w tej 
kategorii została mistrzynią Koła 
PZW Tęczak. 

Zawody obsługiwali: 
ryszard Patyk, Henryk Marzec, 

ryszard Paleta, kamil Paleta i Ze-
non chałupniczak. 

dopisali także sponsorzy: p.p. 
Marian jeż PBO Grinbud, andrzej 
i Henryk Grygowscy masarnia 
„u Henia”, piekarnia z karska p. 
Ławniczaka – serdeczne podzię-
kowania. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

kOncerT na rZecZ OdBudOWy kOŚcIOŁa 
nOrdByGda SanGFOrenInG 

nOrWeSkI cHÓr reLIGIjny 
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 16.00 
          – kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 18.00 
          – Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie
• 09.06.2006 r. (piątek) godzina 18.30 
          – kościół p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie

Wstęp wolny. Po koncertach zbierane będą datki na odbudowę spalonego kościoła.
• Ogranizator: 
   Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Ziemi Nowogardzkiej
• Główny sponsor: Hotel - Restauracja „OSKAR”
• Patron medialny: „Dziennik Nowogardzki”

Serdecznie zapraszamy

Prezes Koła Związku Sybiraków p. Franciszka Kobylińska
(ad vocem)

Nieudolną próbę przypisania mi „przekłamań i półprawd”, które wg Pani orientacji wysmażyłem w art. „Poustro-
jowa syberiada” traktuję jako klasykę zachowań przynależną osobom skażonym sowietyzacją.

Czytelnikom należy się wyjaśnienie, jakimi kryteriami kierowała się Pani dokonując nieuprawnionej, ordynarnej 
oceny osoby (tu J.B.) insynuując kombinatorstwo i cwaniactwo. Skąd u Pani tyle nienawiści do byłego żołnierza Armii 
Krajowej, który miał to nieszczęście, że wpadł w szpony NKWD i wraz z innymi AK-owcami został deportowany 
na płw. Kolski do Kandałakszy (to tam gdzie za cara zesłańcom rozkuwano kajdany), zaliczył katorgę Pin Oziero i 
zakończył tę mordęgę w Murmańsku po śmierci „generalissimusa” Stalina?

Dopiero w 1958 r. udało mu się powrócić do Ojczyzny w ostatniej fali repatriacji pozostawiając w ZSRR swoją 
14-to hektarową ojcowiznę.

Z poważaniem M. Piórko
PS. Za utrwalanie spółdzielczej „Białorusi” członkowie SM „Gardno” podziękowali już Pani nie udzielając mandatu 

zaufania w wyborach na kolejną kadencję sprawowania przedstawicielstwa na Walne Zebranie. Ciekawe w imię czego 
i jak długo jeszcze będzie trwało instytucjonalne „schładzanie” niepokornego Sybiraka J.B.?
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    25.05.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. gł. księgowy
4. rozbieracz-wykrawacz
5. mechanik-ślusarz
6. pokojówka
7. kierowca C
8. operator koparki
9. przedstawiciel handlowy
10. doradca handlowy PLUS GSM
11. monter stolarki PCV
12. stolarz
13. kierowca – pomiarowy
14. szwaczka
15. referent administracyjno-biurowy
16. tokarz; frezer
17. doradca klienta
18. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbrojarz; 

operator maszyn budowlanych, kierownik 
budowy, majster; brygadzista, pomocnik do 
prac budowlanych 

19. przedstawiciel handlowy
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. kierowca C+E (Gryfice)
5. technolog robót wykończeniowych (Gole-

niów, Mosty)
6. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
7. nauczyciel historii (Goleniów)
8. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
9. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
10. operator koparki (Goleniów)
11. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
12. doradca ds. usług telekomunikacyjnych
13. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
14. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie 

Morskie)
15. nauczyciel j. angielskiego, j. polskiego, bi-

bliotekarka (Maszewo)
16. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 

fizyki, informatyki + administrator sieci, na-
uczyciel przedmiotów zawodowych drzew-
nych (Goleniów)

17. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, 
w-fu, historii, informatyki, fizyki/techniki (Ka-
mień Pom.)

18. rehabilitant, technik fizjoterapii, pielęgniar-
ki (Jarosławiec)

19. główny księgowy (Goleniów)
20. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
21. magazynier (Szczecin)
22. elektronik, konserwator, operator myjni bra-

mowych (Goleniów)
23. monter stelaży meblowych, operator ma-

szyn stolarskich (Dębno)
24. nauczyciel j. angielskiego, informatyki, na-

wigacji, praktycznej nauki zawodu, bibliote-
karz (Świnoujście)

25. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, gipsiarz, 
pracownik fizyczny (Pruszków)

26. spawacz, monter kadłubów okrętowych, 
monter kadłubów okrętowych-poddźwigni-
cowy, kowal konstrukcji stalowych, monter 
rurociągów okrętowych, monter ślusarskiego 
wyposażenia, maszynista żurawia kolejowe-
go (Gdynia)

27. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
28. kierowca kat. B (Dobra)
29. operator maszyn i urządzeń produkcyjnych; 

pracownik magazynowy (Rurka)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM 

URZęDZIE PRACY W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard – Hutnik Szczecin 3:0 (0:0)

Juniorzy: Trzecia wygrana z rzędu
Pom orzanin:  B obrowsk i  – 

Mordzak, Jakubowski, Paszkiewicz, 
Kram, Litwin, Pertkiewicz, Onisz-
czenko, Majczyna (65. Lembas), 
Borowik (88. Fogel), Iwaniuk (78. 
Domanowski).

Bramki dla Pomorzanina: Boro-
wik, Litwin, Kram.

Przy słabej postawie seniorskiej 
drużyny Pomorzanina drobną pocie-
chą może być gra naszych juniorów. 
Podopieczni Czesława Sowy mają za 
sobą passę porażek i wygrali trzeci 
mecz z rzędu. Tym razem odesłali bez 
punktów Hutnik Szczecin.

Mecz zaczął się od ataków gospo-
darzy. Już w 2. minucie po wrzutce 
Borowika Litwin trafił w poprzeczkę. 
W 10. minucie ten sam zawodnik 
znalazł się w sytuacji sam na sam 
lecz jego uderzenie złapał bramkarz. 
Pięć minut później strzał z rzutu 
wolnego Pertkiewicza ociera się o 
poprzeczkę. 

Goście pierwszą akcję przepro-
wadzają dopiero w 25. minucie. W 
zamieszaniu w naszym polu karnym 
jeden z przyjezdnych znajduje sobie 
miejsce i czubkiem buta uderza w 
kierunku bramki. Borowik z trudem 
wybija na rzut rożny.

W 40. minucie na indywidualną 
akcję zdecydował się Majczyna, 
uderzył z 16 metrów, lecz piłkę lecącą 
w okienko zdołał wybić bramkarz 
gości. 

Tuż przed przerwą Hutnik prze-
prowadza kolejną groźną akcję prawą 
stroną, lecz piłka trafia w poprzecz-
kę.

Druga połowa również należała 

do Pomorzanina, ale tym razem 
nasi gracze byli skuteczniejsi. W 49. 
minucie Mordzak podaje z autu do 
Borowika, a ten będąc na 18 me-
trze uderza na bramkę zdobywając 
pierwszego gola. W 55. minucie od-
powiadają goście. Wrzutka z prawej 
strony zostaje wykończona strzałem 
przy słupku, ale Bobrowski nie dał się 
zaskoczyć. W 60. minucie pada druga 
bramka. Ponownie z autu podaje 
Mordzak, piłka trafia do Borowika, 
który strzałem z pierwszej piłki z 10 
metrów trafił do siatki.

W 68. minucie Pertkiewicz traci 
piłkę w środku pola, jeden ze szcze-
cińskich graczy znajduje się w sytuacji 
sam na sam z naszym bramkarzem, 
lecz jego uderzenie z 10 metrów mija 
bramkę. 

Wynik meczu został ustalony pięć 
minut przed końcem spotkania. Rzut 
rożny wykonywał Borowik, w polu 
karnym najwyżej do piłki wyskoczył 
Kram i uderzeniem z 8 metrów po raz 
trzeci pokonał bramkarza gości. 

Tuż przed końcowym gwizdkiem 
Hutnik miał szansę na zmniejszenie 
rozmiarów porażki, gdy po kiksie 
Jakubowskiego jeden z jego graczy 
miał przed sobą tylko Bobrowskiego, 
lecz na nasze szczęście trafił prosto 
w niego.

Pozostałe wyniki meczów: 
Stal Szczecin - Sokół Pyrzyce 2 : 

0, Dąb Dębno - Polonia Płoty 2 : 0, 
Fagus Kołbacz - Korona Stuchowo 6 
: 2, Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany 
2 : 4, Kluczevia Stargard - Vineta 
Wolin 1 : 4.

Aktualna tabela:
1.  Kluczevia Stargard 25 60 136-28
2.  Vineta Wolin 25 59 114-40
3.  Stal Szczecin 26 58 128-29
4.  Dąb Dębno 25 57 100-58
5.  Polonia Płoty 25 48 86-44
6.  Zorza Dobrzany 25 46 78-43
7.  Sokół Pyrzyce 24 46 64-37
8.  Kłos Pełczyce 25 35 70-60
9.  Pomorzanin Nowogard 25 34 60-50
10.  Iskra Banie 24 27 53-117
11.  Sparta Gryfice 24 27 41-78
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 24 45-92
13.  Mieszko Mieszkowice 25 23 37-59
14.  Fagus Kołbacz 25 16 30-106
15.  Radovia Radowo Małe 24 11 41-117
16.  Korona Stuchowo 26 6 27-152

Andrzej Garguliński

Dziewczęta z „Czwórki” na medal
W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrany został finał woje-

wódzki w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych. Dziewczęta reprezen-
tujące Szkołę Podstawową nr 4 w Nowogardzie zdobyły brązowy medal.

Do turnieju zakwalifikowały się 
cztery zespoły: Szkoła Podstawowa nr 
3 z Dębna, Szkoła Podstawowa nr 55 ze 
Szczecina, szkoła Podstawowa nr 37 ze 
Szczecina i w reprezentantki naszego 
miasta. Podopieczne Wiesława Buczyń-
skiego startowały już po raz trzeci w 
finale wojewódzkim kończąc poprzed-
nie turnieje na czwartym miejscu. Tym 
razem było znacznie lepiej. Pierwszy 
mecz, którego stawką był awans do ści-
słego finału, nasze dziewczęta minimal-
nie przegrały z zawodniczkami z Dębna 
12:14. W drugim pojedynku między 
szczecińskimi szkołami lepsza była SP 
37, która pokonała SP 55 17:11.

W kolejnym spotkaniu „Czwórka” 
pokonała szczecińską SP 55 16:12 

dzięki czemu zapewniła sobie tytuł 
trzeciej drużyny w województwie. Tytuł 
najlepszej ekipy przypadł w udziale SP 
37 ze Szczecina, która pokonała SP 3 z 
Dębna 14:10.

Spory prezent urodzinowy sprawiła 
sobie reprezentantka „Czwórki” Sandra 
Niedbał, która była najskuteczniejszą 
zawodniczką swojego zespołu. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Szkoła Podstawowa nr 37 Szcze-

cin, 
2. Szkoła podstawowa nr 3 Dębno,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 Nowo-

gard,
4. Szkoła podstawowa nr 55 Szcze-

cin.                                                       Ag

Reprezentacja „Czwórki” wraz z osobami towarzyszącymi. Stoją od lewej: 
Dyrektor szkoły Magda Zarębska-Kulesza, kierownik zespołu Jerzy Kusiak, 
Joanna Witkowska, Karolina Zawadzka, Sandra Niedbał, Ines Penczak, 
Michalina Waszak, Kinga Piwowarczyk, Natalia Pawlak, Monika Nosek, 
Jagoda Jendrysiak, Malwina Król, opiekun zespołu Wiesław Buczyński, 
w dolnym rzędzie: Sylwia Kaniluk (bramkarka), Monika Zawadzka, Jola 
Parszyk (bramkarka).

Kolejne sukcesy Artura Komisarka
O sukcesie Artura Komisarka na torze kolarskim  pisaliśmy w poprzed-

nim wydaniu naszej gazety. W rozegranej w Kaliszu I Serii Pucharu Polski 
Juniorów Młodszych zdobył on brązowy medal. Młody kolarz z naszego 
miasta ma na swym koncie również inne sukcesy.

Artur Komisarek znakomicie zaprezentował 
się podczas XXXIII Międzynarodowego Wy-
ścigu po Ziemi Kluczborskiej. W pięcioetapo-
wych zmaganiach wzięło udział 140 kolarzy, 
wśród których znalazło się siedem zagranicz-
nych ekip. Podczas najtrudniejszego drugiego 
etapu nowogardzki zawodnik jechał bardzo 
dobrze, była aktywny na górskich premiach, 
jedną nawet wygrywając i ostatecznie zajął 
trzecie miejsce ulegając jedynie utytułowanym 
zawodnikom z Torunia i Golczewa. W klasyfi-
kacji generalnej zajął dobrą dziesiątą lokatę.

Gratulujemy i wierzymy, że to nie ostanie 
sukcesy i jeszcze nie raz na łamach „Dzienni-
ka” będziemy mogli o nich informować.   Ag

Artur Komisarek z pu-
charem z zajęcie trzeciego 
miejsca w drugim etapie 
Wyścigu po Ziemi Klucz-
borskiej.
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krzyżówka nr 21kupon nr 21 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiązanie krzyżówki nr 20 
– ranO POTrZeBne cuGLe, 
WIecZOreM BaT  (jest to przy-
słowie mongolskie) – nadesłali: Maria 
Gortat z Czermnicy, Andrzej Czar-
nowski z Osowa, Bogumiła Urtnow-
ska z Kulic, Irena Rosa z Czarnogłów, 
Edyta Domagalska i Michał Furmań-

czyk ze Strzelewa oraz z Nowogardu: 
Halina Szwal, Franciszek Palenica, 
Władysława Kubisz, Jerzy Siedlecki, 
Barbara Bartosik, Grażyna Jurczyk 
(także 19), Józef Górzyński, Alicja 
Wypych, Andrzej Leszczyński, Aniela 
Włodek (także 19), Lidia Walaszczyk, 
Gertruda Wasyluk 

Prenumeraty „dn” na czerwiec 
wylosowali:

- Franciszek Palenica,
- Andrzej Leszczyński,
- Jerzy Siedlecki.

Gratulujemy!  

ŚWIADECTWA DOJRZAłOŚCI
Nowe dziewczyny nam dojrzały,
Amorze, szykuj swoje strzały!

W CICHYM OGRODZIE…
Cebula- mieszczanka i czosnek dobrodziej,
W zielono pachnącym rośli ogrodzie.
Żyjąc we wspólnej ziemi, 

jak pod jednym dachem,
Zaimponowali sobie zapachem.
Raz czosnek- dobrodziej do łez się rozczulił,
I się oświadczył mieszczance- cebuli.
Po dniach narzeczeństwa szczęśliwie 

radosnych,
Pobrali się wkrótce cebula i czosnek.
Po kilku miesiącach wypadek się zdarzył,
Najpospolitszy wśród ludzi i jarzyn.
Bo to córeczkę powiła cebula,
Którą (dla cnót jej) nazwała: Śmierdziula,
Kochali córeczkę, kochali nad życie,
Śmierdząc we troje niesamowicie.
Gdy Dziula podrosła i stała się damą,
Imć czosnek, za czosnka wydał ją za mąż.
I tak się mnożyli, unosząc smród rodu,
Że zagrozili wonnościom ogrodu.
I dziać się poczęły historie przedziwne,
W cichym (na pozór) ogrodzie warzywnym.
Bo władzę objęły cebule i czosnki,
Hymny bojowe śpiewając i piosnki,
A sens tych piosenek mniej więcej był taki:
Że zbyt się czerwienią buraki i maki…
Że ogród się pławi, jak w krwi, 

w tej czerwieni…
Że trzeba zapobiec. Zniszczyć! Wyplenić!
Że czas już najwyższy, tę całą czeredę…
Itd., itd., itd., itd.
Ogród cierpliwy i dobry starucha,
Długo tych piosenek słuchał i słuchał.
Aż wreszcie się ocknął, nie godząc się z tem,
I zareagował: fiołkami i bzem!



Nr 4016

 Witamy wśród nas...

reklama

reklamareklama

Syn Anety Olszewskiej 
ur.18.05.06 z Nowo-
gardu

Córka Jolanty Ignacen-
ko ur.19.05.06 z Ługo-
winy

Córka Edyty Soboń 
ur.22.05.06 z Nowo-
gardu

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko .

Zdjęcie oraz dane personalne nie zostały opubli-
kowane ze względu na brak zgody rodzica

Kino „Orzeł”

Piekło
Dramat Francja/ Belgia/Włochy/ 

Niemcy 2006 r., reż. Danis Tanovic, 
obsada: Emmanuelle Beart, Karin 
Viard, Marie Gillain, czas trwania 
98 min., projekcja: piątek – niedziela 
godzina 19.00.

Film zrealizowany na podstawie 
scenariusza napisanego przez Krzysz-
tofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesie-
wicza wchodzącego w skład trylogii 
„Niebo, piekło, czyściec”.

Zwolniony z więzienia mężczyzna 
wdaje się w ostrą kłótnię z żoną, koń-
czącą się tragedią. Świadkami tego są 
ich trzy córki. Mija 20 lat. Dorosłe już siostry nie potrafią utrzymać więzi 
rodzinnych. Próbują poradzić sobie z problemami uczuciowymi. Najstarsza 
z nich wyszła za fotografa, z którym ma dwójkę dzieci. Ich związek przeżywa 
kryzys. Najmłodsza studiuje architekturę i romansuje ze swoim profesorem. 
Jedna nie wyszła za mąż i jako jedyna odwiedza ich niepełnosprawną matkę, 
przebywającą w sanatorium. W jej życiu pojawi się  młody mężczyzna, który 
zdaje się zabiegać o jej względy. Jego zaskakujące wyznanie doprowadzi do zbli-
żenia sióstr. Czy uda im się pogodzić z przeszłością i rozpocząć nowe życie?

Epoka lodowcowa 2 - Odwilż
Komedia animowana USA 2006 r., 

reż. Carlos Saldanha, głosu użyczyli: 
Piotr Fronczewski, Cezary Pazura, 
Wojciech Malajkat, czas trwania 86 
min., projekcja sobota – czwartek 
godzina 17.00.

Już sam tytuł mówi właściwie 
wszystko. Kontynuacja świetnego 
przeboju kinowego. Obecność obo-
wiązkowa.

Epoka lodowcowa dobiega końca. 
Gruba pokrywa lodowa topnie-
je, zagrażając zwierzętom, które 
mieszkają w dolinie. Sęp daje im 
wskazówkę: jeśli nie chcą utonąć w 
wodzie ze stopniałego lodowca, mu-
szą udać się na drugą stronę doliny, 
gdzie czeka na nich ratunek - łódź, 
do której zmieszczą się wszystkie.  
Chcąc nie chcąc zwierzaki wyruszają na pielgrzymkę. Wśród nich są znani z 
pierwszej części filmu mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys szablozębny Diego. 
Tylko szalony Wiewiór zostaje, za wszelką cenę chcąc „upolować” orzeszka.

Ag
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tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

Profesjonalną oprawę 
prac dyplomowych i innych 

wykonuje
Hurtownia „PIer” 

ul. Wojska Polskiego 3 w nowogardzie 
KONKURENCYJNE CENY!!!

reklamareklama

Czas I Komunii Pieszo-jezdnia 
przy Pl. Szarych 
Szeregów 

Oddano do użytku pieszo – jezdnię 
przy placu Szarych Szeregów.

Okoliczni mieszkańcy od dłuższego 
czasu damagali się tej modernizacji 
i w końcu się doczekali. Do złożenia 
ofert na realizację tego przedsię-
wzięcia w trybie bezprzetargowym 
(do 6 tys. euro) zaproszono czterech  
wykonawców.  

Odbudowa po pożarze

Nowa wieża 
w kościele

czytaj na str. 4

Dalszy ciąg 
absurdu

czytaj na str. 5
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Straż pożarna

Kronika policyjna
W poniedziałek 21 maja zgłoszo-

no oszustwo internetowe na szkodę 
Artura P. który zamówił  podusz-
kę powietrzną, wpłacił 494,20 zł i 
otrzymał dwa pasy bezpieczeństwa.

Na ulicy Wartckiej policjanci za-
trzymali nietrzeźwego rowerzystę, 
który miał we krwi 2,25 promila al-
koholu. Sprawę skierowano do sądu 
grodzkiego.

We wtorek 23 maja na ulicy Po-
niatowskiego miała miejsce koli-
zja drogowa. Prawidłowo kierują-
cy Fordem Mondeo zatrzymał się 
przed przejściem dla pieszych, aby 
przepuścić przechodniów, wtedy ja-
dący za nim Opel Astra uderzył go 
w tył auta. Sprawca wypadku został 
ukarany mandatem.

Tego samego dnia doszło do 
stłuczki pomiędzy kierującym sa-
mochodem marki Citroen i Oplem 
Astra na skrzyżowaniu ulicy War-
szawskiej i Kościelnej. Obaj kierow-
cy nie przyznają się do winy. Sprawę 
oddano do Sądu Grodzkiego. 

W miejscowości Miętno nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży 8 sztuk 
słupów betonowych oraz 28 sztuk 
płyt betonowych o wartości 610 zło-
tych na szkodę firmy „Jamex”.

O godzinie 22.20 zgłoszono kra-
dzież gazu na stacji HL w Nowogar-
dzie o wartości 58,16 zł. Sprawcy od-
jechali bez uiszczenia rachunku.

Na ulicy Stolarskiej policjanci za-
trzymali kierowcę Forda Fiesta, któ-
ry prowadził auto mając 0,4 promila 
alkoholu we krwi. Sprawa trafi do 
sądu grodzkiego.

W środę 24 maja w miejscowości 
Sikorki doszło do kolizji drogowej. 
Kierowca autobusu podczas mane-
wru zawracania obtarł stojący na 
poboczu samochód. W tym czasie 
w kościele odbywało się bierzmowa-
nie i całe pobocze było zastawione 
samochodami, przejazd był bardzo 
utrudniony. Kierowca autobusu zo-
stał ukarany mandatem.

W czwartek 25 maja w miejsco-

wości Osina dokonano kradzieży 
roweru męskiego o wartości 100 
złotych na szkodę Kamila K. Policja 
zatrzymała sprawcę, który za swój 
czyn odpowie przed Sądem Grodz-
kim.

Ponadto w tym dniu zgłoszono 
kradzież portfela w zakładzie fry-
zjerskim na ulicy 700-lecia, który 
należał do Grażyny O. Wartość stra-
ty wynosi 5 tysięcy złotych. Policja 
zwraca się z prośbą o to, aby nie zo-
stawiali cennych rzeczy w miejscach 
widocznych, gdyż są one łatwym łu-
pem dla złodziei.

W piątek 26 maja na ulicy 5-
marca doszło do kolizji samochodu 
ciężarowego Mann, który podczas 
manewru cofania nie zachował nale-
żytej odległości i obtarł inny samo-
chód. Sprawcę ukarano mandatem.

W sobotę 27 maja na ulicy Boha-
terów Warszawy o godz. 10.50 do-
szło do kolizji dwóch aut. Przyczyną 
było nieprawidłowe wykonanie ma-
newru wyprzedzania. Stwierdzono 
obustronną winę. Kierowcy odmó-
wili przyjęcia mandatu. Sprawa roz-
strzygnie się w Sądzie Grodzkim.

W tym dniu personel sklepu Lidl 
zgłosił dokonanie kradzieży przez 
28 letniego Marcina R. zamieszkałe-
go w Koszalinie. Został on ukarany 
mandatem.

W miejscowości Osina zatrzyma-
no pijanego rowerzystę Przemysła-
wa L., który miał 2,15 promila alko-
holu we krwi. Sprawa trafi do Sądu 
Grodzkiego.

W niedzielę 28 maja na drodze 
Osina-Przypólsko o godz 16.50 na 
jadący samochód przewróciło się 
drzewo. Nikt nie został ranny, jedy-
nie został uszkodzony samochód.

W nocy z 28 na 29 maja o godzi-
nie 1.30 w miejscowości Żabowo 
na przejździe kolejowym kierowca 
Mercedesa stracił panowanie nad sa-
mochodem i uderzył w Volkswagena 
Golfa. Został ukarany mandatem.

Oka

W sobotę (27 maja) o godzinie 
23.40 na ulicy 5 marca palił się 
śmietnik wolnostojący. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia strażacy ugasili 
ogień.

W sobotę w Olchowie na trasie nr 
6 o godzinie 3.34 kierujący samo-
chodem 34 latek uderzył w drzewo. 
Przyczyną wypadku była nadmierna 
prędkość. Kierowca poniósł śmierć 
na miejscu. Strażacy usunęli wrak 
auta.

W niedzielę (28 maja) w miej-

scowości Dębice o godzinie 13.18 
strażacy usuwali konar drzewa, który 
znajdował się na drodze, następnie 
zabezpieczono miejsce i usunięto 
drzewo.

Ponadto również w tym dniu 
strażacy wyjeżdżali do Korytowa 
(godz.13.26), Osiny (godz.18.20) i 
na drogę Osina - Przypólsko (16.52), 
gdzie usuwano powalone drzewa, 
które zagrażały i utrudniały ruch 
drogowy.

Oka

Festiwal zakończony
W piątek.19 maja zakończył się IX Ogólnopolski i V Międzynarodowy 

Festiwal Filmów ekologicznych im. Macieja Łukowskiego.

W trakcie festiwalu obradowała ko-
misja w składzie: przewodniczący - mgr 
Stanisław Śliskowski - operator, animator 
oraz członkowie: Olena Babij- filmolog, 
dr Małgorzata Olszewska-Torbe - przy-
rodnik, mgr Jadwiga Żukowska - reżyser 
filmów dokumentalnych, mgr inż. Mi-
rosław Sobala - specjalista ds. edukacji 
ekologicznej i ochrony przyrody.

Po obejrzeniu 27 filmów krótko i 
średniometrażowych podjęło decyzję 
o przyznaniu następujących wyróżnień 
i nagród:

Puchar Prezydenta rzeczpospolitej 
Polskiej Lecha kaczyńskiego, aparat 
cyfrowy oraz naGrOdĘ Grand 
PrIX Festiwalu Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 
2006” w Nowogardzie w wysokości 
6.000,00 brutto ufundowaną przez 
Zakłady Chemiczne Police i Urząd 
Miejski w Nowogardzie jury przyznało 
filmowi pt: „POrOSTy” w reżyserii 
romana dębskiego. Autor filmu sto-
sując skomplikowane techniki filmowe 
ukazał w piękny sposób bardzo ciekawy 
świat życia porostów niewidoczny gołym 
okiem, a zagrożony przez niszczycielskie 
działanie człowieka.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE: za 
zdjęcia dla filmu „Sztuka Łowów”- reż. 
Maciej Zieliński, za pokazanie pasji i 
ciekawej osobowości prof. Zygmunta 
Pielowskiego dla filmu „Prof. Zygmunt 
Pielowski - Skrzydlaty Portret”- reż. 
andrzej kisiel, za poetyckie pokazanie 
przemijania i niszczenia pięknej przy-
rody przez brutalne działanie człowieka 
dla filmu „The lake of nicola k” (kraj 
jezior nikoli k)- reż. Goran Trenchov-
ski, za próbę poetyckiego pokazania cie-
kawego pomysłu dla filmu „InkLuZje 
- ePILOG”- reż. Piotr Smugała.

NAGRODY ZA CIEKAWE POKA-
ZANIE ZWIĄZKU CZŁOWIEKA Z 
PRZYRODĄ: za pokazanie w pięknej 
formie obrazowej zdjęć podwodnych 
i historycznego związku człowieka z 
morzem w Zatoce Puckiej dla filmu pt.: 
„archeologia morska, kutry i pod-
wodne wraki” - reż. jerzy abramowicz. 
Nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 
brutto została ufundowana przez Stowa-
rzyszenie Inżynierów Techników Leśni-
ctwa i Drzewnictwa w Szczecinie.

NAGRODY ZA PIERWSZE KROKI 
W FILMIE EKOLOGICZNYM: za 
pokazanie piękna podwodnego świata 
i pobudzenie do refleksji o działaniu 
człowieka w naturze dla filmu „Intruz”- 
reż. andrzej Misiuk. Nagroda pieniężna 
w wysokości 1.500,00 brutto została 
ufundowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie.

Za krótką definicję zgubnego dla 

natury działania człowieka prowadzące 
do samozagłady wyrażone w formie 
animowanej grafiki dla filmu „Imago”- 
reż. Bogusław kruczewski. Nagroda 
pieniężna w wysokości 500,00 brutto 
została ufundowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie.

NAGRODA REGIONALNEJ DY-
REKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W SZCZECINIE I NADLEŚNICTWA 
NOWOGARD: za ciekawe obserwacje 
filmowe w czasie czterech pór roku dla 
filmu „rok w puszczy”- reż. Tomasz 
Ogrodowicz. Nagroda w postaci kame-
ry cyfrowej- Sony została ufundowana 
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie oraz Nadleśni-
ctwo Nowogard.

NAGRODA ZA WALORY DYDAK-
TYCZNO-EDUKACYJNE: za filozo-
ficzne ujęcie życia przyrody dla filmu 
„krótka historia wszystkiego” reż. 
dorota adamkiewicz. Nagroda pienięż-
na w wysokości 3.000,00 brutto została 
ufundowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie.

NAGRODA DLA FILMU ZAGRA-
NICZNEGO: za ekologiczny problem 
podziemnych rzek pod miastem Kijów 
wyrażony w fascynacji młodego czło-
wieka dla filmu „Muzyka rzek”- reż. 
darya novytska. Nagroda pieniężna 
w wysokości 1.000,00 brutto została 
ufundowana przez Urząd Miejski w 
Nowogardzie i Towarzystwo Ubezpie-
czeniowe Concordia Capital.

NAGRODY SPECJALNE: za ukaza-
nie filmowymi środkami dynamicznej 
dramaturgii tworzonej przez wędrujące 
piaski drapieżne pochłaniające życie 
innych organizmów dla filmu „Piasek 
jest drapieżnikiem”- reż. krystian 
Matysek i dorota adamczewska. Na-
groda pieniężna w wysokości 5.000,00 
brutto została ufundowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
oraz Powiatowy Fundusz Ochrony 
Gospodarki Wodnej w Goleniowie. 
Za ciekawe obserwacje życia i reakcji 
zwierząt wychowywanych w niewoli 
oraz pobudzanie do refleksji. Nagroda 
dla zestawu filmów z cyklu lwy azjatyckie 
zrealizowanego programu EEP- „Bruno 
i Luna”, „rodzina”, „Zorka i Ole”- 
reż. Marek Gracz. Nagroda pieniężna 
w wysokości 3.000,00 brutto została 
ufundowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie oraz Powiatowy 
Fundusz Ochrony Gospodarki Wodnej 
w Goleniowie.

Oka
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  SM „Gardno” – moja miłość (4)
Na 2 czerwca zwołane zostało Zebranie Przedstawicieli Członków. 

Gwoździem programu będzie wyłonienie składu Rady Nadzorczej wg 
najnowszej koncepcji niestrudzonego reformatora Prezesa Smoliry, który z 
upodobaniem majstruje przy swoim organie zwierzchnim. Nietuzinkowość 
tej sprawy polega na tym, że zastosowanie ma tutaj formuła stosowana 
przez Ludy Izraela – a i pogan także – zwana „losowaniem”, gdzie przez 
rzucanie losów wynajdowano wolę Boga. 

Oto bowiem w prawodawstwie SM „Gardno” zapis § 40 Statutu otrzymał 
kultowe brzmienie cofając spółdzielczą demokrację do czasów prehisto-
rycznych pasterzy:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 4 lata. W pierwszych czterech latach 
po wyborze całego zespołu rady, co rok ustępuje 1/4 część członków rady 
przez losowanie.” – koniec cyt.

Nie wiem czy analizą treści takowej formuły winni zająć się fachowcy 
prawa czy też od zdrowia psychicznego – ale ciekawe ilu najszlachetniej-
szych spółdzielców (do Rady nie mogą być wybierani ci którzy zalegają z 
czynszem choćby za 1 miesiąc, niesumienni kredytobiorcy albo pozostający 
w sporze sądowym ze spółdzielnią) będzie chciało załapać się do Rady by 
w krótkim czasie zostać odstrzelonym jak idiota przez ślepy los ze spół-
dzielczego „lottomatu” konstrukcji pomysłowego prezesa?

M. Piórko
PS. Panie Prezesie, czy do spółdzielczego krajobrazu wprowadzone 

zostanie także „Purim” (Święto Losów) uroczyście obchodzone w tradycji 
żydowskiej?

SM „Gardno” – moja miłość (5)
Oto ekskluzywna sa-

dyba „administracyjnego 
dworu” przy Osiedlowej 
6 wg upodobań rozpust-
nej władzy. Za ten blichtr 
zapłacili spółdzielcy i to 
nie mało, za biurowiec 
– ponad 271 tys. zł, re-
mont dachu ponad 24 tys. 
zł, termomodernizację 
ponad 47 tys. zł. A jakie 
są koszty rzeczywiste? 
Tego członkowie się nie 
dowiedzieli. Szlaban in-

formacyjny dla dociekliwych spółdzielców postawił Prezes Zarządu p. Jan 
Smolira mając gdzieś spółdzielczą konstytucję i prawa jej członków – wszak 
wiadomo nie od dziś, że Prezes zarządza wg własnych zasad, a jak widać do 
ukrycia jest wiele.

A oto szarobura spółdziel-
cza „Białoruś”. Stan sub-
stancji mieszkaniowej iście 
„europejski” poczynając od 
ganków powykrzywianych 
jak we Włoszech krzywa 
wieża, poprzez od brudu 
ciemne klatki schodowe 
wyglądające jak radziecka 
prawda, po dziurawe jak 
szwajcarski ser kominy, 
które zdyskwalifikował jako 
zagrażające życiu, zdrowiu i 
mieniu mistrz kominiarski 

ze Szczecina, biegły sądowy – przyjaciel prezesów. Na łatanie kominowych 
bubli władza wysupłała aż 1935 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy-
dzieści pięć zł).

Oto skala porównawcza aspiracji „administracyjnego dworu” do potrzeb 
bytowych „kołchoźników” wg strategii wiceprezesa Ryszarda Kądzieli, tego 
samego, który „każdego dnia budzi się z nadzieją na lepszą Polskę” – dla 
kogo?

M. Piórko

Spotkanie w bibliotece
W czwartek, 1.06. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej od-

będzie się spotkanie z przedstawicielem Krajowego Związku 
Lokatorów i Spółdzielców w Szczecinie. Masz problemy 
– przyjdź.

Konkurs na wzór pieczęci
Komendant Związku Drużyn phm. Andrzej Wasiak ogłasza kon-

kurs na wzór pieczęci okolicznościowej o wymiarach 7 cm x 10 cm. Pie-
częć powinna zawierać:  

logo Nadleśnictwa Nowogard i harcerską lilijkę 
tekst: Nowogard 2006 oraz Otwarcie „Zielonej Kuźni – Płotkowo”. 
Tło powinno być charakterystyczne dla pieczęci harcerskich (np.płotki, 

namioty, drzewa, flaga, wizerunek budowli, itp). 
Projekt powinien być podpisany przez autora (imię i nazwisko, adres, 

szkoła).
Wzór pieczęci należy przesłać mailem lub pocztą na płycie lub dyskietce
do 15.06.2006 na adres ZD Nowogard ul. Leśna 6 c 72-200 Nowogard.
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dokończenie ze str. 1

Pieszo-jezdnia 
przy Pl. Szarych Szeregów 

Najkorzystniejsza była ta, złożona przez firmę Krzysztofa Chudziaka  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „SZACH” z Goleniowa. 
Opiewała ona na kwotę 19.492,06 zł brutto. Umowę podpisano 28 kwietnia. 
Termin wykonania robót  wyznaczono na 28 czerwca lecz już 12 maja prace 
zostały zakończone.

Zakres robót obejmował: - roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, 
roboty ziemne, przygotowanie podłoża pod  nową nawierzchnię, ustawienie 
nowych obrzeży betonowych, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm, wykonanie ścieku z kostki kamiennej w celu odwodnienia 
drogi. 

Ag

Odbudowa po pożarze

Nowa wieża w kościele

dokończenie ze str. 1

W środę, 17 maja specjaliści od 
prac wysokościowych rozpoczęli 
usuwanie pozostałości po pożarze w 
murach wypalonej wieży kościoła. 
Wyciągnięto nadpalone belki oraz 
wszelkiego rodzaju gruz zalegający 
na najwyższych partiach wieży. 

Proboszcz Grzegorz Zaklika 
otrzymał również projekt odbu-
dowy wieży, która znacznie różni 
się od tej, do której mieliśmy oka-
zję przez lata się przyzwyczaić.

A już dzisiaj rozpoczynają 
się prace we wnętrzu kościoła, 
kładziona będzie posadzka, dla-
tego przez najbliższe tygodnie 
wyłączona będzie z użytku część 

kościoła. Następnie odnawiane bę-
dzie prezbiterium, kaplica i zakrystia. 
Na  samym końcu pozostanie do 
odremontowania część wieżowa. 

Jak powiedział proboszcz Zaklika: 
„Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale 
wszystko chcielibyśmy wykonać 

jeszcze w tym roku. Nie 
wszystko będzie możli-
we, organy mają zagrać 
na Boże Narodzenie, ale 
nie będą jeszcze kom-
pletne”.

Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że nic w tym 
nie przeszkodzi.

red.

Bezrobotnym pod rozwagę
W Olchowie niedaleko stacji paliw znajduje się gospodarstwo rolne. Ich 

właściciele często zamieszczają ogłoszenia o przyjęciu do pracy do różnych 
prac w gospodarstwie.

Tego typu ogłoszenie ukazało się 
również na łamach „DN” nr 38 z 
dn.19 bm. 

Oto relacja:
„Po telefonicznie umówionym 

spotkaniu zajechałem na miejsce. 
Tam właściciele gospodarstwa 
proponują 4 złote za godzinę, a 
za cięższe prace więcej. Zgodnie z 
ogłoszeniem praca miała się odby-
wać raz lub dwa razy w tygodniu 
(w ostatnim ogłoszeniu raz w tygo-
dniu). Wszystko to jest blefem.

Praca ta trwa od 10 do 12 godzin 
dziennie, w każdy dzień tygodnia; 
również w niedziele, niezależnie od 
pogody czy pada deszcz czy świeci 
słońce.

Po pierwszym dniu (10 godzin) 
otrzymałem 20 złotych, co daje 
kwotę 2 zł za godzinę.

Wierzyłem, że po pierwszym 
tygodniu będę mieć wypłacone 
wyrównanie. Niestety tak się nie 
stało. Jeszcze miałem nadzieję na 
wyrównanie po przepracowanym 
miesiącu. To też było złudzeniem. 
Mało tego, nie wypłacono mi 20 
zł, które miały być wypłacone dnia 
następnego. A następnego dnia wy-
płacono mi tylko za dzień bieżący, 
zaległych pieniędzy ani wyrównania 
nie było.

Wszystkie prace lżejsze czy cięższe 
były oceniane po 2 zł za godzinę.

Dopiero teraz zrozumiałem fakt 
jak tłumaczą się właściciele gospo-
darstwa, gdy ktoś od nich odchodzi 
z pracy. Otóż zawsze twierdzą, że 
cyt.: „Byliśmy zadowoleni z tam-
tego pracownika, ale wyjechał 
do Niemiec nawet nas o tym nie 
informując.”

Właściciele gospodarstwa zabra-
niali rozmawiać z innymi miesz-
kańcami Olchowa, gdzie pracują i 

za ile, bo ludzie są złośliwi. Teraz 
wiem, dlaczego.”

To tyle relacji.
Niestety nasza redakcja nie po-

nosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń. Nie przyjmujemy tylko 
ogłoszeń, które w swej treści na-
ruszają dobro drugiego człowieka, 
bądź godzą w uczucia religijne i 
osobiste. Nie mamy też możliwości 
sprawdzenia wiarygodności anon-
sów. Ogłoszeniodawca sam ponosi 
odpowiedzialność za ich treść.

Praktyki związane z zaniżaniem 
wynagrodzenia za pracę lub ich 
niewypłacanie są coraz częstsze. 
Pracodawcy wykorzystują sytuację 
na rynku pracy. Tym samym wyko-
rzystują pracowników. Czas najwyż-
szy, aby te praktyki ukrócić. 

Ireneusz karczyński

Międzyszkolny konkurs plastyczny

„Skrzydlaci i czworonożni mieszkańcy lasu”
W Szkole Podstawowej nr 1 w No-

wogardzie w ramach Ekofilmu 2006 
został rozstrzygnięty Międzyszkolny 
Konkurs Plastyczny dla klas 0-III pt. 
„Skrzydlaci i czworonożni mieszkań-
cy lasu”.

Celem konkursu plastycznego 
było rozwijanie właściwego stosun-
ku do ptaków i zwierząt leśnych, 
popularyzacja wiedzy o ptakach i 
zwierzętach leśnych oraz rozbudzanie 
potrzeby działania na rzecz ochrony 
przyrody.

Prace dzieci napłynęły z wielu miej-
skich i wiejskich szkół podstawowych 
naszej gminy. Prace były oceniane w 
dwóch kategoriach: klasy 0-I i klasy 

II-III, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na samodzielność, pomysło-
wość, estetykę i technikę wykonania 
pracy.

W kategorii klas 0-I zwyciężyli:
I miejsce – Weronika Pawłowska 

– oddział przedszkolny SP Wierz-
bięcin

II miejsce – Agnieszka Sarzyńska 
– kl. I SP nr 3 Nowogard

III miejsce – Natalia Pabisiak  - kl. 
Ib SP nr 2 Nowogard

Wyróżnieni: Aleksandra Gibka 
– oddział przedszkolny SP Żabowo, 
Wojciech Kopiecki – kl. I SP nr 4 
Nowogard, Piotr Gurgul – kl. I SP nr 
3 Nowogard.

W kategorii klas II-III zwyciężyli:
I miejsce – Maja Podstawka – kl. IIa 

SP nr 2 Nowogard
II miejsce – Martin Krawczyński 

– kl. III SP Długołęka
III miejsce – Weronika Jaszcz – kl. 

IIb SP nr 3 Nowogard
Wyróżnieni: Dawid Osakiewicz 

– kl. IIb SP nr 3 Nowogard, Paulina 
Pietrzak – kl. II SP Żabowo, Anika 
Różalska – kl. III SP nr 1 Nowogard.

Nagrodzone prace można nadal 
oglądać na wystawie w SP nr 1 w 
Nowogardzie w holu głównym. Or-
ganizatorami konkursu były Elżbieta 
Kwiatkowska, Marzenna Czapczyk i 
Ewa Opara.
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Dalszy ciąg absurdu
Rozmawiamy z radnym powiatowym Jerzym Mędrkiem na temat wyna-

grodzeń w powiecie goleniowskim.

   Z POWIATU

red. Kiedy obserwujemy niektó-
rych polityków, także szczebla lokal-
nego, zadajemy sobie pytanie, jakiego 
rodzaju rygory musiałyby wiązać się 
z pełnieniem funkcji publicznych 
abyśmy mogli spać spokojnie?

jerzy Mędrek: Nawet najlepszy 
system zakazów prawnych nie gwa-
rantuje zdrowego rozsądku oraz 
przyzwoitości osób sprawujących 
władzę, czego przykładem są: diety 
dla radnych, tzw. „13”, czy dodatki 
specjalne dla arystokracji admini-
stracyjnej.

red. Ale przecież uprawnienie do 
„trzynastki” wynika z faktu bycia 
pracownikiem jednostki budżetowej 
i po spełnieniu określonych prawem 
warunków, można dochodzić jej 
wypłaty.

j.M. Istotnym jest także to, że 
wynagrodzenie roczne dodatkowe 
wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 

3 ustawy, nie później niż w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy po roku, 
za który przysługuje to wynagrodze-
nie. W przypadku naszego starostwa, 
ewentualne „13” zaczęto wliczać do 
miesięcznych poborów przed termi-
nem ich rozliczenia. A przecież w 
obrocie prawnym 2005 roku „trzy-
nastki” były uchylone. Dopiero Try-
bunał Konstytucyjny je przywrócił 
w 2006 roku. Projekty zmian ustawy 
o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym pracowników budżetówki, 
zgłoszone przez posłów PIS i PO, nie 
przewidywały odebrania „trzynastek” 
samorządowcom. Zgłosili ją posłowie 
SLD, argumentując, że realizacja „ta-
niego państwa” nie może ograniczyć 
się tylko do administracji rządowej, 
posłów i senatorów. Głosowało za nią 
429 posłów.

red. Skąd zatem tyle kontrowersji 
od dwóch lat?

Dla pielęgniarki 
z oddziału 

wewnętrzego 
Szpitala w Nowogardzie 

Marzeny kopka 
za opiekę 

i okazane serce 
naszej Mamie 

janinie Wójcik 
składa Iwona

Podziękowania 
dla lekarza internisty 

Piotra Grybowskiego 
i dla lekarza rodzinnego 
Marzeny drobińskiej 

za fachową 
i troskliwą 
opiekę nad 

naszą Mamą 

janiną Wójcik 
składa rodzina

podziękowania

Zielony Tydzień w SP nr 4
W dniu 18 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w nowogardzie odbyło 

się podsumowanie konkursów przyrodniczych, które miały miejsce w 
Zielonym Tygodniu.

Konkurs na „Ptaki Polski i świata”- 
kl. IV-VI: I miejsce otrzymały nastę-
pująco: R. Klimek, K. Pawłowska, 
J. Mielewczyk, O. Cyrża, S. Weiss. 
Wyróżnienie otrzymali: P. Wilko-
wiecki, A. Walaszczyk, J. Kopiecki, 
K. Wnuczyńska.

KONKURS NA PLAKAT „LAS W 
MOICH OCZACH” kl. IV-VI: Im. S. 
Niedbał, M. Zwierzak, M. Żabecka, 
M. Waszak. II m. J. Mielewczyk, 
K. Zięciak, III m. M. Zawadzka, K. 
Pawłowska.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„PTAKI NASZEJ OKOLICY” kl.IV-
VI: I m. uzyskały: A. Mielewczyk, 
K. Pawłowska, R. Klimek. Ponadto 
uczennice te otrzymały wyróżnienie, 
gdyż brały udział w większości kon-
kursów uzyskując wysokie miejsca.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ 
BUDKĘ LĘGOWĄ kl. IV-VI: Im. I. 
Ignaczak, II m. R. Klimek, III m. D. 
Możdrzeń

KONKURS kl. I-III NA NAJLE-
PIEJ WYKONANY KARMNIK 
(prace klasowe): I m. kl. I

TEKSTY POETYCKIE kl. IV-VI o 

tematyce „Ptak moim przyjacielem” 
przyznano 5 wyróżnień: J. Mielew-
czyk, M. Wysoka, S. Koladyńska, S. 
Niedbał, J. Biernacka.

Ponadto odbyły się również projek-
cje filmów i zabawy muzyczne. Odbył 
się także konkurs międzyszkolny dla 
klas III pt.: „Przyroda wokół nas”. 
Udział wzięło 7 szkół z naszej gminy, 
a klasyfikacja końcowa wyglądała na-
stępująco: I m. SP Długołęka, II m. SP 
1 Nowogard, III m. SP Orzechowo.

Nagrody oraz słodki poczęstunek 

zostały ufundowane przez Krzysz-
tofa Piechowskiego oraz dyrektor 
Magdalenę Zarębską-Kuleszę, za co 
serdecznie dziękują organizatorzy.

Również tego dnia uczniowie 
„czwórki” uczcili 86 rocznicę urodzin 
Papieża Jana Pawła II. Przebieg apelu 
był bardzo uroczysty, odśpiewano 
hymn, a na maszt zawieszono flagę 
narodową. Następnie odbył się krót-
ki program artystyczny. Uczniowie 
odśpiewali m.in.: „Ojcze Święty pro-
wadź nas”, „Moje miasto Wadowice”. 
W drugiej części apelu uczestnicy 

KOMUNIKAT
Policja informuje, iż rower, 

który stał pod Netto w dniach 
od 20 do 22 maja obecnie 
znajduje się na komisariacie. 
Jest to rower górski czerwono-
srebrny HI-TER-MTB. Oso-
by zainteresowane odbiorem 
zguby proszone są o kontakt 
z panem Pokomedą pod num.
tel: 57-92-324.

j.M. Część radnych, starostów, wój-
tów, prezydentów uważa, że pieniądze 
należą się za pełnienie funkcji, a nie 
pracę. Zaś dodatki specjalne można 
przyznawać za zadania należące do 
zakresu obowiązków pracownika.

red. Czy prawo do „trzynastki” 
można utracić?

j.M. Ustawa mówi o czterech przy-
padkach, wśród nich jest – stawienie 
się w pracy w stanie nietrzeźwości. A 
pamiętać należy, że starosta za pijacki 
wybryk podczas służbowego wyjazdu 
na szkolenie do Brukseli otrzymał 
regionalną nagrodę mediów za 2005 
r., tzw. „Śledzia”. Nie mamy zatem 
czym się chwalić.

red. Dziękujemy za rozmowę.

przeszli do sali, gdzie mieli okazję 
obejrzeć film dotyczący życia Jana 
Pawła II. Na koniec złożono kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniającym 
osobę papieską. Wśród zaproszonych 
gości był ksiądz Ireneusz Kamionka. 
Całe przedsięwzięcie zorganizował 
Edward Tychoniec, który pragnie 
podziękować pani Krystynie Chle-
bowskiej, za przekazanie materiałów 
o Janie Pawle II, gdyż zgromadzenie 
tak wspaniałej kolekcji wymagało 
czasu, determinacji i sporych środ-
ków finansowych. Na pewno znajdą 
one godne miejsce i przyczynią się 
do bliższego poznania Patrona tejże 
szkoły.

Oka

Festyn 
w Przedszkolu 

W piątek 2 czerwca w Przedszkolu 
nr 1 przy ulicy Żeromskiego odbę-
dzie się festyn. W programie m.in. 
występ przedszkolaków, loteria 
fantowa, grochówka, kiełbaski 
z rusztu oraz ciasta domowego 
wypieku. Początek festynu o go-
dzinie 15.15.

Ag
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Wystawy w Bibliotece

Ekologicznie w „Dwójce”
  
W dniach 17 – 19 maja 2006 odbył się w nowogardzie IX Ogólnopolski                               

i Międzynarodowy Festiwal Filmów ekologicznych -  ekOFILM. W obcho-
dy tego ekologicznego święta przyrody, jak zawsze włączyła się młodzież 
za Szkoły Podstawowej  nr 2 w nowogardzie. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział wielu imprezach i konkursach w szkole, w ndk oraz innych 
szkołach gminy nowogard.

SP2 była organizatorem Miejsko 
- Gminnego konkursu Piosenki 
ekologicznej. Piosenki mówiące o 
pięknie przyrody oceniała komisja 
złożona z nauczycieli, którzy przy-
gotowali uczniów do tego konkursu, 
pod przewodnictwem Edyty Tu-
rowskiej  z  Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Imprezę zaszczycił swą obec-
nością: burmistrz – p. kazimierz 
Ziemba, przedstawiciel Agendy 21 
-  p. joanna krępa, prezes zarządu 
oddziału LOP – p. Marek Heiser oraz 
p. jerzy jankowski, który wykonał 
piękną scenografię. A oto wyniki tego 
konkursu:

- w kategorii solistów w kl. I 
– III 

I miejsce zajęła Magdalena Zając z 
SP Wierzbięcin, II – Karolina Micha-
lak z SP 2  Nowogard  III – Klaudia 
Kouhan z SP Żabowo

- w kategorii solistów w kl. IV 
– VI

I miejsce – Ewa Żywica z SP Wierz-
bięcin

II – Katarzyna Wojtala z SP 2 
Nowogard 

III – Roksana Kozioł z SP Dłu-
gołęka

 -  w kategorii zespołów wokal-
nych w kl.I – III

 I, II, III miejsce zajęły Zespoły z 
SP 2 Nowogard

w kategorii zespołów wokalnych 
w kl. IV – VI

I – SP 1 Nowogard
II – SP 1 Nowogard
III – SP Żabowo
- w kategorii chórów

I miejsce zajął chór z SP Wierz-
bięcin.

W naszej szkole ogłoszono również 
Gminny konkurs Plastyczny pt. 
„Moja mała ojczyzna”. 

I miejsce w tym konkursie zajęła 
Justyna Sobczak  z SP Żabowo

II miejsce –  Stanisław Królik z SP 
Strzelewo

III – Dominika Beśka, Katarzyna 
Werner, Hanna Wilamowska  z SP 
2.

Byliśmy również gospodarzami 
Gminnego konkursu pt. „chcę, 
aby na moim niebie było słońce”.  
I miejsce w tym konkursie  zdobyła 
drużyna SP 1, II miejsce – SP 4,  III  
miejsce – SP 2.

Gościliśmy również uczestników 
Miejsko – Gminnego konkursu „ 
MIX  Matematyczno – Przyrodni-
czy. Tu też zwyciężyła drużyna SP 1, 
na II miejscu znalazła się drużyna SP 
2, a na III – reprezentacja SP 3.

W ramach obchodów EKOFILMU 
odbyły się również u nas Miejsko 
Gminny konkurs ekologiczny pt. 
„coś z niczego” oraz wiele konkur-
sów szkolnych:

- Konkurs plastyczny pt.Konkurs plastyczny pt. „album 
o lesie”

- Konkurs fotograficzny pt.Konkurs fotograficzny  pt. „na-
tura tworzy, człowiek niszczy”

- Konkurs na hasło reklamoweKonkurs na hasło reklamowe o 
tematyce ekologicznej.

- Konkurs na plakat szkolnyKonkurs na plakat szkolny 
pt.”Polska, moja ojczyzna”

Ponadto uczennice naszej szkoły: 
Karolina Bąk, Joanna Brodniak i Ka-
rolinaŻurak wzięły udział w Miejsko 

- Gminnym Konkursie Przyrodni-
czym „Parki Narodowe północno 
– wschodniej Polski”, gdzie zajęły II 
miejsce.

Uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli również w projekcjach filmów 
prezentowanych w ramach prezen-
tacji konkursowych.

Przygotowanie tych imprez i kon-
kursów i nadanie im odpowiedniej 
oprawy nie byłoby możliwe bez 
pomocy sponsorów, którzy chętnie 
wsparli nasze działania. 

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 2  chcieliby złożyć 
serdeczne podziękowania przede 
wszystkim p. jerzemu jankow-
skiemu oraz następującym firmom               
i osobom:

1. Hu r t . A r t . Pr z e m . „ M E -Hu r t . A r t .  Pr z e m .  „ M E -
TALZBYT II” -  p. jarosław Świąt-
czak

2. F.H. „Arkadia” Mosty –F.H. „Arkadia” Mosty – p. ad-
rian kijowski

3. Kwiaciarnia „Kaprys” –Kwiaciarnia „Kaprys” – p. ag-
nieszka Wudz

4. Kwiaciarnia „Agnieszka” –Kwiaciarnia „Agnieszka” – p. 
agnieszka koladyńska

5. Kwiaciarnia „Ismena” –Kwiaciarnia „Ismena” – p. Be-
ata Wiśniewska

6. Kwiaciarnia „Storczyk”Kwiaciarnia „Storczyk” – p. 
Lidia Zapiórkowska

7. F.H.U. Bartek – Domet -F.H.U. Bartek – Domet  - p. jan 
Bąk

8. Sklep „Wędkarz” -Sklep „Wędkarz”   - p. Bogusław 
rekowski

9. Apteka „Jantar” -Apteka „Jantar”  - p.a.,d.,j. 
Łyjak

10. „DEMGRAD” –„DEMGRAD” – p.adam dem-
biński

11. Zakł. Hand. Mat.do Prod. Rol.Zakł. Hand. Mat.do Prod. Rol. 
– p. jerzy Laskowski

12. „DEZAR” -„DEZAR”  - p. daniela Łokaj
13. F.H. Jotes „Orient” –F.H. Jotes „Orient” – p. józef 

Szymczak
14. Handel kwiatami   - Szczecin
15. elżbieta Sawicka.

Zespół ds. Promocji

W Miejskiej Bibliotece zorgani-
zowane są 3 wystawy: fotograficzna 
„Natura tworzy, człowiek niszczy”, 
„Wspomnienie o Maćku Łukowskim”, 
oraz Kroniki Szkolnych Kół LOP, w 
związku z IX Ogólnopolskim i V Mię-
dzynarodowym Festiwalem Filmów 
Ekologicznych im. Macieja Łukow-
skiego „EKOFILM 2006”. Wystawy 
cieszą się dużym zainteresowaniem, 
bibliotekę odwiedza zarówno mło-
dzież szkolna, jak i dorośli. Ponadto 
w Bibliotece miał miejsce także 
międzynarodowy konkurs fotogra-
ficzny pn. „Natura tworzy, człowiek 
niszczy”. Następnie z owych foto-
grafii utworzono wystawę pod tym 
samym hasłem. Konkurs kierowany 
jest do młodzieży i dorosłych, a jego 
celem jest zaprezentowanie piękna 

przyrody, występujących zagrożeń 
ekologicznych oraz podejmowanych 
starań w zakresie ochrony środo-
wiska. Do udziału mogli przystąpić 
wszyscy, którzy interesują się foto-
grafowaniem z terenu Euroregionu 
Pomerania. Konkurs podzielony 
był na dwie kategorie wiekowe: I 
- do lat 16, II - powyżej 17. Komisja 
oceniająca w składzie: Zbigniew 
Urbański - przewodniczący oraz 
członkowie: Franciszek Karolewski, 
Zofia Pilarz, Monika Olechnowicz-
Krakowska, Zofia Frydryk przyznali 
następująco: 

W I kategorii: I nagroda adam 
Markowski, II nagroda arkadiusz 
Ołdachowski, III nagroda Wioletta 
Ołdachowska.

dokończenie na str. 8
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Kącik Młodych Szaradzistów kupon nr 19
Aby brać udział w losowaniu na-

gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w maju. Nagrody losujemy raz w 
miesiącu. Najbliższe losowanie w 
dniu 5 czerwca 2006 roku.
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Krzyżówka obrazkowa
Odgadnięte na podstawie rysunków słowa wpisać do diagramu. Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 12 utworzą 

rozwiązanie.

  1 czerwca - Dzień Dziecka

8

POMÓŻMY NATALCE
Dnia l czerwca o godz. 10.00 
na placu Szarych Szeregów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie organizuje dla naszej uczennicy 
zbiórkę pieniędzy. Będziemy tańczyć, śpiewać, organizujemy loterię 
fantową, rodzice dzieci z naszej szkoły będą piekli przepyszne ciasta i je 
sprzedawać, będzie licytacja odzieży.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrego serca. Uratujmy Natalię! 
Przybądźcie w tym dniu do Nas, wesprzyjcie finansowo, każda złotówka jest 
na wagę złota. Bez Was nie damy sami rady!

W dniu dziecka uratujmy życie dziecka
APELUJEMY URATUJMY NATALKĘ
W imieniu mamy, rodziny Natalii i Szkoły Podstawowej Nr l w Nowogardzie 
prosimy wszystkie instytucje, fundacje o pomoc finansową dla Natalii.
Urząd Miejski w Nowogardzie potwierdza wiarygodność i zgodę na 
podanie nr konta na stronie internetowej „dla córki Natalii Kielar” dla 
celów zdrowotnych

Nr konta: 48 1240 3884 1111 0010 0711 2918
Hasło: Pomoc dla Natalii Kielar
Adres strony: www.republika.pl/nataliakielar
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Nr 418

centrum Ogrodnicze 
„GWaranT” 

w nowogardzie 

przyjmie na praktyki 
zawodowe 

w charakterze sprzedawcy 
(podczas odbywania nauki) 

MOŻLIWOŚĆ 
ZATRUDNIENIA 

po odbyciu praktyki 
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 54, 

Agnieszka Gajdzis, 
tel. 091 �9 20 �60.

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Sukcesy drużyny ratowniczej 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica

W dniu 11 maja odbyły się IX Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. W zawodach, 
jak co roku, wzięli udział nasi uczniowie, któ-
rzy dzielnie zmagali się z niezwykle trudną i 
odpowiedzialną tematyką pierwszej pomocy. 
Nasz zespół ratowniczy w składzie: Paulina 
Bogus, ewelina drapikowska, dominik 
Swarcewicz  i Magdalena Skoneczna –poko-
nał przeciwników z I LO i II LO oraz uzyskał 
prawo reprezentowania rejonu na zawodach 
wojewódzkich. 

Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK odbyły się 20-go maja. 
Nasi zawodnicy godnie reprezentowali rejon i na stacji „Oparzenie termiczne” 
wykazali się fachowością i wysokimi umiejętnościami, co doceniła komisja 

zawodów przyznając 
drużynie I miejsce. 
Nasz zespół ostatecz-
nie uplasował się na 
miejscu VI, ale wie-
rzymy, że w przyszłym 
roku pokona wszyst-
kich swoich przeciw-
ników. Opiekunem 
zespołu jest Monika 
Łokaj. 

Przypominamy twórcom  nieprofesjonalnym, 
gastronomikom oraz mieszkańcom Nowogardu i okolic

W tym roku już po raz czwarty organizujemy  pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy w Nowogardzie Spotkanie nieprofesjonalnych Twórców 
regionalnych połączone z prezentacją dorobku i konkursami na Potrawę 
Regionalną w dwóch kategoriach (żywienie zbiorowe i żywienie rodziny) o 
Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu oraz na najciekawsze wytwory ręko-
dzielnicze.

Impreza odbędzie się 4 czerwca  2006 roku  na placu Szarych Szeregów 
nad jeziorem i rozpocznie się o godz. 12.00

W programie:
• wystawa rękodzielnictwa (robótki szydełkowe i na drutach, makrama, 

haft) rzeźby, malarstwa,  wikliniarstwa, kowalstwa, bukieciarstwa itp. połą-
czona z kiermaszem

• prezentacja potraw regionalnych połączona z ich degustacją 
• konkurs o Złotą Patelnię
• konkurs na najciekawsze wytwory rękodzielnicze
• występy zespołów artystycznych 
Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich wytworów prosimy o 

kontakt z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie na ulicy 
Poniatowskiego 21, tel. 091-39-21162.  

Mieszkańców nowogardu zapraszamy do udziału i życzymy udanej 
zabawy!                 Organizatorzy 

reklama reklama

Kolejny koncert w wykonaniu 
uczniów „Małej szkółki muzycznej”

do tradycji można już zaliczyć muzyczne spotkania w Bibliotece 
Miejskiej. Ostatnie, które odbyło się 25.05.2006 roku miało szczególne 
znaczenie, ponieważ związane było z „dniem Matki”.

Pomysłodawca, organizator, a 
jednocześnie nauczyciel i twórca 
umiejętności młodych muzyków 
Edward Stec, dzięki uprzejmości pani 
dyrektor biblioteki, która jak zwykle 
chętnie i serdecznie gości naszych 
młodych wykonawców, kolejny raz 
zaprezentował ciekawy repertuar 
muzyczny. W jego ramach znala-
zły się utwory muzyki klasycznej, 
jak również muzyki rozrywkowej. 
Uczniowie solo lub w duecie, przy 
nader wyjątkowo licznej tym razem 
publiczności, mogli wykazać się 
swoimi umiejętnościami grania na 
instrumentach klawiszowych. Mimo 
oczywistej tremy ich popisy nagra-
dzane były gromkimi oklaskami. 

Swoje umiejętności zaprezentowali 
następujący wykonawcy: Wiktoria 
Kiryk- wykonała utwór „Tamburyn”, 
Natalia Banasiak- „Ostatni mazur”, 
Jakub Przybyszewski - „Wesoła Prze-
jażdżka” (amer. mel. ludowa), Jakub 
Tębłowski –„Viva Espania”, Małgo-
rzata Maciejewska- „O Sole Mio”, 
Kinga Zawada- „Dla Elizy”, Maciej 
Tębłowski - „Guando, Guando”, Noel 
Marcinkowski -„Amerikan Patrol”, 
duet Maciej Tębłowski i Noel Mar-
cinkowski - „Cuantanamera”, Łukasz 
Baranowski – „Chryzantemy złociste”, 
Tomasz Tracz – mel. z filmu „Love 
Story”, duet T. Tracz i A. M. Wojdyła 
– melodia z filmu „Ojciec Chrzestny”, 
Anna Maria Wojdyła – „Nie ma jak 
u mamy”:, Wojciech Karyś – romans: 
„List”, mel. biesiadna: „Murarczyku”, 
„Akordeon akrobatik”( komp. E. 
Bortoli ) oraz duet A. M. Wojdyła i 
W. Karyś – „Blu Tango”.

Przy dźwiękach tych melodii czas 
upłynął bardzo szybko i przyjemnie. 
Mimo, że czasami narzekamy na brak 

szerszych, ciekawszych zaintereso-
wań młodego pokolenia, czwartkowe 
spotkanie z młodymi muzykami 
nastraja optymistycznie i zadaje 
kłam pesymistycznym poglądom na 
ten temat.

Wykonawcy i publiczność bardzo 
dziękują Pani dyrektor za miłe przy-
jęcie oraz umożliwienie zaprezen-
towania zainteresowań, zdolności 
muzycznych dzieci i młodzieży 
naszego miasta. 

  Opracowanie:. a.T.

W II kategorii: I nagroda artur 
Magdziarz, II nagroda aneta dziu-
ba, III nagroda Mariusz Połowczuk. 
Ponadto przyznano również wyróż-
nienia i nagrody specjalne.

Organizatorem konkursu jest 
Urząd Miejski w Nowogardzie, No-
wogardzki Dom Kultury natomiast 
współorganizatorem Biblioteka Miej-
ska. Fundatorami nagród jest: Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Województwa 
Zachodniopomorskiego, Polferries 
Polska Żegluga Bałtycka S.A oraz 
Celowy Związek Gmin R-XXI. 

Oka

dokończenie ze str. 6
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OG£OSZENIA drObNE

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

kOncerT na rZecZ OdBudOWy kOŚcIOŁa 
nOrdByGda SanGFOrenInG 

nOrWeSkI cHÓr reLIGIjny 
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 16.00 
          – kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 18.00 
          – Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie
• 09.06.2006 r. (piątek) godzina 18.30 
          – kościół p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie

Wstęp wolny. Po koncertach zbierane będą datki na odbudowę spalonego kościoła.
• Ogranizator: 
   Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Ziemi Nowogardzkiej
• Główny sponsor: Hotel - Restauracja „OSKAR”
• Patron medialny: „Dziennik Nowogardzki”

Serdecznie zapraszamy

Szkoła Podstawowa w Błotnie 

zatrudni 
od nowego roku szkolnego 
nauczyciela j. angielskiego 

tel. 091 391 01 90 
lub 0508 105 333.

Firma zatrudni 
operatora koparki 

i koparkoładowarki
PILNIE!!! 

Tel. 0509 4�1 610, 0512 185 041 
z Nowogardu u okolic

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane tanio sprzedam. 

Informacja – 0605 106 300.
• Sprzedam halę na działce o pow. 

ok. 1800 m kw. Cena do uzgodnie-
nia. 0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie 
surowym na działce o pow. 0,30 
ha. Tel. 0888 066 106.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0509 
668 994

• Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe, dla firmy, 091 �9 26 5�9, 
po 20.00.

• Kupię mieszkanie bezczynszowe 
lub niskoczynszowe w Nowogar-
dzie lub na obrzeżach Nowogar-
du. Tel. 0509 411 819 lub 0512 
215 764.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 0503 03 82 34.

• Dom na wsi sprzedam. 0660 
010 540.

• Zamienię mieszkanie 100 m kw., 
własnościowe, bezczynszowe 
(ogródek, garaż) w Goleniowie, 
stan bdb na dom w Nowogardzie. 
091 41 80 690.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze, 
lokatorskie. Niezadłużone, możli-
wość wykupu na własność. 091 39 
25 350, po 20.00.

• Kupię kawalerkę, kuchnia z oknem 
lub małe mieszkanie 2-pokojowe. 
0604 143 933.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0604 
86� 866.

• Mieszkanie do wynajęcia, 1 pokój z 
kuchnią, łazienka – ul. Wyszyńskie-
go. 0604 082 540.

MOTORYZACJA

• Używane katalizatory kupię, cena 
80 zł/szt. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/9� r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 �9 111 
1�.

• Skupuję katalizatory – 100 zł za kg. 
0889 608 764.

• Sprzedam Skuter SUZUKI katana, 
1998 r., stan b. dobry, cena 4.200 
zł. Tel. 0509 702 817.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 
poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cylin-
drowy, wspomaganie kierow-
nicy, ABS, centralny zamek, alu-
felgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 �64 824.

• Opel Omega, poj. 2.0, 16V EKOTEK, 
1995 r., wersja CD, bogate wyposa-
żenie. 091 39 21 828.

• Fiat Cinquecento, 1996 r., poj. 
�04, silnik do remontu, cena 
�.500 zł. 069� 612 �6�.

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową oplandekowaną, masa 
całkowita 700 kg, masywna. Cena 
1.700 zł – do uzgodnienia. 0609 
881 598.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 �06.
• Sprzedam ciągnik C330 – Olchowo 

1. 0606 312 832.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 5�4 542.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 �9 
22 �8�, 0660 �92 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty mieszkań – 0880 

690 �24.
• www.nowogard.info
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. 091 �9 �2 5�5, 0695 
085 4�0.

• Remonty – 0508 920 135.
• Budynki od podstaw, roboty 

remontowe, kosztorysowanie. 
0504 595 424.

• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samocho-

dowego, lakiernika i blacharza 
– wymagane doświadczenie. Tel. 
091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do 
pracy na Majorce ze znajomością 
j. niemieckiego. 0605 276 271.

• Zatrudnię elektryka, elektryka 

samochodowego i mechanika sa-
mochodowego do obsługi myjni. 
091 39 23 887.

• Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrud-
ni kucharkę. Tel. 091 39 14 646, po 
13.00.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do zała-
dunku indyków. Telefon. 0502 56 
23 78.

• Dam pracę!!! 0605 88 99 09.
• Zatrudnię hydraulików do pracy 

w Szczecinie. Praca legalna. 0880 
740 458.

• Zatrudnię operatora żurawia 
wieżowego, operatora żurawia 
samochodowego, murarzy i cie-
śli. Kontakt – 0508 211 �00.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 
5 ELEMENTóW Z PILOTEM, bEZ 
KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0508 866 44�.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. 
Tel. 0508 419 147.

• Do wynajęcia bus 17-osobowy, 
klimatyzacja, TV, DVD, kraj – za-
granica, wyjazdy na mistrzostwa 
świata do Niemiec. 0609 696 482.

• Sprzedam drzewo opałowe i ko-
minkowe. 091 418 98 24.

• Sprzedam pilarki Stihl-MS230C, 
Husqvarna-444. Tel. 0605 88 99 
09.

• Sprzedaż PłYT CD i kaset z mu-
zyką polską i zagraniczną, bAJEK 
I FILMóW DVD. Zapraszamy, Dłu-
gołęka 7, sobota – 3 czerwiec 11.00 
– 17.00, tel. 091 39 18 605.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Mistrzowie nie zwalniają tempa

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż 
w związku z organizacją Mistrzostw Polski w 

Motocrossie zaplanowanych na dzień 2 lipca 
2006 roku, wszczęte zostało postępowanie 
ofertowe na wyłączność w zorganizowaniu 
zabezpieczenia gastronomicznego imprezy. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 
będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – roz-

rywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź upraw-

nień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 

10/2, 72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które 
wpłyną do KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatry-
wane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mi-
strzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

W dniu 21.05.2006 r. odbył się 
trzeci lot konkursowy oddziału Płoty 
gołębi starych z miejscowości Halle 
(Niemcy). Klasą dla siebie i konku-
rencji w tym locie byli ponownie 
Mistrzowie z poprzedniego sezonu 
Czesław i Roman Golema z sekcji 
Wierzbięcin

Rywalizacja o Mistrza Ziemi No-
wogardzkiej nabiera tempa i już 
kolejny lot powinien ukształtować 

czołówkę walczącą o to trofeum. 
Lot ten odbędzie się z Dortmundu 
(Niemcy). Gołębie będą miały do 
pokonania odległość 580 km.

Lot z Halle odbył się przy sprzy-
jających warunkach atmosferycz-
nych. Odległość do pokonania przez 
gołębie wyniosła 340 km. Pierwszy 
gołąb osiągnął prędkość 1.780,21 
m/min. W konkursie brało udział 
3.526 gołębi.

Pierwsze trzy miejsca zajęły gołębie hodowców:
1. Z. Bąk i W. Mazur – sekcja Wierzbięcin
2. Cz. i R. Golema – sekcja Wierzbięcin
3. Cz. i R. Golema – sekcja Wierzbięcin
Dziesiątka najlepszych hodowców, po trzech lotach konkursowych walczą-

cych o Mistrzostwo Ziemi Nowogardzkiej:
1. Cz. i R. Golema – sekcja Wierzbięcin – 372,39 punktów
2. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin – 364,49
3. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin – 359,35
4. J. i W. Skubała – sekcja Nowogard II – 352,86
5. Z. Bąk i W. Mazur – sekcja Wierzbięcin – 352,38
6. Z. Hoppe i J. Sidor – sekcja Nowogard I – 348,99
7. W. Derda – sekcja Nowogard II – 347,82
8. Z. Michalski – sekcja Wierzbięcin – 345,86
9. J. i S. Mularczyk – sekcja Nowogard II – 345, 55
10. D. Jażdż – sekcja Nowogard I – 340,41

Pozdrawiam j.M. „dobry Lot”

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje otwarte zawody wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 16. Zawody odbędą się dnia 4.06.2006 r. Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. Uczestnik zawodów 
obowiązkowo ma mieć siatkę na przechowywanie złowionych ryb!

Zarząd

Nowe pociągi od 1 czerwca
Mamy przyjemność poinformo-

wać o nowych bezpośrednich po-
łączeniach kolejowych łączących 
Szczecin z kołobrzegiem. Od 1. 
czerwca br. ruszą dwa nowe pociągi 
łączące stolicę województwa z jed-
nym z najpiękniejszych kurortów na 
polskim wybrzeżu. Wszystko to za 
sprawą Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego, który z 
należytą powagą potraktował sprawę 
organizacji kolejowych przewozów 
regionalnych. Owocem tego jest bar-
dzo dobra współpraca Organizatora 
przewozów ze spółką PKP Przewozy 
Regionalne, dzięki której dodatkowe 
środki finansowe mogły zostać prze-
znaczone na uruchomienie nowych 
pociągów.

By wyjść naprzeciw żądaniom i po-
trzebom społeczeństwa, uruchamia 
się nowe połączenia kolejowe, które 
uzupełnią i polepszą dotychczasową 
ofertę przewozową:

− Szczecin Gł. odj. 7.10 – nO-
WOGard 08:20 - kołobrzeg przyj. 
9.58

− kołobrzeg odj. 19.00 – nOWO-
Gard 20:36 -  Szczecin Gł. przyj. 
21.40

Połączenia te posiadają w Gry-
ficach dogodne skomunikowania 

z pociągami kolejki wąskotorowej, 
która niewątpliwie stanowi atrakcję 
turystyczną zachodniopomorskiego 
wybrzeża. Kolejka wąskotorowa, 
znajdująca się obecnie z rękach Urzę-
du Miasta i Gminy Rewal, kursuje 
od 1. czerwca na odcinku Gryfice 
– Pogorzelica. Dzięki współpracy 
Urzędu Miasta i Gminy Rewal z PKP 
Przewozy Regionalne zaistniała 
teraz możliwość przesiadki z i na 
nowe pociągi łączące Kołobrzeg ze 
Szczecinem.

Uzupełnienie oferty przewozowej 
na trasie Szczecin – kołobrzeg, o 
nowe pociągi jest częścią większej 
operacji polegającej na korekcie 
rocznego rozkładu jazdy pociągów, 
zgodnie z wnioskami i sugestiami 
Organizatora przewozów i samych 
podróżnych. Dlatego też prosimy 
naszych Pasażerów o zapoznanie się 
z pozostałymi zmianami i pobieranie 
nowych rozkładów jazdy w punktach 
informacji i kasach biletowych.

Mamy nadzieję, że wprowadzane 
od 1. czerwca br. nowe pociągi i 
zmiany w rozkładzie jazdy spotkają 
się z pełną akceptacją pasażerów i 
zyskają ich przychylność.

Z poważaniem 
Andrzej Tomaszewski

Dyrektor

Książka przyjacielem człowieka
Od 8 do 14 maja 2006 r. trwał „Ty-

dzień bibliotek”. Korzystając z tej oka-
zji uczniowie z klasy III c ze SP nr 1 w 
Nowogardzie mogli bliżej i dogłębniej 
poznać pracę w bibliotece oraz tajniki 
katalogowania książek. Niezawodna 
Danuta Baran oprowadzała dzieci i 
omawiała o przeznaczeniu każdego 
pomieszczenia. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem i bystrością mogli 
zmierzyć się z wyszukiwaniem infor-
macji o książce w katalogach, odna-
lezieniu danej pozycji książkowej na 
wyznaczonym regale.

Uczniowie wyszukiwali swoje 
numerki spośród kart czytelników 
i w końcu wypożyczali ulubione, 
interesujących tytuły, które dostarczą 
niezbędnej wiedzy, wielu doznań, 
wrażeń czytającemu dziecku oraz 
przyczynią się do rozwijania umiejęt-
ności płynnego czytania ze zrozumie-

niem. Zwiedzaliśmy także wystawę 
prac plastycznych „Nowogard moje 
miasto”.

Ciekawie przeprowadzone zajęcia 
w czytelni dla dzieci udowodniły, 
że jednak dzieci lubią czytać książki 
i znają bohatera, fakty, autorów z 
literatury dziecięcej. Interesowały 
ich encyklopedie, słowniki, pozycje 
ukazujące ludzkie ciało. Wyszukiwały 
najgrubszą i najcieńszą, największą 
i najmniejszą książkę a następnie 
mierzyły linijkami ich brzegi. Na 
pożegnanie Danuta Baran poczę-
stowała wszystkich lizakami a dzieci 
podziękowały wszystkim pracowni-
kom za interesujące zajęcia i ciepłe 
przyjęcie.

Opracowała 
Elżbieta Kwiatkowska

Klub Motorowy „CISY”
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InForMATor LokALnY - noWoGArD

TELEFonY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

roZk£AD JAZDY pkp 

roZk£AD JAZDY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTY prACY pup

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 bL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
b - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 b C
Nowogard – Kołobrzeg
11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    29.05.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. mechanik-ślusarz
5. pokojówka
6. kierowca C
7. doradca handlowy PLUS GSM
8. monter stolarki PCV
9. kierowca – pomiarowy
10. szwaczka
11. referent administracyjno-biurowy
12. tokarz; frezer
13. doradca klienta
14. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbro-

jarz; operator maszyn budowlanych, 
kierownik budowy, majster; brygadzi-
sta, pomocnik do prac budowlanych 

15. przedstawiciel handlowy
16. mechanik maszyn; elektryk; maga-

zynier
OFERTY PRACY SPOZA REJONU

1. kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. elektryk (Goleniów)
4. kierowca C+E (Gryfice)
5. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
6. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
7. nauczyciel historii (Goleniów)
8. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
9. kierownik robót sanitarnych (Gole-

niów)
10. operator koparki (Goleniów)
11. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
12. doradca ds. usług telekomunikacyj-

nych
13. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
14. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustro-

nie Morskie)
15. nauczyciel j. angielskiego, j. polskie-

go, bibliotekarka (Maszewo)
16. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, fizyki, informatyki + admini-
strator sieci, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych drzewnych (Goleniów)

17. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-
ckiego, w-fu, historii, informatyki, 
fizyki/techniki (Kamień Pom.)

18. rehabilitant, technik fizjoterapii, 
pielęgniarki (Jarosławiec)

19. główny księgowy (Goleniów)
20. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
21. magazynier (Szczecin)
22. elektronik, konserwator, operator 

myjni bramowych (Goleniów)
23. monter stelaży meblowych, operator 

maszyn stolarskich (Dębno)
24. nauczyciel j. angielskiego, informaty-

ki, nawigacji, praktycznej nauki zawo-
du, bibliotekarz (Świnoujście)

25. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, 
gipsiarz, pracownik fizyczny (Prusz-
ków)

26. spawacz, monter kadłubów okręto-
wych, monter kadłubów okrętowych-
poddźwignicowy, kowal konstrukcji 
stalowych, monter rurociągów okrę-
towych, monter ślusarskiego wyposa-
żenia, maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)

27. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
28. kierowca kat. b (Dobra)
29. operator maszyn i urządzeń pro-

dukcyjnych; pracownik magazynowy 
(Rurka)
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reklama

"Felmax Stal"

UWAGA ZMIANA ADRESU:

ul. Boh. Warszawy 71
NOWOGARD

tel. 091 39 22 915
(teren POM-u)

WYROBY HUTNICZE
Wiosenna promocja
na stal zbrojeniową
i profile zamknięte

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy �a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Informujemy, że   

2 czerwca 2006 r.
piątek w godz. 14.�0 - 15.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama

Czas I Komunii
W niedzielę, 28 maja w kościele pw. WNMP dzieci z parafii przystąpiły do 

I Komunii świętej. Dzieci przystępowały do sakramentu w dwóch turach o 
godz. 11.00 i 12.30. Zamieszczamy zdjęcia, aby jeszcze raz móc przeżyć tę 
jakże ważną uroczystość w życiu młodych parafian.

red.
Foto F. karolewski
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XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Sytuacja szpitala jest 
trudna...

BETON 
TOWAROWY 

tel. 0694 440 205 
MACIEJUNIEC

Grupowa Praktyka Stomatologiczna 
lek. stom. JOANNA SIKORSKA-DZIADECKA, 

lek. stom. GRZEGORZ DZIADECKI, 
ul. Wojska Polskiego 3, pok. 121 

 • stomatologia zachowawcza 
 • chirurgia stomatologiczna 
 • pełny zakres protetyki (protezy tradycyjne i nowości) 

Gabinet czynny: środa, czwartek - 12.00 - 18.00 
rejestracja tel. 0607 586 825

reklamareklama
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Listy czytelników

Dzieci do rezerwatu
Już dawno chciałem zabrać głos w sprawach dzieci, ale jakoś właśnie one 

zaprzątnęły mi ostatnio głowę. Od czasu do czasu spotykam się z jakąś znie-
czulicą  albo manifestem głupoty. Powodem mego sygnału niech będzie sytuacja 
jaka miejsce miała ostatnio na zebraniu SM „Gardno”. Podczas zebrania grup 
członkowskich padł wniosek do protokołu aby zlikwidować place zabaw pod 
blokami, bo dzieci hałasują. O zgrozo! Na litość Boską, a gdzie dzieci mają się 
wyszumieć? Czy to był żart czy zdroworozsądkowe myślenie? Od dwóch lat na 
stronie internetowej www.nowogardek.pl toczy się dyskusja na temat braku 
placów zabaw w mieście, że młodzi rodzice nie bardzo mają gdzie pójść z po-
ciechami, a tu taka bomba. Likwidujecie bo przeszkadzają. A ja mam pytanie 
do wnioskodawcy: A gdzie pan, pani  się chowali? W dżungli czy rezerwacie? 
Pewnie w piaskownicy budowanej w czynie społecznym. I nikomu to nie prze-
szkadzało, a ile pożytku.

Inne zagadnienie związane z Dniem Dziecka to tak zwana znieczulica. Słowo 
„znieczulica” dedykuję „wysokiemu” urzędnikowi w Ratuszu, który tak bardzo 
przejął się przywozem  dzieci z Domu Dziecka w Mostach, że zapomniał spytać 
pana Serockiego i pana Fedeńczaka: „Czy przywiozą dzieci na imprezę na os. 
Bema” . Oczywiście ktoś inny załatwił transport i podziękował sponsorom. 
A panu kierownikowi niech pozostanie odczucie dobrze wypełnionych obo-
wiązków. A wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzę dużo uśmiechu i 
życzliwości dorosłych.

(ISI)

NOWO-EMIGRACJA
Już za chwilę staniemy przed kolejnym wyborem, mającym ogromne 

znaczenie dla przyszłości naszego miasta. Po raz kolejny napotkamy ogrom 
sloganów i postulatów typu: miejsca pracy, rozwój. Nie spodziewajmy się 
żadnej rewolucji w tej materii w porównaniu do roku 2002 r. Jak widać sytu-
acja gospodarcza  sprzed czterech lat nie uległa znaczącej zmianie, powstał 
natomiast ogromny i prawdopodobnie nieodwracalny problem, obok którego 
nie można „przejść” obojętnie.

Tym problemem jest rosnąca i masowa emigracja młodych ludzi z 
nowogardu!!! 

Nad powodami tego zjawiska nie trzeba się za wiele rozwodzić, bo są oczy-
wiste: brak pracy, dalszych perspektyw na życie. Zaznaczam, że nie mówię tu 
o wakacyjnych wyjazdach zarobkowych, ale o świadomym osiedlaniu się na 
stałe za granicą lub w innych miastach Polski. Decyzję o wyjeździe zapadają 
wśród wszystkich grup młodych nowogardzian – od absolwentów wyższych 
uczelni, maturzystów, po świeżo kończących gimnazjum nastolatków. Wiele 
przykładów na potwierdzenie tego zjawiska możemy znaleźć wokół siebie, 
bo ilu naszych znajomych ze szkół czy osiedli już dawno w Nowogardzie nie 
mieszka, ilu rodziców długo nie widziało swoich dzieci, albo spotykają je 
tylko w okresie świat. Podczas mojego wakacyjnego pobytu w Anglii tylko 
w samym mieście Wolverhampton, spotkałem ponad 30 młodych osób z 
Nowogardu, większość z nich na pytanie o powrót odpowiadało:, „do czego 
mamy wracać, przecież tu mamy pracę, a tam czas się zatrzymał”. Można sobie 
tylko wyobrazić, że takich miejsc i osób jest dużo więcej. 

Do tej pory ogromne tempo tego zjawiska nie była mocno odczuwalne, po-
nieważ grupą najczęściej wyjeżdżającą były osoby z roczników 1980-84, czyli 
z tzw. wyżu demograficznego. Jednak za chwilę Nowogard zaczną opuszczać 
osoby urodzone pod koniec lat 80 i na początku 90, skutki tej fali emigracji 
mogą być katastrofalne dla reszty mieszkańców (wzrost cen usług, brak mło-
dych wykształconych fachowców tworzących nowe miejsca pracy, itd.)

Także większość programów i rozwiązań, z którymi już niedługo się spot-
kamy, może nie mieć szans na realizację, skoro zabraknie głównego napędu 
rozwoju gospodarczego – młodych ludzi. 

Statystyki na koniec 2005 roku mówiły o 80 tys. młodzieży, która opuściła 
województwo zachodniopomorskie, warto sprawdzić, jaką cześć tej (moim 
zdaniem zaniżonej) liczby stanowią młodzi mieszkańcy Nowogardu.

I dlatego chcemy, wspólnie z przyjaciółmi, rozpropagować i przeprowadzić 
za pośrednictwem Dziennika Nowogardzkiego akcję, polegającą na zebraniu 
informacji i obliczeniu sumy osób, które w ciągu ostatnich 4 lat opuściły na stałe 
Nowogard. Sposób przekazywania danych odbywać się będzie za pośrednictwem 
emaili i smsów. Uczestnik akcji musi wysłać wiadomość zawierającą imię i rok 
urodzenia znanej mu osoby, która wyemigrowała. Akcja trwać będzie przez 
cały czerwiec (ten miesiąc pozwoli na ustalenie aktualnej liczby, w tym okresie 
kolejna grupa młodych ludzi zakończy szkoły i podejmie decyzje, co dalej).

Komunikat ukazywać się będzie we wszystkich czerwcowych wydaniach 
DN, a na początku lipca podamy wynik i procent mieszkańców, jaki stanowi 
uzyskana suma. Naszym celem jest uświadomienie wszystkim skali tego prob-
lemu, aby w porę temu zapobiec i nie dopuścić do przekształcenia Nowogardu 
w zabytkowy skansen.

Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
Z wyrazami szacunku

Michał Wiatr

nOWO-eMIGracja
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostatnich 4 lat 
wyemigrowało z nowogardu!!!
Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem urodzenia znanej ci osoby, 

która wyjechała.
SMS - 0 661 997 408   lub  e-MaIL - nowo.emigracja@wp.pl
Twoja informacja ma wielkie znaczenie dla przyszłości naszego 

miasta.
                                                          LICZYMY WSPÓLNIE -Na Ciebie.

Biała Sobota
W najbliższą sobotę przychodnia „PRAXIS” dr Krzysztofa Kosińskiego 

organizuje „BIaŁĄ SOBOTĘ”.
Osoby, które w tygodniu nie mają czasu odwiedzić gabinetów lekarskich, 

będą mogły udać się po poradę specjalistów oraz bezpłatnie się zbadać właśnie 
jutro - 3 czerwca w godzinach  10.00 - 12.00 - Radosław; od 12.00 na osiedlu 
Bema.  I.k.

Program Obchodów ŚWIĘTA LUDOWEGO
10:45 – Zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych – Plac 

Wolności
11:00 – Msza Święta w Kościele NMP w intencji Ojczyzny
12:00 – Przemarsz uczestników na Plac Szarych Szeregów 

– boisko piłki ręcznej
12:15 – Koncert Orkiestry Dętej
12:30 – Ofiecjalne wystąpienia i odznaczenia
13:00 – Blok imprez artystycznych

- Orkiestra Dęta z Łobeskiego Domu Kultury
- Zespół Ludowy „KUKUŁECZKA” – Brojce
- Zespół Ludowy „STEPNICZANIE” – Stepnica
- Zespół „GRYFICZANIE” – Gryfice
- Kapela „RYCHA” 
                 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nowogard
- Zespół Śpiewaczy „WESOŁA FERAJNA” NDK Nowogard
- Zespół Akordeonowy „AK KAMELEON” 
                                                                     – NDK Nowogard
- Zespół Śpiewaczy „NOWOGARDCZANIE” 
                                                                     – NDK Nowogard
- Zespół Kabaretowy „BEZ NAZWY” – NDK Nowogard

19:00 – 22:00 – Zabawa Ludowa – gra zespół „BURSZTYN” 
                                                                                 z Wojcieszyna
W trakcie imprezy czynne będą stoiska gastronomiczne i inne wy-
stawy. Odbędzie się Konkurs i Złotą Patelnię Burmistrza Nowogar-
du na najlepszą potrawę regionalną, Wystawa Rękodzielnictwa a 
także imprezy sportowe Ludowych Zespołów Sportowych i zawody 
wędkarskie PZW.

Zapraszają organizatorzy
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SM „Gardno” – moja miłość (6 - ostatni)

Spółdzielczość jako taka po „okrągło – stołowych” przetargach pozo-
stała w sferze wpływów paramafijnej postkomuny, która za „znaczone” 
pieniądze i zawłaszczony majątek narodowy skrzyknęła formację, której 
członkowie, miłośnicy i wszelkiego autoramentu pogrobowi poplecznicy 
stali się beneficjentami ustrojowych przemian. SM „Gardno” jest ogniwem 
w tym kajdaniarskim łańcuchu.

Dziś, 2 czerwca „kwiat” Przedstawicieli SM „Gardno” będzie decydował o 
losach firmy wybierając m.in. skład nowej Rady Nadzorczej oraz zajmie się 
zmianami do statutu pisanymi pod zapotrzebowanie reformatorów. Kończąca 
kadencje Rada pod Przewodniczącym Ryszardem Zagórskim okazała się „tar-
gowicą”, która zdradziła swoich wyborców dla celów „patriotycznych”, czyli 
utrzymaniu skorumpowanego układu jak rak toczącego ten majdan.

Zryw spółdzielców SM „Gardno” w 2002 r., którzy gremialnie przybyli na 
ZPCz i wymogli na awangardzie naprawę swego losu m.in. poprzez demo-
kratyzację życia wewnątrzspółdzielczego, modernizację ciepłownictwa - tu 
zastosowanie indywidualnych systemów ogrzewania, ograniczenie panoszącej 
się biurokracji czyli restrukturyzację zakładu i wprowadzenie reguł zdro-
worozsądkowej gospodarki – co było wyzwaniem chwili. Wytyczne tamtego 
ZPCz podjęła Rada Nadzorcza pod wodzą Tadeusza Dubinieckiego ale gdy 
wyszła na jaw skala zepsucia, przekrętów i sobiepaństwa administracji krecią 
robotę podjął ówczesny Z-ca Rady Ryszard Zagórski wespół z Prezesem Janem 

Smolirą aby dać „instytucjonalną” osłonę osobom za to odpowiedzialnym 
– towarzystwu z „branży”. Zakulisowymi intrygami i manipulacją w starym 
stylu doprowadzili do dymisji Przewodniczącego Rady i zawrócili spółdzielczą 
lokomotywę na stary szlak, o czym informowałem na bieżąco w enuncjacjach 
prasowych. Wkrótce, kiedy widmo bankructwa coraz realniej zaczęło zaglądać 
w oczy zatrudniono kolejnego reformatora p. Ryszarda Kądzielę na stanowisko 
Z-cy Prezesa ds. technicznych (ze zwyczajowym naruszeniem prawa) i ten 
triumwirat już nie dał szans nikomu „podskoczyć”. Czterech z dziewięciu rad-
nych opuściło to gremium, aby nie dać się „skonsumować” sitwie, a wchodzący 
na ich miejsce statutowi zastępcy szybko dostroili się do „targowicy”.

Sprawa zgłoszona do postępowania przed organami ścigania (prokuratury, 
policji) uzyskała łaskawą przychylność tychże tak iż sądom pozamiatać pod 
dywan pozostało co nadało tej całej menażerii pozór bezkarności, a mechanizm 
zasadzający się na wykorzystywaniu struktur spółdzielni dla prywaty tudzież 
zaspokajania politykierskich chuci przez cwaniaków świadomie łamiących lub 
naginających prawo został ugruntowany i spółdzielnia nadal funkcjonuje jak 
poustrojowy folwark.

Czy dziś Przedstawiciele członków spółdzielni dadzą się zwieść kolejnym 
kłamstwom i pustosłowiu cyników władających tym majdanem i zostaną 
wymanipulowani czy też staną na wysokości zadania, wezmą sprawy w swoje 
ręce i wybiją się na niepodległość – to znaczy czy spółdzielnia odzyska status 
zrzeszenia prywatnych właścicieli czy też pozostanie pod wpływami Sojuszu 
Ludzi Dobrych (dla siebie) na bazie tradycji „dyktatury ciemniaków”?

M. Piórko

KOLONIE Z KRUS
Są jeszcze karty dla dzieci na kolonie z KRUS

Podobnie jak w ubiegłym roku, Związek Drużyn ZHP w Nowogardzie organizuje 
wyjazdy na obozy dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie do Centralnego 
Ośrodka  Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” k. Olsztynka nad jez. Pluszne.

W tym roku organizowane są obozy 1 i 2 tygodniowe w okresach:
26.06 - 02.07.2006 (pokoje) - opłata rodziców  60 zł + przejazd ok.115 zł
09.07 - 15.07.2006 (namioty) - opłata rodziców  40 zł + przejazd
14.08 - 27.08.2006 (pokoje) - opłata rodziców 120 zł + przejazd
Wymagania:
1. Rodzic musi uzyskać zaświadczenie z oddziału KRUS o ubezpieczeniu.
2. Uczestnik ( wiek 11-16 lat) wypełnić kartę  uczestnika obozu.
3. Wnieść opłatę na konto ośrodka w Perkozie.
Bliższych informacji udzielę na dyżurze  w dniu 7.06.2006 w biurze Nowogardzkiego 

Forum Organizacji Pozarządowych (z tyłu Ratusza - Klub Pacjenta) w godz.14.00 
-16.00.  Zapraszam Andrzej Wasiak
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dokończenie ze str. 1

Obrady otworzył Przewodniczący 
Rady Stanisław Kazuba.

Następnie głos zabrał Burmistrz 
UMiG Kazimierz Ziemba, który 
przedstawił Radzie sprawozdanie 
ze swej działalności między sesjami 
(szerzej we wtorkowym numerze 
Dziennika).

Po chwili głos zabrał dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala 
Rejonowego Kazimierz Lembas, 
który przedstawił sprawozdanie fi-
nansowe szpitala za lata 2005-2006 i 
proces restrukturyzacji.

Jak stwierdził Dyrektor Lembas sy-
tuacja finansowa szpitala w 2005 roku 
była bardzo trudna. Między innymi 
z powodu wysokiego zobowiązania 
wynoszącego na dzień 31.12.2004 
r.- 5.687.328 złotych, w tym zobowią-
zania wymagalne w kwocie 4.600.203 
złotych. Ponadto miała też miejsce 
całkowita utrata płynności finan-
sowej powodująca wzrost kosztów 
funkcjonowania szpitala. A także 
prowadzenie egzekucji komorniczej 
w związku z roszczeniami pracow-
ników szpitala z tytułu ustawy 203 i 
13” oraz dostawców towarów i usług. 
Co więcej narastające zobowiązania 
publiczno-prawne (ZUS, PFRON, 
Urząd Skarbowy).

Szansą na wyjście z tej bardzo 
trudnej sytuacji finansowej była 
możliwość skorzystania z ustawy o 
pomocy publicznej i restrukturyzacji 
zakładów opieki zdrowotnej z dn.15 
kwietnia 2005 r., zmiany organiza-
cyjne szpitala oraz pomoc finansowa 
organu założycielskiego.

W 2005 r. nastąpiło zmniejsze-
nie usług medycznych w nocnej 
i świątecznej opiece medycznej o 
60%, co daje wartość ok. 70 tys. zł 
miesięcznie.

Wynik finansowy za rok 2005 za-
wiera kwotę 236.128,39 zł kosztów 
komorniczych i sądowych, które 
poniósł szpital z tytułu prowadzonej 
egzekucji komorniczej. Wynik z dzia-
łalności bieżącej szpitala zamknął się 
kwotą straty w wysokości 912.865 zł. 
Uwzględniając, że w stracie finanso-
wej wykazana jest wartość amorty-
zacji w kwocie 291.216,32 zł, (która 

nie angażuje środków szpitala), to 
faktyczna finansowa strata z bieżącej 
działalności wynosiła 621.649,57 zł.

W dalszym ciągu - jak zapewnił 
dyrektor Lembas - dyrekcja szpitala 
podejmuje działania mające na 
celu zwiększenie przychodów 
poprzez zwiększenie kon-
traktu w lecznictwie 
s tac jonarnym i 
POZ-ie oraz za-
kontraktowaniu 
w ambulato-
ryjnej opiece 
specjalistycz-
nej, tj. porad-
nia chirur-
giczna, kar-
diologiczna, 
pediatryczna, 
p u l m o l o -
giczna, aler-
gologiczna. 
Zwiększenie 
przychodów o kwotę, co najmniej 
50.000 zł miesięcznie pozwoliłoby na 
zbilansowanie bieżącej działalności 
szpitala.

Burmistrz Ziemba stwierdził: 
„Postawiliśmy sobie za cel, aby nasz 
szpital był konkurencyjny w stosunku 
do innych szpitali, zarówno w dobo-
rze kadry, jak i sprzętu medycznego. 
Chcemy doprowadzić do tego, by 
nasz szpital spełniał wymogi nie 
tylko polskie, ale i unijne. Dziś (w 
piątek) zostanie złożony wniosek do 
Rady Powiatu o dotacje finansowe 
dla szpitala.

Burmistrz w imieniu Rady i włas-
nym podziękował dyrektorowi i 
wszystkim pracownikom szpitala za 
dotychczasową działalność.

Kolejnym punktem obrad było 
przyjęcie stanowiska radnych wobec 
mandatu Radnej Forum Inicjatyw 
Gospodarczych.

Powodem do zajęcia takiego stano-
wiska był zarzut, iż wspólnie z mężem 
prowadzi działalność gospodarczą w 
lokalu gminnym.

Radca Prawny Józefa Sokołowska-
Późniak stwierdziła: „Przepis art.24f 
ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  
jest przepisem szczególnym i wyjąt-

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Sytuacja szpitala 
jest trudna...

kiem od zasady możliwości prowa-
dzenia działalności gospodarczej z 
wykorzystaniem jakiegokolwiek mie-
nia komunalnego, nie może być inter-
pretowany rozszerzająco. Przepis ten 
musi być interpretowany ściśle. Nie 
jest zasadna również „nadinterpreta-
cja” prawna poprzez przyjęcie, iż fakt 
małżeńskiej wspólnoty majątkowej 
czy przepisy ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych, jak i możliwość 
wspólnego rozliczenia się małżonków 
mogą eliminować wolę stron, co do 
prowadzenia przedsiębiorstwa tylko 
przez jednego małżonka.

Nie jest wykluczona możliwość za-
trudnienia Radnej przez 
swojego męża - przedsię-

biorcę na podstawie 
umowy o pracę”.

Następnym punk-
tem było zajęcie 

stanowiska 
w spra-

wie wniosku Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Środowiska w Goleniowie, 
Koło w Nowogardzie w sprawie 
uchylenia uchwały (dot. Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Nowogard).

Przedstawiciel Nowogardzkiego 
Koła Eugeniusz Korneluk zwrócił 
uwagę na uchwałę Rady Miejskiej z 
dnia 22 marca 2006, rozdz. IV par. 
3 pkt.

Zdaniem Stowarzyszenia niedo-
zwolony jest zapis cyt: „Na wyko-
nanie działalności w zakresie spa-
larni… wymagane jest zezwolenie 
Burmistrza”.

Przedstawiciel Koła zarzucił po-
nadto Burmistrzowi stronniczość w 
nakładaniu na niego mandatów za 
brak pojemnika na śmieci przy jego 
posesji.

Radni nie dali wiary E. Kornelu-
kowi, że osobiście segreguje śmieci 
do worków, które następnie swoim 
samochodem wywozi na wysypisko 
śmieci.

Burmistrz Ziemba na zarzuty od-
powiedział: „Wszystkie ustawy, pod-
pisane przeze mnie jako burmistrza 
są ustawami podjętymi przez Radę 
Miejską na sesjach rady. Uchwały te 
nakładają obowiązek na wszystkie 
osoby posiadające budynki posia-
dania pojemników na śmieci. Jeżeli 
tego nie robią  nakładany jest mandat 
karny w kwocie od 200 do 10.000 
złotych dla najbardziej uciążliwych. 
Przecież każdy człowiek produkuje 
śmieci . Przeprowadziliśmy ponadto 
300 rozmów z osobami, u których 
stwierdzono brak pojemników z 
czego 5 osobom nałożono mandaty. 
Urząd Wojewódzki sprawdzając po-
wyższy regulamin nie wniósł żadnych 
zastrzeżeń”.

Radni postanowili jednogłośnie 
odrzucić wniosek Stowarzyszenia, 
jako nieuzasadniony.

Ireneusz karczyński
Foto archiwum

W minioną środę w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVII 
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Duży sukces
Przemek Wilkowiecki, uczeń klasy 

IVb Szkoły Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie, brał udział w konkursie 
matematycznym „KANGUR”, który 
miał miejsce 16 marca w tejże szkole i 
zajął II miejsce na szczeblu wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Konkurs 
ten organizowany jest przez Toruńskie 
Towarzystwo Matematyczne przy 
Uniwersytecie Toruńskim już po raz 
piętnasty. 

Uzyskanie II lokaty jest dużym suk-
cesem zarówno dla Przemka, jak i jego 
najbliższych. Pani Troczyńska, która 

jest nauczycielką matematyki, mówi, 
iż „Przemek jest ambitny, sumienny, zdolny, a z klasówek zawsze otrzymuje 
oceny bardzo dobre”. Natomiast mama chłopca już od najmłodszych lat 
przyswajała mu wiedzę w formie zabawy.

Uroczyste podsumowanie XV edycji Kangura nastąpi 8 czerwca w Szcze-
cinie, wtedy też Przemek odbierze nagrodę.

Oka   
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto

Profesjonalną oprawę 
prac dyplomowych i innych 

wykonuje
Hurtownia „PIer” 

ul. Wojska Polskiego 3 w nowogardzie 
KONKURENCYJNE CENY!!!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Informujemy, że   

2 czerwca 2006 r.
piątek w godz. 14.�0 - 1�.�0 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklama

Memoriał Makarewicza 
W dniu 4 czerwca 2006 roku na osiedlu Gen. Bema w Nowogardzie od-

będzie się kolejna Spartakiada Rekreacyjno-Sportowa - Memoriał Feliksa 
Makarewicza. W programie imprezy: Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki 
Siatkowej oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęcie spartakiady 
na boisku „Bema” o godz. 10.00 

Ponadto w ramach obchodów Święta Ludowego w dniu 4 czerwca 2006 
r. w Świetlicy Środowiskowej (Dom Harcerza) o godzinie 10.00 rozegrany 
zostanie Turniej Szachowy.

Zabawa w Strzelewie
W sobotę, 3 czerwca wieczorem w Strzelewie odbędzie się zabawa na świe-

żym powietrzu. Wstęp wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Sołtys i rada Sołecka
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Uczestnikami byli uczniowie ze 
szkół: SP 1, SP 2, SP 4, SP Orzecho-
wo, SP Długołęka, SP Wierzbięcin, 
SP Strzelewo. Celem konkursu było 
sprawdzenie opanowania umiejęt-
ności zasad poprawnej pisowni. Za-
daniem uczestników konkursu było 
napisanie dyktanda oraz uzupełnie-
nie tekstu z lukami. Za prawidłowe 
wykonanie można było  otrzymać 
maksymalnie 85 punktów. Prace 
uczniów sprawdzała komisja złożona 
z opiekunów w/w szkół. A oto wyniki 
konkursu:

I miejsce - Szymon Surma (81 
pkt) - Szkoła Podstawowa nr 1

II miejsce - katarzyna Zawadzka 
(80 pkt) - SP Orzechowo

III miejsce - alicja adamczyk (79 
pkt) – SP nr 2

Komisja zdecydowała również wy-
różnić następujących uczniów:

Zofia Rawicka - SP Długołęka, 
Kasia Piskorska - SP 2, Anna Szcześ-
niak - SP 4.

Uczniowie biorący udział w kon-
kursie wykazali się bardzo dobrym 
przygotowaniem z zakresu orto-
grafii.

Dzięki hojności sponsorów: Samo-
rządu Uczniowskiego przy SP nr 2 i 
Wydawnictwa Nowa Era uczniowie 
otrzymali wspaniałe upominki.

red.

Charytatywny koncert
W sobotę mija dokładnie pół roku od dramatycznego pożaru naszego 

kościoła. Wydarzenia te wstrząsnęły społeczeństwem Nowogardu. Rzesza 
osób ofiarowała i wciąż ofiaruje swoją modlitwę i pomoc w odbudowie 
spalonego kościoła.

 Wiele już zrobiono, ale potrzeby 
są jeszcze olbrzymie. Ludzie podjęli 
spontaniczny trud pomocy w odbu-
dowie. Pomysły i zaangażowanie były 
i są wciąż rozmaite. Stowarzyszenie 
Forum Rozwoju Gospodarczego Zie-
mi Nowogardzkiej również pragnie 
przyczynić się do odbudowy spalone-
go kościoła. W tym celu podjęło się 
organizacji cyklu koncertów norwe-
skiego chóru religijnego Nordbygda 
Sangforening. Uzyskane przychody 
w całości zostaną przekazane na 
odbudowę kościoła.

Na zaproszenie członków sto-
warzyszenia, Państwa Danuty i Morte-
na Nygard, specjalnie do Nowogardu 
w celu pomocy w zbieraniu datków 
na odbudowę spalonego kościoła 
przyjeżdża norweski chór pieśni 
religijnej Nordbygda Sangforening. 
Chór do Polski przyjeżdża z odległego 
o około 800 km powiatu Løten w Nor-
wegii, własnym autokarem, 7 czerwca 
a odjeżdża w sobotę 10 czerwca. Pełne 
koszty pobyt chóru w Polsce finansuje 
Hotel- Restauracja OSKAR. W trakcie 
pobytu, oprócz charytatywnego kon-
certowania goście zwiedzą również 
naszą Ziemię Nowogardzką.

Powiatu Løten zamieszkały jest 
przez 7.5 tys. ludzi. Rejon ten posiada 
bardzo bogatą kulturę muzyczną. Wys-
tarczy wspomnieć, że dziś funkcjonują 
tam dwa chóry oraz dwie orkiestry 
dęte. Chór wystąpi w składzie 24 
osobowym: 9 sopranów, 9 altów, 4 
tenory, 6 basów. Najmłodszy uczestnik 
ma 21 a najstarszy 64 lata.

Nasz chór został założony w 1913 
roku i był pierwszym w Norwegii, w 
którym mogły śpiewać kobiety. W 
okresie wojennym była krótka prze-
rwa, by zaraz po wojnie wznowić dzia-
łalność. Obecny tenor, Arne Johansen, 
ma 45 lat i reprezentuje już trzecie 
pokolenie a jego babcia zakładała 
ten chór. - mówi dyrygentka Snefrid 
Reutz- Haakenstad, z wykształcenia 
organista i choreograf. - Chór koncer-
tuje w całej Europie. W tym roku wy-
stępował w Anglii oraz w stolicy Estonii 
Tallinie. Są to występy przy różnych 
okazjach. Dajemy koncerty zarówno 
z okazji różnych świąt i uroczystości, 
np. Świąt Bożego Narodzenia, 17 maja 
- Dnia Wyzwolenia Norwegii, jak i 
koncerty charytatywne w domach 
opieki społecznej, dla ludzi opusz-
czonych i samotnych oraz kościołach 
w całej Europie. Mamy różnorodny 
repertuar. W 2003 r mieliśmy występ 
religijny „Stabat Mater”, który szedł 

w programie Rheinberger, razem z 
wiolonczelowym kwartetem. Obecnie 
przedstawiamy lekki program, który 
wpada w uszy i serce wszystkich. 
Zapraszamy również do występów 
publiczność.

Organizując koncert chcielibyśmy 
serdecznie podziękować ludziom 
dobrej woli i wielkiego serca za 
okazany trud oraz prosić o jeszcze 
trochę. Koncerty odbędą się w śro-
dę 8 czerwca o godz. 16 w kościele 
p.w. św. Rafała Kalinowskiego, a o 
godz. 18 w Nowogardzkim Domu 
Kultury, natomiast w czwartek 9 
czerwca serdecznie zapraszamy na 
godzinę 18.30 (po Mszy wieczornej) 
do kościoła p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Wstęp wolny. 
Po koncertach zbierane będą datki na 
odbudowę kościoła.

Z pozdrowieniami 
danuta nygard

SP nr 2

Mistrz Ortografii
W dniu 23 maja 2006 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się 

konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” klas III, zorganizowany przez 
Ewę Żylak i Małgorzatę Wiśniewską.

Szach i Mat!
W dniu 4.06.2006r. (niedziela) o 

godz. 10.00 w klubie „Pomorzani-
na” Nowogard odbędzie się otwarty 
turniej szachowy z okazji ŚWIĘTA 
LUDOWEGO o puchar Burmistrza 
NOWOGARDU. Organizatorem 
turnieju jest Zrzeszenie Miejsko-
Gminne LZS. Zapisy na miejscu w 
dniu zawodów. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych.

Księgarnia „Atlas” poleca
Ilustrowana księga baśni (Pub-

licat)
Książka w serii „Małgorzata Ko-

żuchowska poleca”, z wizerunkiem 
aktorki. Piękne, przyjazne książki 
wyrabiają w dziecku nawyk czytania, 
który zostaje na całe życie. Staran-
nie wybrane baśnie nauczą dziecko 
odróżniać dobro od zła, a kolorowe 
ilustracje pobudzą wyobraźnię. Bar-
wne postaci, fantastyczne przygody 
oraz niezwykłe miejsca - to wszyst-
ko znajdziecie w opowieściach An-
dersena, braci Grimm, Perraulta i 
baśniach z różnych krańców świata. 
Co sprawia, że całe życie wracamy 
do tych samych historii a potem 
opowiadamy je swoim dzieciom i 
wnukom? Ponieważ są one wyjąt-
kowe i magiczne - takie są właśnie 
najpiękniejsze BAŚNIE.

jan Brzechwa dla najmłodszych
Klasyka wierszy dla najmłodszych 

czytelników. W tej książce znajdziesz 
najpiękniejsze wiersze dla dzieci, mię-
dzy innymi: „Na straganie”, „Na wy-
spach Bergamutach”, „Skarżypyta”, 
„Pytalski”, „Kaczka- dziwaczka”, „Sa-
mochwała”. Ponad 50 bogato ilustro-
wanych wierszy!

Święty kamień - clive cussler 
(amber)

Grenlandia. Amerykański nauko-
wiec natrafia w lodowej grocie na 
tajemniczy obiekt sprzed tysięcy lat. 
Londyn. Arabscy terroryści planują 
atak podczas sylwestrowego koncer-
tu Eltona Johna. Arabia Saudyjska. 
Opętany żądzą zemsty amerykański 
miliarder celuje w samo serce isla-
mu: w pielgrzymów zmierzających 
do Mekki i Czarny Kamień, naj-
świętsze miejsce muzułmanów.

Lodowata burza - Giles 
Bunt(amber)

Najpierw przyszło ocieplenie. 
Trzy tygodnie po Nowym Roku ter-
mometr zrobił coś, czego w Algon-
quin Bay nie robi nigdy w styczniu: 
pokazał temperaturę powyżej zera. 
Potem nadeszła mgła. A potem seria 
makabrycznych odkryć - w domu 
na odludziu i w lesie za miastem. 
Wkracza John Cardinal z wydziału 
zabójstw, „detektyw z tajemnicą” 
znany z thrillera „Czterdzieści słów 
rozpaczy”, uhonorowanego presti-
żową nagrodą Crime Writers` Ma-
callan Silver Dagger. Wie, że ma do 
czynienia z bezwzględnym morder-
cą. Ale dlaczego do śledztwa włącza-
ją się tajne służby? Czy rzeczywiście 
ścigają terrorystów? Czy może chcą 
skierować dochodzenie na fałszywy 
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Dzień Dziecka na os. Bema

Obchody Dnia Dziecka 
 

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje otwarte zawody wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 16. Zawody odbędą się dnia 4.06.2006 r. Zapisy przy restauracji 
„Neptun” w dniu zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. Uczestnik zawodów 
obowiązkowo ma mieć siatkę na przechowywanie złowionych ryb!

Zarząd

W Polsce i w innych krajach bałty-
ckich (np.: Czechy, Słowacja, Rosja) 
obchodzone jest 1 czerwca od roku 
1952. Jego inicjatorem była organi-
zacja zwana The International Union 
for Protection of Childhood , której 
celem była zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieciom z całego świata. Nie 
we wszystkich krajach świata święto 
obchodzone jest tego samego dnia. 
ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 
20 listopada w rocznicę uchwalenia 
Deklaracji Praw Dziecka, w 1959 
roku oraz Konwencji o Prawach 
Dziecka z roku 1989. Francuski od-
powiednik Dnia Dziecka to Święto 
rodziny, celebrowane 6 stycznia. 

Japońscy chłopcy świętują 5 maja, a 
dziewczynki 3 marca.

W Nowogardzie Dzień Dzie-
cka obchodzony jest uroczyście we 
wszystkich szkołach i przedszkolach. 
Nauczyciele wraz z wychowankami 
organizują różne festyny, konkursy i 
zabawy. Organizowane są także akcje 
charytatywne, jak ta wczorajsza, która 
miała na celu pomóc chorej Natalii, 
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1. 
Organizowane są pikniki i wspólne 
ogniska. A wszystko to dla wyśmie-
nitej zabawy, integracji i szerokiego 
uśmiechu na buziach dzieci.

red.

            Wszystkim dzieciom
      w dniu ich święta
uśmiechu od ucha do ucha...
pięknych bajek na dobranoc...
co dzień nowych przygód...
gwiazdki z nieba...
wspaniałych przyjaciół...
i wszystkiego, czego tylko zapragniecie

Redakcja DN

Po raz kolejny na os. Bema odbyła 
się impreza  z okazji Dnia Dzie-
cka, którą przygotowali harcerze ze 
Związku Drużyn ZHP w Nowogar-
dzie, Rada Osiedla nr 3, Ratownicy 
WOPR i sponsorzy. W imprezie 
uczestniczyły dzieci z osiedla oraz 
zaproszone dzieci  z Domu Dziecka 
w Mostach, z którymi WOPR-owcy 
spotykają się od wielu lat. Największą 
frajdę sprawiły dzieciom gokadry 

sprowadzone na imprezę ze Świ-
noujścia, a także dmuchany zamek, 
do których kolejka nie ustawała. 
Organizatorzy tradycyjnie przygo-
towali grochówkę, kiełbaski z grilla, 
a także watę cukrową, napoje i 
lody.  Dzieci biorące licznie udział w 
grach,  zabawach i konkursach były 
nagradzane łakociami od sponsorów 
imprezy. 

(HSI)

SP nr 1

Las w ekosystemie
Wtorek, kolejny zwykły dzień w 

szkole, ale nie 30 maja,  nie dla wszyst-
kich uczniów. W ten dzień dla najmłod-
szych uczniów (kl.0, Ia, IIb i IIIa) SP 1 
czekała niespodzianka. Dziś zajęć nie 
prowadzi nauczycielka, lecz uczennice 
kl. I i II Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie: Gosia, Ania, Marta, 
Natalia, Agnieszka i Asia. 

Dziewczyny podzieliły się klasami, 
ustawiły krzesła w koło i zaczęły od 
przedstawienia siebie i celu zajęć, a 
celem dzisiejszych zajęć jest przybli-
żenie najmłodszym znaczenia lasu w 
ekosystemie, jak należy go chronić, by 
cieszyć się nim przez wiele lat.  

Gimnazjalistki role nauczycieli 
ekologii potraktowały bardzo po-
ważnie. Przygotowały krzyżówki, 
zagadki, piosenki i bardzo dokładną 
i rzetelną wiedzę zaczerpniętą z 
różnych publikacji i stron interneto-
wych. Na zakończenie zajęć ucznio-
wie wykonywali prace plastyczne. W 
układaniu scenariusza zajęć, które 
trwały 3 godziny lekcyjne pomogły 
nauczycielki biologii i geografii.

Prowadzące żałują tylko jednego, 
że pogoda nie była na tyle sprzyjająca, 
aby zajęcia poprowadzić w terenie.

red.



Nr 428

Serdeczne 
podziękowanie 

dla firmy 
STIMeX 

od dzieci 
z Osowa 

za bezinteresowne 
skoszenie boiska

Na ławce pod murkiem

Czekam na IV RP, 
oj czekam z utęsknieniem..

- Witam panie gazetowy! Cały miesiąc czekałem, a pana nie ma i nie ma.. Już 
myślałem, że przyjdzie mi zakwitnąć na tej ławce.

- Witam Panie Stasiu! Cieszę się, że w zdrowiu Pana widzę. Faktycznie przez 
cały miesiąc byłem z dala od Nowogardu. Wielkie zmiany widzę, estetyczne, że 
tak powiem....

- Święta prawda panie redaktorze. Tylko mnie się zdaje, że trzeba koniecznie wy-
jechać, aby zmiany zobaczyć. Niektórzy wcale nic nie widzą. Patrz pan jak pięknie 
wygląda siedziba władz SM „Gardno” I co? Narzekania. Gdy urzędnicy byli w starym 
obiekcie to pan Piórko krzyczał, że zbyt duży obiekt, gdy przeszli do mniejszego to 
znowu zbyt elegancki i kosztowny. Czyżby mieli w namiocie administrować?

A tak w ogóle to w ostatnim roku przyszła moda na chodniki i pieszojezdnie. Szko-
da, że Dziennik nie uwiecznia zmian wzdłuż drogi krajowej, nie pokazuje pięknej 
Wileńskiej czy placu Szarych Szeregów. Jest miło i wygodnie..

- Teraz Pan narzeka na wyrost. Dziennik akurat trzyma rękę na pulsie i zmiany 
rejestruje.

Nawet te listy, które Pan krytykuje też o zmianach świadczą. Czytelnicy stają się 
aktywni. Wybory za pasem to i aktywność wzrasta. Znam te mechanizmy – działa-
cze partyjni osobiście nic głośno nie mówią, ale ich sympatycy sprytnie sterowani 
zaczynają robić to co należy...

- Z mojej ławki dobrze to widać. A i u góry zaczynają majstrować przy ordynacji 
wyborczej.

Nie chcą by obywatele wybierali wójta czy burmistrza. Już ja ich dobrze przejrzałem! 
Oni, czyli koalicja rządząca wiedzą doskonale, że nie mają odpowiednich kandydatów, 
którzy mogliby skutecznie walczyć o te stanowiska. Panie gazetowy – powiedz pan 
szczerze – kto może wygrać z naszym Kaziem? Kto? Chyba nie ten co przez całą ka-
dencję siedział cicho, a tuż przed wyborami ma nagle recepty na wszystkie bolączki.

 - Panie Stachu przecież ci u góry chcą budować IV RP, muszą mieć swoich ludzi 
aby  realizować ten ambitny zamiar.

- Dobrze pan powiedziałeś – zamiar – a nie program. Bo programu to ja nie 
widzę.

Zresztą ten zamiar jest nierealny chociaż czekam na jego realizację. Ale IV RP to 
MY, bo zła III RP to też MY. Prosty przykład – wyliczono, że w przeciętnym biurze, 
przeciętny urzędnik pracuje efektywnie 15 minut dziennie. Słyszy pan – 15 minut! 
Ale ten sam urzędnik psioczy na urzędnika sądowego, że nic nie robi. Prawda, że ten 
w sądzie też się nie przykłada, bo inaczej prosta sprawa o windykacje nie płaconych 
rat, rozpatrywana przez jednego sędziego nie czekałaby na załatwienie 9 miesięcy! 
Czy sędzia pomyślał, że w tym czasie odsetki stały się większe od kredytu? Nie, bo on 
czeka na zmiany i IV RP! Przecież zbyt mało zarabia!

Strajkują lekarze. Mają prawo, niech więc strajkują. Gdy jednak popieramy PiS i 
jego obraz Polski Solidarnej to musimy zaprotestować – gdzie ta solidarność? Natych-
miast podwyższyć o 30% i od nowego roku o 100%! Czy pan, panie gazetowy słyszał 
kiedykolwiek o takich żądaniach, bo ja mimo 75 przeżytych lat nie. Argument, że 
na zachodzie tak zarabiają jest tak samo zasadny jak to, ze w Niemczech „socjal” to 
około 600 euro, a nasza najniższa pensja około 130 euro. Stąd wniosek, że 60 procent 
robotników fizycznych powinno żądać podwyżki  - natychmiastowo przynajmniej 
300%.!

Inna sprawa to ciągłe usprawnienia jakie wprowadzają nasi nowi ministrowie 
Dam panu przykład prosty i przyziemny (a nawet podziemny).Do niedawna zasiłek 
pogrzebowy mógł 

w imieniu rodziny pobrać przedstawiciel zakładu pogrzebowego. Rodzina, która 
akurat nie miała do dyspozycji około 4 tysiące złotych przekazała akt zgonu i np. 
odcinek emerytury i była spokojna – zakład zorganizował pogrzeb i jeszcze parę 
złotych od ręki wypłacił. Teraz nie!

Zasiłek może pobrać ten z rodziny kto pogrzeb organizował. Musi więc mieć 
pieniądze by wszystko opłacić, a ZUS wypłaci określoną ustawowo kwotę  Znam 
przypadek, że już po...miesiącu! Też pracują 15 minut dziennie, bo jak inaczej ten 
pośpiech wytłumaczyć!

Nie szukajmy więc winnych tylko patrzmy na siebie i swoją pracę. Przepisy też 
wprowadzają ludzie, ci sami, którzy psioczą na III RP!.

- Panie Stachu już zaczynam robić rachunek sumienia. Na koniec podam Panu 
przykład dobrej urzędniczej roboty – z okazji Dnia Dziecka w niektórych miastach 
będzie zakaz sprzedaży alkoholu. Przynajmniej raz rodzice będą spokojni – małolaty 
się nie upiją!

LMM

III Festiwal Piosenki Niemieckiej

Spartakiada w Kikorzach

Po raz trzeci w Szkole Podstawowej 
nr.2 w dniu 24 maja odbył się Festiwal 
Piosenki Niemieckiej zorganizowany 
przez nauczycielkę języka niemieckie-
go Anitę Rebus. Do konkursu zgłosiło 
się 11 wykonawców z czterech szkół 
podstawowych w Nowogardzie. W 
tym roku zainteresowaniem uczniów 
cieszył się rockowy zespół niemie-
cki „Tokio Hotel”, którego piosenki 
zaśpiewało aż 5 zespołów. Ciekawie 
zaprezentował się zespół SP nr 4 – 
„Tokio Hotel”, który mocnym głosem 
wyśpiewał sobie I miejsce w konkur-
sie. II miejsce zdobyli uczniowie z SP 

nr 1 i ich zespół „Tokio Lumpeks” , III 
miejsce przyznano zespołowi „Tokio 
podróba” z SP nr 3. 

Także publiczność miała możliwość 
głosowania na swój wybrany zespół, 
a nagrodę tę otrzymały rapperki z 
zespołu „Zauberinnen”. Organizator 
festiwalu chciałby serdecznie podzię-
kować za pomoc w organizacji: pani 
Annie Klukowskiej, Joannie Ma-
chockiej oraz Jarosławowi Jesionce i 
Dariuszowi Barczakowi.

red.

W minioną niedzielę, tj. 28 maja 
w kikorzach odbyła się spartakiada 
zorganizowana przez miejscowy 
LZS i radę Sołecką.

W turnieju piłki nożnej brało udział 
siedem drużyn. Grano systemem dwa 
razy po piętnaście minut. Zespoły 
podzielono na grupy A i B, a następ-
nie rozgrywano mecze pomiędzy 
grupami (wygrany zespół z gr. A grał 
z wygranym gr. B, itd.). Zwycięzcami 
okazała się drużyna z miejscowości 
Ciechno, drugą pozycję wywalczyła 
ekipa z Węgorzyc, trzecie uzyskała 
reprezentacja z Kościuszek.

Tytuł najlepszego strzelca otrzymał 
zawodnik z Kościuszek piłkarz Le-
wandowski, który otrzymał puchar 
ufundowany przez firmę „Vena”.

W turnieju piłki siatkowej do roz-
grywek przystąpiło 6 drużyn. Grano 
systemem do dwóch zwycięstw do 15 
punktów. Wygrała drużyna z Krzy-
wic, drugie miejsce zajęło Ciechno, 
natomiast trzecią lokatę uzyskały 
Węgorzyce.

Tytuł najwszechstronniejszego 
zawodnika w piłce siatkowej zdobył 
siatkarz z Węgorzyc Paweł Buczkow-
ski, który otrzymał puchar ufundo-
wany przez firmę „Vena”.

Natomiast za trzy pierwsze miejsca 
drużyny otrzymały puchary ufundo-
wane przez LZS Osina.

Zawody przeprowadzał Bogdan 
Banasiewicz, który także organizował 
tę imprezę.

Ze względu na zły stan pogody 
(padał deszcz) zabawy i gry dla dzieci 
nie odbyły się.

Organizatorzy składają szczególne 
podziękowania dla: Rady Sołeckiej w 
Kikorzach, pani Jolanty Kowalskiej 
- radnej gminy Osina za wkład w 
organizację imprezy oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
powstania tejże imprezy.

Oka
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reklama

“PBO-GrInBud” Sp. z o.o.  w nowogardzie 

zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowie Hali widowiskowo - sportowej w resku  

1.robót elewacyjnych wraz z dociepleniami w ilości  711,00 m2
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na reali-
zowanych przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach w zawodach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płyt gipsowo - kartonowych, 
3. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
4. dekarz,
5. malarz,
6. murarz tynkarz,
7. betoniarz - zbrojarz.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
“PBO-GrInBud” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 tel.  091 57 92 630 
lub 091 57 92 651  
   1. Eugeniusz Niziński - telefon  091 57 92 630 
   2. Lucyna Warian - telefon  091 57 92 651

nacZeLnIk urZĘdu SkarBOWeGO 
W GOLenIOWIe 

informuje, że z dniem 1 maja 2006 r. 

został zlikwidowany 
punkt obsługi podatników w nowogardzie. 

………………………………………………………………
Kompleksowa obsługa podatników dokonywana jest w sie-
dzibie Urzędu Skarbowego w Goleniowie, Plac Lotników 1 
w poniedziałki i czwartki w godz. 7.00 – 16.00 
oraz wtorki, środy i piątki w godz. 7.00 – 15.00.

Z.P.H.u. „TranS-MeT” 
w Goleniowie, 

ul. Rzemieślnicza 1 

ZaTrudnI 
spawaczy z doświadczeniem 

Tel. 091 418 23 57

Firma „kSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C, Nowogard 

poszukuje 
przedstawicieli handlowych 

Wymagane: prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, dyspozycycjność

Firma zatrudni 
operatora koparki 

i koparkoładowarki
PILNIE!!! 

Tel. 0�09 4�1 610, 0�12 18� 041 
z Nowogardu u okolic

Zakład Ślusarki 
MET-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 1�A, tel. 0888 942 270
Kino na weekend

CZERWONY KAPTUREK 
– Prawdziwa historia

Komedia animowana USA 2006 r. reż. Cory 
Edwards, Todd Edwards, Tony Leech, głosu 
użyczyli: Piotr Machalica, Miriam Aleksandro-
wicz, Jolanta Fraszyńska, Jerzy Kryszak, Michał 
Milowicz. Czas trwania 80 min, projekcja piątek- 
niedziela godz. 17.00.

Wszystkim wydaje się, że doskonale znają bajkę 
o Czerwonym Kapturku. Lecz czy prawdziwą 
wersję tej bajki? Może przez całe dzieciństwo 
byliśmy wprowadzani w błąd. Nawet w tak zna-
nej wszystkim historii tkwią detale, których nie 
dostrzeże się na pierwszy rzut oka. W tym przypadku zaczynamy opowieść 
od końca. Futerkowy glina ze zwierzęcego świata prowadzi dochodzenie w 
sprawie zakłócania porządku w chacie babci.

Wszyscy jesteśmy Chrystusami
Dramat Polska 2006 r., reż. Marek Koterski, 

obsada: Marek Kondrat, Andrzej Chyra, Michał 
Koterski, czas trwania 107 min, projekcja piątek- 
sobota, godzina 19.00.

Głównym motywem filmu są bolesne wspo-
mnienia Sylwka (syna) o piciu jego ojca - Adama. 
Naprzemianlegle do tego zaczyna się w Adamie od-
wijać taśma własnych wspomnień tworzących wraz 
z opowiadaniem syna - listę największych strat i ran 
zadanych przez picie sobie i bliskim. Oka

Ważne dla rolników
W tym roku ARiMR przeznaczy �6,8 mln zł na utylizację padłych zwierząt 

Agenc ja  Restruktur yzac j i  i 
Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 
podpisywanie umów z 34 podmio-
tami, które zajmują się zbieraniem 
zwłok bydła, owiec, kóz i świń, 
przetwarzaniem ich na mączkę oraz 
transportem do zakładu utylizacji 
– spalarni. 

Na realizację programu 
utylizacji padłych zwierząt 
od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006 r. ARiMR przeznaczy 
56,8 mln zł. Oznacza to, że 
tegoroczne dofinansowanie 
dla tego zadania będzie po-
nad dwukrotnie wyższe niż 
w 2005 r. W ubiegłym roku 
Agencja dopłaciła łącznie 
22,9 mln zł. do zutylizowania 
ok. 83,3 tys. martwych prze-
żuwaczy i ok. 35,3 tys. „sztuk 
przeliczeniowych” świń. 

Podmioty ubiegające się w Agencji 
o dotację na ten cel przewidują w 
tym roku odbiór oraz transport do 
miejsc utylizacji prawie 138,4 tys. 
padłych przeżuwaczy i ponad 244,5 

tys. „sztuk przeliczeniowych” świń 
(za sztukę przeliczeniową uznaje się 
np. jedną padłą świnię o wadze ponad 
110 kg lub więcej mniejszych według 
przyjętego przelicznika).

Agencja wyliczyła dopłaty dla 
zakładów utylizacyjnych metodą 
średnich ważonych, na podstawie 

danych z wniosków zakwalifikowa-
nych do udzielania pomocy. Dopłaty 
wyliczono do: zbioru sztuki dużej i 
sztuki małej, do 1 km transportu, do 
przetworzenia 1 tony surowca oraz 

do transportu jednej tony mączki 
do spalarni. Maksymalna opłata za 
odbiór padłych zwierząt ponoszona 
przez producentów rolnych pozosta-
nie w tym roku na poziomie ubiegło-
rocznym i nie może przekroczyć 30 
zł za sztukę dużą (dorosłe bydło) i 10 
zł za sztukę małą (cielęta, owce, kozy 

i świnie według wskaźników 
przeliczeniowych). 

Stawki dopłat zarówno do 
zbioru, jak i transportu padłych 
sztuk są jednakowe na obszarze 
danego powiatu. Koszt jednego 
kilometra transportu i zebrania 
jednej sztuki na terenie powiatu 
został przyjęty w wysokości 
równej najniższej kwocie, o któ-
rą wystąpił podmiot na terenie 
danego powiatu i nie przekracza 
obliczonych średnich ważonych 
stawek. Odległość liczona jest 

od siedziby powiatu do najbliższego 
zakładu utylizacyjnego. 

Opr.kari
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AUTODEMONTAŻ
SAMOCHODOWE
CZĘŚCI UŻYWANE 

I NOWE 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOCHODÓW

 ROZBITYCH 
I INNYCH 

o wartości od 0 do 1�00 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 �9 2� 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Gimnazjalisto!
Jeżeli wiążesz swoją przyszłość ze sportem, ta oferta jest dla Ciebie!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
I LO w nowogardzie 

informuje, że w roku szkolnym 2006/2007 we współpracy z nowogardzkim 
klubem sportowym Pomorzanin tworzy klasę sportową (dyscyplina 
główna-piłka nożna chłopców). Poza 3 godzinami WF proponujemy 
uczniom miedzy innymi: 7 godzin treningowych z piłki nożnej, obozy 
sportowe w okresie wakacyjnym, 
a osobom spoza Nowogardu   możliwość zakwaterowania w internacie 
ZSP. Zaś realizacja rozszerzonego programu z biologii i chemii umożliwi 
planowanie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Szczegółowe informacje
dostępne w sekretariacie szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w nowogardzie 

ogłasza nabór 
do Liceum Zaocznego. 

Termin składania podań do 5 czerwca br. 
Szczegółowe onformacje dostępne 

w sekretariacie szkoły.

centrum Ogrodnicze 
„GWaranT” 

w nowogardzie 

przyjmie na praktyki 
zawodowe 

w charakterze sprzedawcy 
(podczas odbywania nauki) 

MOŻLIWOŚĆ 
ZATRUDNIENIA 

po odbyciu praktyki 
Kontakt: ul. Wojska Polskiego �4, 

Agnieszka Gajdzis, 
tel. 091 �9 20 760.

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960

OPaŁ PPUH „EDBA”
• radykalna 
   OBnIżka cen kOkSu
• OBnIżka cen WĘGLa

Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 
(za cmentarzem) 

czynne 
od poniedziałku do soboty 

tel. 091 39 22 329, 
091 39 20 353 

na terenie miasta 
bezpłatny transport!!!

kOncerT na rZecZ OdBudOWy kOŚcIOŁa 
nOrdByGda SanGFOrenInG 

nOrWeSkI cHÓr reLIGIjny 
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 16.00 
          – kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 18.00 
          – Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie
• 09.06.2006 r. (piątek) godzina 18.30 
          – kościół p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie

Wstęp wolny. Po koncertach zbierane będą datki na odbudowę spalonego kościoła.
• Ogranizator: 
   Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Ziemi Nowogardzkiej
• Główny sponsor: Hotel - Restauracja „OSKAR”
• Patron medialny: „Dziennik Nowogardzki”

Serdecznie zapraszamy
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Zapraszamy do nowo otwartej 
agencji kredytowej FIOLeT 
 0603 455 894 i czynne od 10.00 do 16.00

 - kredyty gotówkowe
 - kredyty hipoteczne

ul. Wojska Polskiego 3, pok. 104
„IMMOBILIa”. 

091 39 20 891, w. 204

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 1800 

m kw. Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym 
na działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 
066 106.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawaler-
ki do wynajęcia. 0�09 668 994

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 0503 03 82 34.

• Dom na wsi sprzedam. 0660 010 540.
• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze, lokator-

skie. Niezadłużone, możliwość wykupu na 
własność. 091 39 25 350, po 20.00.

• Kupię kawalerkę, kuchnia z oknem lub 
małe mieszkanie 2-pokojowe. 0604 
143 933.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0604 
867 866.

• Mieszkanie do wynajęcia, 1 pokój z kuch-
nią, łazienka – ul. Wyszyńskiego. 0604 
082 540.

• PILNIE POSZUKUJĘ MIESZKANIA do 
wynajęcia 2 lub �-pokojowego. 0�10 
1�2 612 lub 0604 77� �6�.

• Sprzedam mieszkanie w bloku, Dobra 
k/Nowogardu, 3-pokojowe, 64,5 m kw., 
I p., wc, łazienka osobno, cena 42.000 zł 
– do uzgodnienia. 091 39 14 564, 0691 
275 601.

• Sprzedam dom wolnostojący 170 m kw. 
na działce 1000 m w Nowogardzie przy 
ul. Kościuszki. 0601 �76 1�6.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany, dwuetażowy w okolicach 
Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 091 39 
14 856, 0506 801 819.

• sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spól-
dzielcze, własnościowe z garażem. 091 39 
28 135.

• Sprzedam lub wynajmę pawilon han-
dlowy z możliwością zamieszkania. 0888 
066 106.

• Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie, 80 m kw., cena 130.000 zł. 091 39 
27 142.

• „Immobilia” Nieruchomości – 060� 
4�� 894, 091�9 20 891, w. 204 sprzeda: 

Szczecin Dąbie, 2 pokoje, 48 m kw., IV 
piętro, spółdzielcze, własnościowe z 
KW, 8�.000 zł; kawalerka, I piętro, ul. 
Warszawska, 48.000 zł; gospodarstwo 
rolne, �0 ha, zabudowania gospodarcze 
– kolonia k/Nowogardu, 280.000 zł.

• Dom na wsi na działce o pow. 0,30 ha 
sprzedam. 0888 066 106.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w 
Nowogardzie. 0606 616 309.

MOTORYZACJA

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. 
Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 �9 111 17.

• Skupuję katalizatory – 100 zł za kg. 0889 
608 764.

• Sprzedam Skuter SUZUKI katana, 1998 
r., stan b. dobry, cena �.�00 zł. Tel. 0�09 
702 817.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik �-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GAZ, cena 4.�00 zł. Tel. 
0692 �64 824.

• Opel Omega, poj. 2.0, 16V EKOTEK, 1995 
r., wersja CD, bogate wyposażenie. 091 39 
21 828.

• Fiat Cinquecento, 1996 r., poj. 704, 
silnik do remontu, cena �.�00 zł. 0697 
612 76�.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok 
prod. 1979. Tanio!!! Tel. 091 �9 11 101.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m 
długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam Tarpan Honker, 1990 r., 1.9D, 
cena do uzgodnienia. 0692 117 524.

• Sprzedam Omega Opel, 1987 r., poj. 1.8 + 
gaz, 1200 zł. 0667 146 793.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 8�8 706.
• Sprzedam ciągnik C330 – Olchowo 1. 0606 

312 832.
• Sprzedam króliki mięsne w różnym wieku. 

091 39 22 607, 0696 588 221.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna”, 

cena 2.700 zł i przyczepę 6-tonową, cena 
2.000 zł. 091 39 187 72.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 091 39 106 
25, wieczorem.

• Kupię prosięta. 0660 010 540.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach na po-

większenie gospodarstwa. 0663 212 981.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 

807 668, 091 39 26 619.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
�74 �42.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 �9 22 78�, 0660 
�92 8�1.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

�16 4�1.
• Remonty mieszkań – 091 39 21 416.
• www.nowogard.info
• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Skracanie spodni, wszywanie zamków i 

inne usługi krawieckie. Ul. Zamkowa 2A/2. 
Tel. 0668 347 389.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatow-
skiego 7. Tel. 091 39 21 110.

• Tłumacz języka niemieckiego, listy i doku-
menty. Tel. 091 39 23 132.

• Remonty mieszkań – szpachlowanie, 
glazura, regipsy, malowanie, panele i 
inne. 0880 690 �24.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 

Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do załadunku 
indyków. Telefon. 0502 56 23 78.

• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 091 
�9 21 19�.

• Dam pracę!!! 0605 88 99 09.
• Robotników budowlanych zatrudnię. 0503 

093 127.
• Zatrudnię operatora żurawia wieżo-

wego, operatora żurawia samochodo-
wego, murarzy i cieśli. Kontakt – 0�08 
211 700.

• Podejmę pracę jako kierowca – kat. B, C, 
E. 0889 183 922.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELEMEN-
TóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
Zł – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy Ci się OD-
SZKODOWANIE (z tytułu OC). Pomo-

żemy Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
Europejskie Centrum Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0�08 866 447.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 0508 
419 147.

• Do wynajęcia bus 17-osobowy, klimaty-
zacja, TV, DVD, kraj – zagranica, wyjazdy 
na mistrzostwa świata do Niemiec. 0609 
696 482.

• Sprzedam pilarki Stihl-MS230C, Husqvar-
na-444. Tel. 0605 88 99 09.

• Sprzedaż PłYT CD i kaset z muzyką polską i 
zagraniczną, BAJEK I FILMóW DVD. Zapra-
szamy, Długołęka 7, sobota – 3 czerwiec 
11.00 – 17.00, tel. 091 39 18 605.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części), tel. 091 
�9 268 �7, od 9.00 do 17.00, 0608 
�28 09�.

• Kupię drzewo do kominka: 4 m3 gałęziów-
ki i 12 m3 drzewa liściastego. Z dowozem, 
pocięciem i wjazdem na posesję – Nowo-
gard, ul. Zielona 3.

• Sprzedam maszynę krawiecką „Over-
lock”, �-nitkowa. Kontakt tel. 091 �9 
20 �42.

• Kuchenkę gazowo-elektryczną 4-letnią 
Amica z powodu wyjazdu sprzedam. 500 
zł. 0880 064 803.

• Sprzedam 2 nowe biurka, fotel biurowy, 
faks i atlas. 0888 066 106.
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ogłoszenie

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

ogłoszenie

  W obiektywie Jana Korneluka  
 Tęcza - zapowiedź zmian i nowej przyszłości
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TELEFONY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
B - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
C – „Pomerania”

NOWOGARD    01.06.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. mechanik-ślusarz
5. pokojówka
6. kierowca C
7.doradca handlowy PLUS GSM
8.monter stolarki PCV
9.kierowca – pomiarowy
10.szwaczka
11.referent administracyjno-biurowy
12.tokarz; frezer
13.doradca klienta
14.murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbrojarz; 

operator maszyn budowlanych, kie-
rownik budowy, majster; brygadzista, 
pomocnik do prac budowlanych 

15.przedstawiciel handlowy
16.mechanik maszyn; elektryk; magazynier
17.sprzedawca-magazynier

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. kierowca C+E (Gryfice)
4. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. nauczyciel historii (Goleniów)
7. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
8. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
9.operator koparki (Goleniów)
10.kierowca-sprzedawca (Szczecin)
11.z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
12.recepcjonista, kelner, kucharz (Ustronie 

Morskie)
13.nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, w-fu, historii, informatyki, fizyki/
techniki (Kamień Pom.)

14.główny księgowy (Goleniów)
15.technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
16.magazynier (Szczecin)
17.elektronik, konserwator, operator myjni 

bramowych (Goleniów)
18.monter stelaży meblowych, operator 

maszyn stolarskich (Dębno)
19.nauczyciel j. angielskiego, informatyki, 

nawigacji, praktycznej nauki zawodu, 
bibliotekarz (Świnoujście)

20.murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, 
gipsiarz, pracownik fizyczny (Pruszków)

21.spawacz, monter kadłubów okręto-
wych, monter kadłubów okrętowych-
poddźwignicowy, kowal konstrukcji 
stalowych, monter rurociągów okrę-
towych, monter ślusarskiego wyposa-
żenia, maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)

22.kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
23.kierowca kat. B (Dobra)
24.operator maszyn i urządzeń produkcyj-

nych; pracownik magazynowy 
(Rurka)
25.fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY

 W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Iskra Banie- Pomorzanin Nowogard 3:2 (1:1)

Bliższe widmo degradacji
Pomorzanin: Haberski- Nieradka, Wasyluk, Kaczmarek, Marszałek (65min 

Gołdyń), Konieczny, Skórniewski, Szobel (80 min Kram), Galus (25 Rzechuła), 
Goszczurny.

Bramki dla Pomorzanina strzelili: Goszczurny, Rzechuła.

Iskra Banie- Pomorzanin Nowogard

Juniorzy: pogrom Iskry
Pomorzanin skład: Bobrowiski - Mordzak, Jakubowski, Kram, Paszkiewicz, 

Majdziński, Oniszczenko, Pertkiewicz, Majczyna, Iwaniuk, Borowik.
Bramki dla Pomorzanina strzelił: Iwaniuk (dwie), Majdziński (dwie), 

Oniszczenko.

Juniorzy Pomorzanina nie zwal-
niają, podtrzymując passę swoich 
zwycięstw. W miniony weekend roz-
gromili Iskrę Banie aplikując wszyst-
kie bramki już w pierwszej połowie. 
Wynik mógł być dużo wyższy.

Po raz pierwszy bramkarz Iskry 
musiał wyciągać piłkę z siatki już w 
5 minucie, po strzale Borowika, lecz 
sędzia uznał, że w tej sytuacji był 
spalony. Jednak w 10 minucie bram-
kę musiał uznać. Majdziński zagrał 
do Waniuka, a tam uderzeniem z 14 
metrów zdobył pierwszą bramkę. W 
20 minucie Pertkiewicz zagrał długie 
podanie do Majdzińskiego, który 
minął bramkarza i umieścił piłkę w 
pustej bramce.

W 25 minucie wychodzący na 
czystą pozycję Majczyna został sfau-
lowany, w polu karnym Iskry. Sędzia 
nie miał wątpliwości wskazał na „je-
denastkę”, a faulującego gracz ujrzał 
czerwoną kartkę. 

Pięć minut później mogło być 
już 4:0 Majczyna dośrodkował na 
13 metrów, a Pertkiewicz uderzył z 
pierwszej piłki tuż nad poprzeczką.

W 32 minucie Iskra przeprowadzi-
ła pierwszą groźną akcję zdobywając 
od razu bramkę honorową. Nieporo-
zumienie Krama i Paszkiewicza wy-
korzystał jeden z graczy gospodarzy, 

znalazł się w sytuacji sam na sam i 
pokonał Bobrowskiego.

W 35 minucie indywidualną akcję 
przeprowadził Majdziński, ominął 
dwóch obrońców mając przed sobą 
tylko bramkarza pokonał go tech-
nicznym uderzeniem.

W 40 minucie Iwaniuk ogrywa 
obrońcę i uderzeniem z 12 metrów 
ustala wynik meczu.

Druga połowa również należała do 
Pomorzanina, który stworzył wiele 
sytuacji, lecz nie zdołał podwyższyć 
wyniku spotkania. W 63 minucie 
Majczyna ograł dwóch obrońców 
i uderzył z 18 metrów trafiając w 
słupek. Dwie minuty później Iskra 
próbowała swoich sił, lecz strzał jej 
zawodnika okazał się niecelny. W 70 
minucie stojąc 40 metrów od bramki 
Pertkiewicz zauważył wysuniętego 
bramkarza uderzył, lecz ten końcami 
palców zdołał wybić piłkę zmierzają-
cą do bramki.

W 80 minucie Pertkiewicz mija 
bramkarza, strzela do pustej bramki, 
piłkę niespodziewanie wybija z linii 
bramki obrońca. Pięć minut przed 
końcem meczu gospodarze przepro-
wadzają kolejną akcję, lecz strzał z 16 
metrów broni nudzący się do tej pory 
Bobrowski.

ag

Od kilku tygodni jasne się stało, 
że Pomorzanin może w przyszłym 
sezonie zagrać w okręgówce. Kibice, 
działacze i pewnie zawodnicy pocie-
szali się tym, że przed nowogardzką 
drużyną jeszcze kilka meczów ze 
słabszymi rywalami. Z pewnością do 
tej grupy można zaliczyć outsidera V 
ligi Iskrę Banie. Pomorzanin przegrał 
jednak ten mecz.

Pierwsi bramkę strzelili zawodni-
cy niemal już zdegradowanej Iskry 
Banie. W 15 minucie po błędzie 
nowogardzkiej obrony Haberski po 
raz pierwszy wyciągnął piłkę z siatki. 
Jeszcze przed przerwą udało się zre-
misować, a uczynił to w 40 minucie 
gry Goszczurny.

Nadzieje na to, że po przerwie 
Pomorzanin rzuci się do skutecznych 
ataków zostały szybko rozwiane. W 
niewielkim odstępie czasu Iskra wy-
korzystała błędy obrony zdobywając 
dwie bramki. 

Nadzieje odżyły w 65 minucie, 
kiedy to Rzechuła zdobył bramkę 

kontaktową Pomorzanin rzucił się do 
odrabiania strat stwarzając sobie kil-
ka znakomitych sytuacji. Piłka trafiła 
w słupek, poprzeczkę, lecz ani razu 
do bramki. Nowogardzka drużyna 
wróciła bez zdobyczy punktowych.

Do końca rozgrywek pozostały 
jeszcze cztery kolejki. Z rywali, z 
którymi zmierzy się Pomorzanin 
tylko Korona Słuchowa jest zaspołem 
niżej notowanym. Fagus Kołbacz jest 
tylko jedną pozycję wyżej od naszej 
drużyny, a Kłos Pełczyce i Zorza Do-
brzany to ligowi średniacy. O punkty 
nie będzie łatwo, a te są niezbędne. 
Nadal z niecierpliwością czekamy na 
komunikat Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej dotyczących 
ilości degradowanych drużyn w V 
lidze. Jest to ściśle powiązane z roz-
grywkami w innych klasach. A skoro 
najprawdopodobniej z III ligi spadnie 
Flota Świnoujście, to trudno się spo-
dziewać by do okręgówki zdegrado-
wany został tylko jeden zespół.
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Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż 
w związku z organizacją Mistrzostw Polski w 

Motocrossie zaplanowanych na dzień 2 lipca 
2006 roku, wszczęte zostało postępowanie 
ofertowe na wyłączność w zorganizowaniu 
zabezpieczenia gastronomicznego imprezy. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 
będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – roz-

rywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź upraw-

nień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 

10/2, 72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które 
wpłyną do KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatry-
wane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mi-
strzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Klub Motorowy „CISY”

Ania Protas mistrzynią Koszalina
W sobotę 27 maja odbył się w Ko-

szalinie ostatni w tym sezonie turniej 
Darta o Mistrzostwo Koszalina. Był 
to najbardziej prestiżowy turniej 
przed Mistrzostwami Polski, na który 
zjechały ekipy z: Unieścia, Mielna, 
Białogardu, Miastka, Nowogardu i 
Koszalina. Wśród mężczyzn tradycyj-
nie zwyciężył zawodnik z Koszalina 
Waldek Murawski, natomiast wśród 
kobiet zwyciężyła Ania Protas po-

konując 10 zawodniczek. Mistrzyni 
otrzymała puchar ufundowany przez 
Prezydenta Koszalina, medal, nagro-
dę pieniężną i atrakcyjną nagrodę 
rzeczową. Po bardzo udanym sezonie 
Ania jest jedną z głównych faworytek 
o tytuł Mistrza Polski, jak i Mistrza 
Europy Taxi. Trzymajmy za nią kciuki 
i miejmy nadzieję, że bardzo dobre 
prognozy sprawdzą się.

andrzej Szafran
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krzyżówka nr 22kupon nr 22 Humor 
Henia Szczupaka

OKRUCIEŃSTWO LOSU
To losu jest okrucieństwem,
że miłość od pierwszego wejrzenia,
Kończy się często małżeństwem
Do ostatniego westchnienia.

HYDRAULIK
Ach, ta rączka taka zimna,
Pozwól, że ogrzeję!
Och, choć scena tak intymna,
Ja cała kostnieję.
Co tak dźwięczy we wieczory,
Aż wstrząsa zrębami?
Czy to dzwonią na nieszpory?
Nie, to ja, zębami…
W głowie mi po całych dzionkach
Myśl jak zając hopla:
Czemu inne są w skowronkach,
A ty cała w soplach?
Gdym twych pieszczot 

zmarzon głodem,
Witasz mnie ozięble,
Twoje wdzięki skute lodem,
Oczy jak przeręble!
Pięć tygodni przeleciało,
I tylko się migło,
Przez ten okres twoje ciało
Już do cna wystygło!
Ach, nie uniósłby mnie wietrzyk
Hen, w niebiańskie sfery
Gdyby mi kto odpowietrzył 
Me kaloryfery!

EPILOG
Ach, nie dziwię się już teraz
Oziębłości dziewczyn,
Bo cóż wart jest bez hydraulika
Nasz system ogrzewczy?          

Prawidłowe rozwiązania krzyżówki 
nr 21 – WITaMy Benedyk-
Ta SZeSnaSTeGO – nadesłali: 
Bronisław Rasowski – Jarchlino, 
Maria Gortat – Czermnica, Cecy-
lia Furmańczyk – Strzelewo, Eliza 
Zawadzka – Orzechowo, Wiesław 
Szałaj – Orzesze, Bogumiła Urtnow-
ska – Kulice, Zdzisław Wisniewski 
– Dąbrowa, Edyta Domagalska 
– Strzelewo oraz z Nowogardu:  

Katarzyna Saja (także 20), Danuta 
Majeranowska, Katarzyna Kotala, 
Gertruda Wasyluk, Jerzy Siedlecki, 
Danuta Bogus, Władysława Kubisz, 
Teresa Powalska, Włodzimierz Bo-
rowicz, Kamil Klusaczyk, Franciszek 
Palenica, Rafał Włodek, Grażyna 
Jurczyk, Janina Jarczewska, Barbara 
Bartosik, Regina Orłowska, Maryla 
Piątek, Halina Szwal, Józef Górzyń-
ski, Andrzej Leszczyński.

Prenumeraty „dn” na lipiec 
wylosowali:

- Katarzyna Saja – Nowogard,
- Bogumiła Urtnowska – Kulice,
- Zdzisław Wisniewski – Dąbrowa. 

Nowogardzka.

Gratulujemy!     
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 Witamy wśród nas...

reklama

reklamareklama

Dzień Matki
Za sprawą przedszkolaków z Przedszkola nr 3 wracamy do Dnia 

Matki, dnia, o którym nigdy nie za dużo. To właśnie dla zaproszo-
nych do przedszkola mam, dzieci przygotowały inscenizację bajki pt: 
„Kopciuszek”.

Stroje i dekorację 
przygotowały mamy 
wraz z wychowawcami 
przedszkola.

Druga część spotka-
nia dostarczyła mamom 
wielu radości i wzru-
szeń. Był to koncert 
życzeń.

Grupa dzieci samo-
dzielnie czytała wiersze, 
które wcześniej ułożyły 
- każde dziecko dla swo-
jej mamy - wręczając 
prezent wykonany przez 
siebie przy pomocy wychowawczyń.

Po wysłuchaniu życzeń każda 
mama podchodziła do stolika i loso-
wała dla siebie jedną z 15 piosenek (1 
piosenka dla dwóch mam).

Wylosowane piosenki przedszkola-
ki śpiewały solo, w duecie i tercecie.

Spotkanie uwieńczyły życzenia wy-
powiedziane przez Karolinę Dolegę: 

„To dla was drogie mamy
słońce wstaje, co dzień rano
To dla was wstaje zorza.
To dla was szumią morza.
To dla was tańczy świerszcz.
Życzymy wam drogie mamy wszel-

kiej pomyślności, zdrowia i zawsze, 
zawsze radości…”

Nad przygotowaniem i sprawnym 
przebiegiem uroczystości czuwała 
Grażyna Kwiecień.

Ireneusz karczyński
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Tradycyjnie, od 110 lat członkowie 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
obchodzili swoje święto. Od 1903 do 
1931 roku obchodzone było w rocznicę 
zwycięstwa Tadeusza Kościuszki w 
bitwie pod Racławicami. W 1931 roku 
postanowiono obchody przenieść na 
Dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli 
Zielone Świątki.

Największa dzisiaj partia polityczna 
w Polsce (w kraju ponad 60 tysięcy , w 
województwie zachodniopomorskim 

ponad pięć i pół tysiąca członków) 
zrodziła się na galicyjskiej wsi, gdy 
Polska była pod zaborami. Jej cele 
najdokładniej określają słowa ja-
kie wypowiedział Wincenty Witos 
– najbardziej znany polityk okresu 
przedwojennego, Prezes Stronnictwa 
i wielokrotny premier:

„Kiedy nie było Polski – dążyć do 
niej. Gdy przyszła – pracować dla 
niej. A gdy znalazła się w potrzebie 
– bronić Jej!”.

W obecnej sytuacji politycznej kraju 
obchody święta przybrały typowo lu-
dowy charakter – część oficjalna, czyli 
wystąpienia lokalnych polityków przy-
pominające historię ruchu ludowego 
i część artystyczna dla miejscowej 
społeczności – przeróżne konkursy, za-
bawy, gry sportowe i występy zespołów 
muzycznych i tanecznych.

Tak też było w Nowogardzie w dniu 
4 czerwca 2006 roku.

XXXVII sesja RM

Decyzje 
burmistrza

Zgodnie z zapowiedzią z po-
przedniego numeru przedstawiam 
wybrane fragmenty ze sprawo-
zdania z działalności burmistrza 
kazimierza Ziemby, za okres od 
26.04. do 31.05.2006 r. Sprawozda-
nie zostało wygłoszone na XXXVII 
sesji rady Miejskiej.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Pomorzanin Nowogard 
– Korona Stuchowo 2:1 (0:1)

Miła 
niespodzianka

Nowogardzkie 
gwiazdeczki 
podbijają Ińsko

Prztyczek 
dla szpitala…

czytaj na str. 7
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  Nasza sonda
W ostatnim czasie w Nowogardzie prowadzone są roboty drogowe. W 

związku z tym mogą się pojawiać pewne utrudnienia i niedogodności 
w ruchu drogowym. W naszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców: „Jak 
oceniają przebieg prac remontowych w naszym mieście”

dawid Gawęcki
Bardzo dobrze, że drogi zaczęły 

być remontowane, gdyż ich poprzed-
ni stan nie należał do najlepszych. 
Ponadto tempo robót według mnie 
jest szybkie i sprawne, dlatego też 
sądzę, że już niebawem będziemy 
mogli cieszyć się nowymi chodnika-
mi oraz jezdnią bez dziur.

Teresa Ćmil
Jestem bardzo zadowolona, że 

wreszcie będziemy mogli przyzwo-
icie chodzić na nowej nawierzchni. 
Poprzednio chcąc przemieścić się w 
okresie zimowym lub deszczowym 
trzeba było omijać kałuże i niebez-
pieczne dziury. Pozytywnie oceniam 
poczyniania robotników, którzy w 
przyspieszonym tempie wykonują 
owe prace. Oczywiście teraz jest cięż-
ko, ale wszyscy pocieszamy się tym, 
że już niebawem będzie lepiej. 

Bartoszczyk Maria
Cieszę się z modernizacji miasta, 

które wymagało tego remontu. Prze-
jazd ulicą Bohaterów Warszawy był 
naprawdę trudny, kierowcy samo-
chodów byli zmuszeni jechać tzw. 
slalomem, aby omijać liczne wyrwy. 
Również chodnik pozostawiał wiele 
do życzenia. Cieszę się, że znalazły 
się środki na ten cel. 

Oka

Kronika policyjna
W poniedziałek (29.05) zgłoszo-

no włamanie, do jakiego doszło w 
miejscowości Kościuszki. Nieznany 
sprawca skradł przetrzymywane w 
szafie z odzieżą pieniądze w kwocie 
65 tys. zł. Policja apeluje, by więk-
szych sum pieniędzy nie trzymać 
w mieszkaniu i nie narażać się na 
podobne doświadczenia. 

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
wyjeżdżający z terenu piekarni sa-
mochód ciężarowy iveco potrącił 
rowerzystkę. Na szczęście kobiecie 
nic się nie stało i skończyło się na 
pouczeniu kierowcy ciężarówki.

Do kolejnej kolizji doszło na skrzy-
żowaniu ulic Bankowej i 700-lecia. 
Skręcający w kierunku sklepu „Netto” 
autobus najechał na tył samochodu 
daewoo nubira uderzając w jego tył. 
Został ukarany mandatem.

We wtorek (30.06) na terenie ko-
lonii Smużyny cofający opel omega 
uderzył w skodę fabię uszkadzając jej 
tylni zderzak. Kierowca opla został 
ukarany mandatem.

W Karsku przed jadący samo-
chód osobowy nagle wybiegł pies. 
Kierowca chcąc go ominąć wykonał 
manewr, po czym stracił panowanie 
nad samochodem i uderzył w drzewo. 
Policja apeluje do właścicieli psów o 
ich pilnowanie, a podobne zdarzenia 
będą podlegać karze.

W środę (31.05)  na ulicy Armii 
Krajowej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę, który w wydychanym 
powietrzu miał 0,6 promila alkoholu. 
Sprawa trafi do Sądu Grodzkiego.

Z kolei na ulicy Wartckiej zatrzy-
mano samochód osobowy, którego 
kierowca miał w wydychanym po-
wietrzu 1,1 promila alkoholu.

W czwartek (1.06) zgłoszono 

włamanie do budynków oczyszczalni 
ścieków w Osinie do jakiego doszło w 
nocy ze środy na czwartek. Sprawca 
lub sprawcy wybili szybę i wynieśli 
spawarkę i  szlifierki kątowe. Wartość 
strat oszacowano na 1500 zł.

Personel sklepu „Biedronka” za-
trzymał na kradzieży mężczyznę, 
który usiłował wynieść konserwę 
wartości 4,95 zł. Odpowie za to przed 
Sądem Grodzkim.

Z piątku na sobotę (2-3.06) za-
trzymano opla vectrę, którego kie-
rowca Andrzej S., miał w wydycha-
nym powietrzu ponad 1,2 promila 
alkoholu.

W niedzielę (4.06) na drodze kra-
jowej nr 6 w okolicy zjazdu do Masz-
kowa renault clio z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał do rowu, po czym 
dachował. Kierowcy nic się nie stało, 
a został jeszcze ukarany mandatem 
karnym.

Policjanci zatrzymali również 
Waldemara K., który jechał bez wy-
maganych dokumentów pożyczonym 
samochodem mając 1,32 promila 
alkoholu. Poza ukaraniem kierowcy 
policjanci ukarali właściciela po-
jazdu za udostępnienie auta osobie 
nietrzeźwej.

Ag

NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób 

w ciągu ostatnich 4 lat wyemi-
growało z nowogardu!!!

Wyślij sms lub email z imie-
niem i rokiem urodzenia znanej 
ci osoby, która wyjechała.

SMS - 0 661 997 408   lub   
email - nowo.emigracja@wp.pl

Twoja informacja ma wielkie 
znaczenie dla przyszłości nasze-
go miasta.

                                                       
   LICZYMY WSPÓLNIE -

Na Ciebie.

Nemezje powabne
Dzisiaj spotkałem te kwiaty,
Rosły dziko bez smutku.
Takie same przed laty,
Mama siała w ogródku.

Ubrane w promienie złote,
Słonecznej ciepłej niedzieli,
Jak kiedyś za naszym płotem,
Skąpane w różu, czerwieni i bieli.

Przez chwilę tam stałem,
Z przedziwnym milczeniem,
Nie pamiętam, czy coś słyszałem,
Czy rozmawiałem z cieniem?

I tak lekko wleciałem,
Niczym motyl, w te kwiaty,
Z mą duszą i ciałem,
W młodość sprzed laty.

Zbigniew Skwarczyński

Konkurs na wzór pieczęci
Komendant Związku Drużyn phm. Andrzej Wasiak ogłasza kon-

kurs na wzór pieczęci okolicznościowej o wymiarach 7 cm x 
10 cm. Pieczęć powinna zawierać:  

logo Nadleśnictwa Nowogard i harcerską lilijkę 
tekst: Nowogard 2006 oraz Otwarcie „Zielonej Kuźni – Płotkowo”. 
Tło powinno być charakter ystyczne dla  pieczęci  harcer-

skich (np. płotki, namioty, drzewa, flaga, wizerunek budowli, itp). 

Projekt powinien być podpisany przez autora (imię i nazwisko, 
adres, szkoła).

Wzór pieczęci należy przesłać mailem lub pocztą na płycie lub 
dyskietce do 15.06.2006 na adres ZD Nowogard ul. Leśna 6 c 72-200 
Nowogard.
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Co się dzieje 
w spółdzielniach mieszkaniowych?

W czwartek o godzinie 17.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło 
się kolejne spotkanie pt. „Dość złodziejstwa w spółdzielniach” organizowane 
przez koło powiatowe Prawa i Sprawiedliwości. Ekspertem, który udzielał 
porad była Grażyna Bobak ze Szczecina. W zebraniu uczestniczyli licznie 
członkowie SM Gardno oraz osoby zainteresowane.

Polska dziwny kraj

Jak nas widzi obcokrajowiec
- kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie II wojny 

światowej, którego 1/5 narodu żyje za granicami kraju, w którym co trzeci 
mieszkaniec ma 20 lat.

- kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia 
tu mniej niż przeciętny robotnik,

- kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna 
pensja nie przekracza ceny trzech par butów (!), gdzie jednocześnie nie ma 
biedy, a obcy kapitał pcha się drzwiami i oknami,

- kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo 
to trudno znaleźć miejsce na parkingu.

- kraj, w którym przez długie lata rządzili nadal (do 2005 r.) komuniści, a 
święta kościelne są świętami państwowymi.

Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki jeśli nie chce stra-
cić gruntu pod nogami – tylko tutaj z kelnerem porozmawiasz po angielsku, z 
kucharzem po francusku, z ekspedientką po niemiecku, a z przedstawicielami 
władz wszystkich szczebli tylko w towarzystwie tłumacza!

Jak oni to robią? – zachodzi w głowę francuski dziennikarz.
Wyszperał LMM

Dziś mieszkańcy są często zakładni-
kami klik rządzących spółdzielniami. 
Jest to możliwe, gdyż prawo o spół-
dzielniach nie pozwala ukarać osoby 
dopuszczającej się działań na szkodę 
mieszkańców – słowa te mogliśmy 
często usłyszeć w trakcie spotkania.

Od samego początku atmosfera 
była napięta, uczestnicy chętnie 
włączali się do dyskusji argumentu-
jąc swoje stanowisko przykładami 
z własnego podwórka. Skargi, dra-
maty ludzi, to wszystko obiektywnie 
ukazało jak wygląda praktyka, jak 
wykonywane jest prawo według obo-
wiązującej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 
2000 r. Zawiera ona niestety wiele 
przepisów, których interpretacja jest 
niejednoznaczna a sformułowania 
nieprecyzyjne. Spotkanie miało 
charakter otwarty, niestety nie brali 

w nim udziału przedstawiciele za-
rządu... z braku czasu, czy kwestii 
zainteresowania?

Poruszony został aspekt noweliza-
cji ustawy, która ma chronić człon-
ków spółdzielni przed nadużyciami 
zarządów. Większość rozwiązań 
prawnych w projekcie jest swoistą 
odpowiedzią na rażące przykłady nie-
respektowania uprawnień członków 
spółdzielni mieszkaniowych oraz na 
przykłady umyślnych działań na ich 
szkodę przez osoby odpowiedzialne 
za ochronę interesów spółdzielni. 

Jako obserwator pragnę stwierdzić, 
że zaskoczyła mnie ilość problemów 
członków spółdzielni, brak moż-
liwości wyjścia z trudnej sytuacji 
doprowadził niektórych do łez. Czy 
po tym spotkaniu będzie inaczej? 
Czas pokaże.

MaW

60-lecie SP w Długołęce
W piątek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody 60-lecia Szkoły Pod-

stawowej w Długołęce. Uroczystość rozpoczęto od powitania zaproszonych 
gości. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, którą wszyscy 
z zainteresowaniem i przyjemnością obejrzeli. Po chwili nadszedł czas na 
zwiedzanie szkoły i mały poczęstunek. 

Wypada nam tylko życzyć kolejnych równie udanych rocznic.
red.
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dokończenie ze str. 1

W tym roku uroczystości przybrały charakter imprezy okręgowej – od 
niedawna szefem wojewódzkiej organizacji PSL jest burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba i to z jego inicjatywy Nowogard organizował imprezę dla 
ludowców z powiatu Goleniów, Kamień Pomorski, Gryfice i Łobez.

W swoim wystąpieniu jako gospodarz przywitał zaproszonych gości i 
przypomniał tradycje obchodów ludowego święta. Jako lider największej w 
regionie partii musiał też odnieść się do aktualnej sytuacji w kraju i do zbli-
żających się wyborów samorządowych. Trzeba jednak mocno podkreślić, że 
wystąpienie nie było początkiem kampanii wyborczej, a raczej przypomnie-
niem, że takowa nas czeka na jesieni. 

Główne tezy wystąpienia dotyczące aktualnej sytuacji w kraju:
- …nie weszliśmy do koalicji, bo nie akceptujemy programu Solidarne 

Państwo forsujące solidarność struktur rządowych i dyspozycyjność biuro-
kracji, kryjący niekorzystne dla obywateli rozwiązania, jak przykładowo 
podatek katastralny…

- …nie otrzymaliśmy przyzwolenia, by wziąć odpowiedzialność za gospo-
darkę i budownictwo …

- jako partia opozycyjna nie wypowiadamy rządowi totalnej wojny. Każde 
dobre dla ludzi i kraju rowiązanie uzyska nasze poparcie…

Wspominając o jesiennych wyborach samorządowych gospodarz uroczy-
stości powiedział:

- … najważniejszym i najcenniejszym naszym kapitałem są ludzie repre-
zentujący różne zawody, różne środowiska i grupy wiekowe. To oni stanowią 
źródło wiedzy, pomysłów i energii, doświadczenia i wiary w sukces. Ludzie 
stanowią partię i partia jest dla ludzi...

- …PSL nie zgodzi się na wyszarpywanie społecznościom lokalnym 
możliwości rozwiązywania ważnych spraw i prawa decydowania. Zamysł 
zlikwidowania bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast to próba wyeliminowania ludzi z autorytetem. Bezpośredni wybór 
to rozwiązanie dobre dla demokracji i zwiększające frekwencję wyborczą. 
Wójt, burmistrz i prezydent muszą pozostać w dyspozycyjności lokalnej 
społeczności, a nie lokalnych układów, a nawet sitw…

Przemówienie burmistrza zaczęło się od prostego słowa – Normalnie. Nor-
malnie, czyli tak jak powinno być. Normalnie będzie gdy wyzwolimy się spod 
okupacji biedy, bezrobocia i niesprawiedliwości. Normalnie będzie gdy nie 
będziemy musieli wyjeżdżać na Zachód w poszukiwaniu chleba. Normalnie 
będzie, gdy politycy zaczną pracować dla ludzi…

Przemówienie kończyło się życzeniami dla wszystkich Polaków i oświad-
czeniem:

„nie zmieniamy naszych barw i haseł, nie łamiemy zasad i nie wyrze-
kamy się przyrzeczeń. dbamy o to, aby było tak, jak powinno być – nor-
malnie!”

Foto – Franciszek Karolewski,
Teksty – Lesław M. Marek

Raz na ludowo!

Tradycyjnie już były stoiska gastronomiczne. Niech pozostanie zagadką 
jaki napój cieszył się największym powodzeniem…

Po mszy świętej w kościele uczestnicy obchodów Ludowego Święta prze-
maszerowali na plac Szarych Szeregów. Na zdjęciu zespół z Łobeskiego 
Domu Kultury.

W asyście pocztów sztandarowych przemówienie wygłosił Kazimierz Ziem-
ba. W tym miejscu wręczano też wyróżnienia – Medal Wincentego Witosa i 
Złote Koniczynki przyznane przez Naczelny Komitet PSL. Złotą Koniczynką 
wyróżniono m.in. Gizelę Rybicką – Przewodniczącą Rady Powiatu.

Do późnych godzin wieczorych licznie zebranych mieszkańców zabawia-
ły zespoły artystyczne z Nowogardzkiego Domu Kultury oraz gościnnie z 
Gryfic, Brojc i Stepnicy. Na wieczornej zabawie ludowej przygrywał zespół 
„Bursztyn”. Na zdjęciu zespół „Nowogardzianie”.

Ob cho dy  lu d ow e g o 
święta uświetniały licz-
ne imprezy towarzyszące 
– zawody wędkarskie, sza-
chowe i cały blok konku-
rencji sportowych. 

Powodzeniem cieszy-
ła się degustacja potraw 
przygotowanych w ramach 
konkursu o „Złotą patel-
nię burmistrza”. Przed-
stawiamy zwyciężczynię 
konkursu.
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XXXVII sesja RM

Decyzje burmistrza
W zakresie spraw gospodarki 

komunalnej, mieszkaniowej i 
ochrony środowiska:

29 maja dokonano otwarcia 
ofert w przetargu na „zarządzanie 
i utrzymanie cmentarza komunal-
nego w Nowogardzie”. Jedyną ofertę 
złożył dotychczasowy zarządca 
cmentarza Jerzy Furmańczyk ofe-
rujący wykonanie umowy za cenę 
360.144,00 zł brutto za trzy lata. 
Umowa zostanie zawarta w ciągu 
kilku dni.

Zakończono wymianę piono-
wych znaków drogowych (ok. 200 
szt.). Przewidywany koszt wynosić 
będzie ok. 50.000 zł.

Trwają prace związane z odno-
wieniem oznakowania poziomego 
(przejścia dla pieszych, parkingi, 
wysepki).

Zarządzeniem burmistrza ustalo-
no ceny biletów wstępu na kąpieli-
sko miejskie w Nowogardzie. Ceny 
wynoszą odpowiednio:

Bilety dla osoby powyżej 18 lat:
Jednodniowe – 3,00 zł
Tygodniowe – 17,00 zł
Sezonowe – 90,00 zł
Bilety dla osoby poniżej 18 lat:
Jednodniowe – 1,00 zł
Tygodniowe – 5,50 zł
Sezonowe – 30,00 zł
W zakresie spraw inwestycji i 

remontów:
Przebudowa ul. Wileńskiej. Cał-

kowity koszt inwestycji wyniósł 
202.449,90 zł.

Zakończono modernizację na-
wierzchni boiska szkolnego przy 
Placu Szarych Szeregów. Wartość 
robót 39.924,62 zł.

Zakończono prace remontowe 
świetlicy w Jarchlinie, koszt remon-
tu 7.343,08 zł.

Budowa pieszojezdni przy Placu 
Szarych Szeregów. Wartość wyko-
nanych robót 19.492,06 zł.

Budowa sieci wodociągowej 
Nowogard – Kulice – Wierzbięcin 
– Ostrzyca. W dniu 23 maja zo-
stała podpisana umowa pomiędzy 
wojewodą zachodniopomorskim 
a gminą Nowogard o dofinanso-
wanie projektu na budowę sieci 
wodociągowej. Środki pochodzą z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach zintegro-
wanego programu operacyjnego 
rozwoju regionalnego. Wysokość 
dofinansowania 1.780,251 zł, co 
stanowi 75% wartości szacunkowej 
zadania. 24 maja rozpoczeta została 
procedura przetargowa zmierzająca 
do wyłonienia wykonawcy robót.

W zakresie promocji:
Działania informacyjno – pro-

mocyjne. Gmina Nowogard, jako 
członek Zachodniopomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej, 
przekazała materiały informacyjno 
– reklamowe do biura Regio Punkt 
w Berlinie. W biurze tym został 
utworzony punkt informacji tu-
rystycznej, w którym promowane 
jest województwo zachodniopo-
morskie.

W ramach promocji terenów 
inwestycyjnych gminy zlecono 
umieszczenie materiałów informa-
cyjno – reklamowych w dodatku 
specjalnym do „Rzeczpospolitej” 
– „Perspektywy 2006”.

W zakresie spraw ogólnych:
4 maja w Nowogardzkim Domu 

Kultury wicewojewoda zachod-
niopomorski Marcin Sychowski 
odznaczył 36 osób Krzyżem Sy-
biraka.

5 maja odbyła się uroczystość 
wręczenia 28 parom medalu 50-
lecia pożycia małżeńskiego.

15 maja dokonano zmiany składu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, ze 
składu komisji odwołano Jana 
Cimciocha, a powołano Andrzeja 
Augustynka.

19 maja wydano zarządzenie w 
sprawie sposobu i trybu zbywania 
ruchomości. Zarządzenie dotyczy 
zbywania ruchomości o wartości 
powyżej 500 zł. Ruchomości zbywa 
się w drodze przetargu ustnego.

I.k.

Nowa wystawa w bibliotece

Nowogardzkie gwiazdeczki 
podbijają Ińsko

dokończenie ze str. 1

Dnia 28 maja 2006 r. w Ińsku odbył 
się I Zachodniopomorski Festiwal 
Piosenki „Gwiazdy i gwiazdeczki”. 
Organizowany był z okazji 60- lecia 
Szkoły Podstawowej w Ińsku i odby-
wał się właśnie w tej szkole. Przybyło 

wielu uczestników z różnych miast 
województwa oraz widzów chcących 
posłuchać młodych artystów. Sala 
była pełna, a widownia rozbawio-
na. Nasze miasto reprezentowały: 
Wiktoria Szpon, karolina Szpon, 
roksana kozieł, anita Szcześniak i 
katarzyna Banachomska. Wszystkie 
zaprezentowały się świetnie. Poziom 
festiwalu był bardzo wysoki i jurorzy 
mieli duży problem z wybraniem 
najlepszych. Jednak zwycięzcami 
okazały się Karolina i Anita. Obie 
wyśpiewały dyplom laureata i piękny, 

duży puchar. Karolina zaśpiewała 
piosenkę pt.: „Psi jazz”, natomiast 
Anita piosenkę „Burza”.

Obie wokalistki przygotowała Ma-
rzenna Piotrowicz. Wokaliści wystę-
powali w trzech grupach wiekowych. 

Karolina wygrała w grupie pierwszej, 
Anita natomiast w grupie drugiej.

Dziewczyny wspaniale się bawiły, 
a w ich wykonaniu nie było widać 
zdenerwowania. 

Mamy nadzieję, że w następnym 
konkursie będzie jeszcze lepiej. 
Dzięki takim artystom Nowogard jest 
rozsławiany na różnych konkursach 
w różnych częściach Polski. Gratulu-
jemy Karolinie i Anicie oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Oka

W czwartek, 1 czerwca, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy 
prezentującej prace mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego, 
uczniowie SP nr 1 pod opieką 
Anny Tracz, mieszkańcy DPS, 
pracownicy biblioteki.

Otwierając wystawę dyrektor 
biblioteki Zofia Pilarz powiedzia-
ła: „Wystawę nazwaliśmy „Cztery 
pory roku”. Zaczynamy na zi-
mie, przechodzimy przez wiosnę, 
lato, jesień i na zimie kończymy. 
Wszystkie wystawione prace wy-
konywane są ręcznie. A wykonane 
są z tkaniny”

Dorota Lewandowska pracow-
nik terapii zajęciowej w DPS 
stwierdziła, że niektóre prace wy-
konywane były przez 6 miesięcy.

Polecam wszystkim czytelnikom 
odwiedzić salę wystawową Biblio-
teki Miejskiej. Naprawdę warto.

Prace prezentowane będą do 
końca czerwca.

I.k.
foto archiwum
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Lot niezgodny z planem
Z powodu awarii samochodu 

transportowego, planowany lot z 
Dortmundu nie odbył się. Gołębie 
wypuszczone zostały z miejscowości 
Halle (340 km). Pomimo późnej 
godziny wypuszczenia gołębi -11.40 
i bardzo trudnych warunków at-
mosferycznych (deszcz i bardzo 
silny wiatr) gołębie dały sobie radę 
na trasie przelotu. Konkurs trwał 
25 min. Wypuszczono 2.897 sztuk 
gołębi. Prędkość pierwszego gołębia 
wynosiła 1530 m/min.

Miłym zaskoczeniem wśród ho-
dowców jest dotychczasowa postawa 
młodego hodowcy - Dawida Jażdża 
(Sekcja Nowogard II), który to prze-
bojem pnie się w górę tabeli, pozosta-
wiając w tyle utytułowanych kolegów 
z Oddziału (Dawid tak trzymaj!).

Poniżej przedstawiam pierwsze 
trzy najlepsze gołębie kolegów ho-
dowców:

1. J.W Skubała- sekcja Nowogard 
II

2. A. i G. Marczak- sekcja Wierz-
bięcin

3. D. Solarski- sekcja Wierzbięcin

Klasyfikacja drużynowa o Mistrza 
Ziemi Nowogardzkiej (pierwsza 
dziesiątka):

1. Cz. i R. Golema - sekcja Wierz-
bięcin- 541,95 punktów

2. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin 
– 534,67 pkt.

3. J.W. Skubała – sekcja Nowogard 
II – 523,72 pkt

4. Z. Bąk i W. Mazur- sekcja Wierz-
bięcin- 512,83 pkt

5. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin- 
510,80 pkt

6. D. Jażdż- sekcja Nowogard II- 
510,19 pkt

7. Z.Hoppe i J.Sidor – sekcja No-
wogard I – 507,35 pkt

8. D. Kubiak – sekcja Nowogard II 
– 507, 18 pkt

9. W. Derda – sekcja Nowogard II 
– 501,64 pkt

10. Z. Michalski – sekcja Wierzbię-
cin – 497,00 pkt

Następny lot konkursowy z miej-
scowości Dortmund odbędzie się 
18.06.2006 r.

Pozdrawiam j.M „dobry Lot”

SOSW

Wycieczka do Berlina

Podziękowania
Przewodnicząca rady Osiedla nr 3 w nowogardzie wraz z komendan-

tem Związku drużyn ZHP serdecznie dziękują wszystkim Sponsorom, 
osobom  prywatnym, członkom rady Osiedla, Harcerzom oraz tym, 
którzy przyczynili do wspaniałego dnia dziecka. Impreza odbyła się w 
dniu 27 maja 2006 r.  na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w nowogardzie. 
na tę okoliczność zaproszone były dzieci z domu dziecka w Mostach, 
dla których zostały dodatkowo  ufundowane nagrody: rower przez Firmę 
arMaTura – nowogard  oraz aparat fotograficzny ufundowany przez 
członków WOPr -  nowogard.

Podziękowanie
Szkoła Podstawowa nr 2 dziękuje właścicielom firm i osobom prywatnym za 

wsparcie i pomoc w organizacji imprez towarzyszących Festiwalowi Filmów 
Ekologicznych EKOFILM 2006.

Przedszkole nr 1

Festyn z okazji Dnia Dziecka
W piątek, 2 czerwca w Przedszkolu nr 1 odbył się festyn z okazji Dnia 

Dziecka.
Licznie przybyłych gości powitała dyrektor przedszkola Jolanta Jackowiak. 

Festyn otworzył występ w wykonaniu przedszkolaków.
Na imprezie można było zakupić kawę i herbatę, ciasto domowego wypieku, 

grochówkę, kiełbasę z grilla, watę cukrową, lody, zabawki…
Na maluchów czekały także liczne atrakcje, jak zamek dmuchany czy 

zjeżdżalnia.
Cały dochód z imprezy zasili konto przedszkola.
„Festyn nie doszedłby do skutku bez udziału sponsorów,rodziców i pracow-

ników przedszkola, którym pragnę serdecznie podziękować” – powiedziała 
dyrektor Jackowiak.

I.k.

31 maja 2006 r. z okazji Dnia Dzie-
cka grupa uczniów z Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego zwiedzała stolicę 
Niemiec. Berlin to miasto, w którym 
nie sposób się nudzić. Uczniowie 
zobaczyli wiele ciekawych miejsc 
m. in. Muzeum Techniki, Katedrę 
Berlińską, Czerwony Ratusz, Kościół 
Mariacki, Plac Aleksandra (z wieżą 
telewizyjną), Kolumnę Zwycięstwa, 
Centrum Europa, Plac Poczdamski, 
Pomnik Fryderyka Wielkiego, nowy 
dworzec kolejowy oraz ambasady róż-

nych państw. Cały Berlin powitał nas 
kolorową, przedmundialową oprawą. 
Wycieczka doszła do skutku dzięki 
dobremu sercu sponsorów. Miło, że 
w dzisiejszych czasach można spotkać 
człowieka, któremu bliskie sercu są 
sprawy dzieci i nie jest obojętny na 
los potrzebujących. Dzieci z naszego 
Ośrodka dziękują za wspaniały Dzień 
Dziecka.

Organizatorzy
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reklama

reklama

Firma zatrudni 
operatora koparki 

i koparkoładowarki
PILNIE!!! 

Tel. 0509 431 610, 0512 185 041 
z Nowogardu u okolic

Z.P.H.u. „TranS-MeT” 
w Goleniowie, 

ul. Rzemieślnicza 1 

ZaTrudnI 
spawaczy z doświadczeniem 

Tel. 091 418 23 57

kOncerT NA RZECZ ODBUDOWY KOŚCIOŁA 
nOrdByGda SanGFOrenInG 

nOrWeSkI cHÓr reLIGIjny 
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 16.00 
          – kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
• 08.06.2006 r. (czwartek) godzina 18.00 
          – Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie
• 09.06.2006 r. (piątek) godzina 18.30 
          – kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie

Wstęp wolny. Po koncertach zbierane będą datki na odbudowę spalonego kościoła.
• Ogranizator: 
   Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Ziemi Nowogardzkiej
• Główny sponsor: Hotel - Restauracja „OSKAR”
• Patron medialny: „Dziennik Nowogardzki”

Serdecznie zapraszamy

centrum Ogrodnicze 
„GWaranT” 

w nowogardzie 

przyjmie na praktyki 
zawodowe 

w charakterze sprzedawcy 
(podczas odbywania nauki) 

MOŻLIWOŚĆ 
ZATRUDNIENIA 

po odbyciu praktyki 
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 54, 

Agnieszka Gajdzis, 
tel. 091 39 20 760.

Ważne dla rolników
Od 15 maja do 31 sierpnia można składać wnioski rolnośrodowiskowe

Producenci rolni, którzy będą się 
ubiegać o wsparcie z tytułu przedsię-
wzięć rolnośrodowiskowych, mogą 
składać wnioski od 15 maja do 31 
sierpnia br. Dotyczy to rolników, 
którzy wnioski będą składać po raz 
pierwszy, a realizację przedsięwzięcia 
rozpoczną po 1 marca 2007 r.

Zgodnie z nowymi przepisami 
(nowelizacja rozporządzenia Rady 
Ministrów z 20 lipca 2004 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na 
wspieranie przedsięwzięć rolnośro-
dowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt objętej planem rozwoju 
obszarów wiejskich), dla wszyst-
kich działek rolnych i stref buforo-
wych położonych na całym obszarze 
Natura 2000 będzie przysługiwać 
zwiększenie płatności o 20 proc. 
Dotychczas powiększone płatności 
przysługiwały tylko dla obszarów tzw. 
„Ptasiej” Natury 2000 (czyli obszarów 
ochrony siedlisk dzikich ptaków). 
Większa płatność obejmie sprawy 
wszczęte od 1 marca 2006 r.

Zmianie uległ przepis, zgodnie 
z którym w przypadku wykrycia 
nieścisłości zmniejszana była płat-
ność rolnośrodowiskowa za cały 
realizowany pakiet. Nowa regulacja 
wprowadza zasadę, że sankcją bę-
dzie objęta tylko ta część pakietu, 
w stosunku do której stwierdzono 
nieprawidłowość (np. w stosunku 
do działki rolnej, strefy buforowej, 
zwierzęcia). 

Decyzje administracyjne dla wnio-
sków złożonych od 15 maja do 31 
sierpnia 2006 r. będą wydawane 
od 1 września do 15 grudnia br. (w 
poprzednich latach termin wyda-
wania decyzji mijał z końcem lutego 
kolejnego roku). Zmiana ta wynika 
z kończącego się okresu programo-
wania Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006 i ma 
na celu optymalne wykorzystanie 
środków przeznaczonych na ten cel 
z budżetu PROW.

Opr. Kari

Firma „KSM Trading” Giełda Maszyn 
ul. Nadtorowa 14C, Nowogard 

tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113
poszukuje 

przedstawicieli handlowych 
Wymagane: prawo jazdy kat. B, 

prawo jazdy na traktor, 
dyspozycycjność

Prztyczek 
dla szpitala…

Do szpitala choćby najlepszego 
idziemy z konieczności, a nie dla 
przyjemności.

Idziemy, bo organizm nie doma-
ga. Aby wejść do naszego szpitala 
wypada się zmierzyć nie tylko z 
chorobą, ale też z przeciwnościami 
losu. Jak widać na zdjęciu wejście 
reprezentacyjne nie jest. Przywodzi 
smutne myśli, że traktują nas jak 
niechcianych gości i wpuszczają 
kuchennymi drzwiami. Zostawmy 
myśli o wrażeniach – wejść trzeba! 
A to już nie każdemu przychodzi 
łatwo – schodki strome i wąskie, 
po deszczu śliskie. Z wózkiem 
dziecięcym ryzyko, z laską jeszcze 
większe… Gdy już z kłopotami 
wejdziemy musimy jeszcze poko-
nać labirynt korytarza, by dojść do 
recepcji i zobaczyć, że jest wejście 
bezpieczne, szerokie, równe – sło-
wem dogodne dla każdego. Dla-
czego więc musimy „przez ciernie 
do gwiazd” - tych pracujących w 
punkcie przyjęć?

LMM

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej A. Leja, Kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, Agnieszka 
Szablewska, Anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

Sportowy Dzień Dziecka w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica 
Zgodnie z Kalendarzem imprez szkolnych, każda klasa w naszej szkole jest 

zobowiązana przygotować jedną szkolną imprezę. Przygotowanie tegorocz-
nego Dnia Dziecka przypadło klasie II Technikum Mechanicznego. Chłopcy 
wraz z wychowawcą Panem Sławomirem Marcinkiewiczem zaproponowali 
na ten dzień część artystyczną, rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej, a na 
koniec ognisko szkolne z pieczeniem kiełbasek, muzyką i występami indywi-
dualnymi uczniów. Najbardziej spodobała się nam jednak informacja, która 
pojawiła się na zaproszeniu: „kiełbasa oraz patyki we własnym zakresie”. 

W części artystycznej mogliśmy, więc zobaczyć „Wywiadówkę na wesoło”, 
w czasie której „rodzice” mogli dowiedzieć się tego, jakie kłopoty sprawia 
ich „pociecha”. Nauczyciele dowiedzieli się również tego, jak postrzegani są 

KĄCIK KULINARNY:

CIASTO MAKOWE Z JABŁKAMI
SkŁadnIkI:
5 jaj
0,5 kostki masła
0,5 kg maku
30 dag cukru pudru 
6 łyżeczek kaszki manny
2 łyżeczki sodki
bakalie
aromat migdałowy
polewa: po 4 łyżki masła, cu-

kru, kakao, mleka, wódki 
SPOSÓB WykOnanIa:
Masło, cukier puder i żółtka utrzeć. Dodać sparzony i dwukrotnie zmielony 

mak oraz jabłka starte na tarce o dużych oczkach. Następnie dodać kaszkę, sodkę, 
bakalie, aromat. Na końcu dodać pianę z białek i delikatnie wszystko wymieszać. 
Piec ok. 1 godz. w temp. 200 st. w tortownicy o średnicy 26 cm. Składniki na 
polewę połączyć ze sobą, wymieszać, podgrzać, ale nie gotować, bo się zwarzy. 
Gotową polewą polać upieczone ciasto.

SMacZneGO !!!

Zdarzyło się w szkole:
4 czerwca odbyło się po raz czwarty organizowane pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowogardzie Spotkanie nieprofesjo-
nalnych Twórców regionalnych połączone z prezentacją dorobku i 
konkursami na Potrawę Regionalną w dwóch kategoriach (żywienie 
zbiorowe i żywienie rodziny) o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu 
oraz na najciekawsze wytwory rękodzielnicze. Relację ze spotkania 
zamieścimy w następnym wydaniu. 

przez uczniów w zabawnych wierszykach napisanych przez Mariusza Elbiń-
skego. Euforię wszystkich wywołało brawurowe wykonanie przez Mariusza 
Elbińskiego, Marcina Pietrasika oraz Michała Jażyńskiego piosenki „Jesteś 
biedronką”. W wesołych nastrojach udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie 
czekały nas dalsze atrakcje: mecze piłki nożnej halowej pomiędzy zgłoszo-
nymi spośród wszystkich klas drużynami. Najwięcej emocji wzbudził mecz 
rozegrany pomiędzy dziewczętami, a paniami nauczycielkami. Turniej piłki 
nożnej chłopców wygrała klasa II Liceum Profilowanego. Po zakończeniu 
rozgrywek sportowych odbyło się wcześniej zapowiedziane ognisko. Piekli-
śmy kiełbaski i bawiliśmy się wesoło. Dzień ten upłynął nam bardzo szybko, 
szkoda, że podczas lekcji czas niemalże stoi w miejscu.
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OG£OSZENIA drObNE

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 1800 m 

kw. Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym na 
działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 066 106.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawalerki do 
wynajęcia. 0509 668 994

• Kupię kawalerkę, kuchnia z oknem lub małe 
mieszkanie 2-pokojowe. 0604 143 933.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0604 867 866.
• PILNIE POSZUKUJĘ MIESZKANIA do wyna-

jęcia 2 lub 3-pokojowego. 0510 152 612 lub 
0604 775 563.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-
wany, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, 
kol. Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spółdziel-
cze, własnościowe z garażem. 091 39 28 135.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w No-
wogardzie. 0606 616 309.

• Wydzierżawię plac, dozorowany nadający się 
do prowadzenia działalności gospodarcznej, 
garażowanie, itp. Tel. 091 39 22 329, 091 39 
20 353.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spółdziel-
cze. 0500 062 358.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe przy ul. 
Wiejskiej w Nowogardzie. Tel. 091 39 21 154.

• Mieszkanie 2-pokojowe do wynajęcia. 0509 
530 073.

• Sprzedam dom na wsi. 0660 010 540.
• Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie lub kawaler-

kę. PILNIE. Tel. 665 245 665.
• Wynajmę pokój 1 osobie. 088 072 43 25.

MOTORYZACJA

• Używane katalizatory kupię, cena 80 zł/szt. Tel. 
0606 118 102.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. 
zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, szy-
berdach, autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Skupuję katalizatory – 100 zł za kg. 0889 
608 764.

• Sprzedam Skuter SUZUKI katana, 1998 
r., stan b. dobry, cena 3.500 zł. Tel. 0509 
702 817.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Opel Omega, poj. 2.0, 16V EKOTEK, 1995 r., wer-
sja CD, bogate wyposażenie. 091 39 21 828.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok prod. 
1979. Tanio!!! Tel. 091 39 11 101.

• Sprzedaż: ładowarko-koparka FORTSCHRITT, z 
częściami zamiennymi do remontu. Tel. 091 39 
22 329.

• Sprzedam Mazda 121, poj. 1.3, 1993 r., ot-
wierany dach + radio CD. Cena 5.000 zł – do 
uzgodnienia. 0506 547 142, 091 39 23 587.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam pszenżyto i owies. 091 39 106 25, 

wieczorem.
• Kupię prosięta. 0660 010 540.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach na powięk-

szenie gospodarstwa. 0663 212 981.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty mieszkań – 091 39 21 416.
• www.nowogard.info
• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i dokumen-

ty. Tel. 091 39 23 132.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? Kupować 

taniej kosmetyki? Zamawiać lub dorabiać? 
– Dla każdej nowej konsultantki prezenty! 
Darmowa dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! 
Zadzwoń!!! 0507 647 176 lub 091 39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i tanio! 
0696 138 406.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakier-

nika i blacharza – wymagane doświadczenie. 
Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 

Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 0605 
276 271.

• Zatrudnię firmę (ekipę) do załadunku indyków. 
Telefon. 0502 56 23 78.

• Dam pracę!!! 0605 88 99 09.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELEMENTóW 

Z PILOTEM, bEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 
wypadku??? Należy Ci się ODSZKODOWA-
NIE (z tytułu OC). Pomożemy Ci je uzyskać, 
do 10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkajmy się, 
porozmawiajmy. Tel. 0508 866 447.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 0508 
419 147.

• Sprzedam pilarki Stihl-MS230C, Husqvarna-
444. Tel. 0605 88 99 09.

• Kupię drzewo do kominka: 4 m3 gałęziówki i 12 
m3 drzewa liściastego. Z dowozem, pocięciem 
i wjazdem na posesję – Nowogard, ul. Zielona 
3.

• Sprzedam maszynę krawiecką „Overlock”, 
3-nitkowa. Kontakt tel. 091 39 20 342.

• Kuchenkę gazowo-elektryczną 4-letnią Amica 
z powodu wyjazdu sprzedam. 500 zł. 0880 
064 803.

• Wypoczynek w b. dobrym stanie sprzedam 
niedrogo. 091 39 20 251.

• Sprzedam gorsetową suknię ślubną w ko-
lorze ecru, cena 700 zł, rozmiar 36. Tel. 0693 
843 597.

• Sprzedam elektryczny przepływowy podgrze-
wacz na ciepłą wodę. 091 39 22 083.

Kącik Młodych Szaradzistów kuPON NR 20

Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w czerwcu. Nagrody losujemy raz 
w miesiącu. Najbliższe losowanie 
w dniu 3 lipca 2006 roku.

Odgadnij nazwy zwierząt i wpisz tak, by powstała poprawna krzyżówka. Z 
liter, które znajdą się w polach z kropką ułóż rozwiązanie – nazwę młodego 
ptaka.

Nagrody 
Kącika

Za rozwiązanie zadań publikowa-
nych w maju nagrody otrzymują:

- Iza Leszczyńska z nowogardu,
- jacek Zieliński ze Strzelewa,
- damian Mazur z nowogardu.

Gratulujemy!

Po odbiór nagród zapraszamy do 
redakcji począwszy od wtorku 13 
czerwca. 
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż w 
związku z organizacją Mistrzostw Polski w Mo-

tocrossie zaplanowanych na dzień 2 lipca 2006 
roku, wszczęte zostało postępowanie ofertowe 
na wyłączność w zorganizowaniu zabezpiecze-

nia gastronomicznego imprezy. 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 

będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – roz-

rywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź uprawnień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 

10/2, 72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które wpły-
ną do KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mi-
strzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Klub Motorowy „CISY”

Zawody Wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży

Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 11 czerwca 2006 r. ZAWO-
DY WĘDKARSKIE SPŁAWIKOWE dla dzieci młodzieży do lat 16.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 9 czerwca. Zbiórka zawodników koło 
„Neptuna” o godz. 8.30. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o 9.30. Serdecznie 
zapraszamy.              

 Zarząd

Międzyszkolne Zawody Sportowe

„Dwa ognie” dla klas ll-III 
– rozegrane

W środę 24 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Orzechowie odbyły się 
zawody sportowe dla klas II i III w „Dwa ognie”. 

W zawodach wzięło udział łącznie 5 drużyn z następujących szkół: 
- SP - Długołęka,
- SP - Orzechowo,
- SP - Strzelewo,
- SP - Wierzbięcin,
- SP - Żabowo.
Zawody nadzorowała komisja w składzie: Przewodniczący: Andrzej Pluta   

oraz członkowie: Wioletta Ustyjańczuk i Bartosz Zdanowicz.
W wyniku przeprowadzonych rozgrywek kolejne miejsca zajęły drużyny 

ze szkół:
1.miejsce: SP Orzechowo, 
2.  miejsce: SP Długołęka, 
3. miejsce: SP Wierzbięcin, 
4. miejsce: SP Strzelewo, 
5. miejsce: SP Żabowo.

red.

Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo 2:1 (0:1)

Miła niespodzianka
Pomorzanin: Piątkowski – M. 

Miklas, Wasyluk, Nieradka, Kacz-
marek, Konieczny, Rzechuła, (75. 
Gołdyn), Skórniewski, Goszczurny, 
Galus (65. Piotrowski, 75. Kram), K. 
Miklas (85. Szewc).

Bramki dla Pomorzanina: Gosz-
czurny, Rzechuła.

Niezbędne punkty Pomorzanin 
miał zbierać w meczach ze słabszy-
mi rywalami. Z Iskrą Banie się nie 
udało, za to mecz z kolejną drużyną 
z tego grona zakończył się zwycię-
stwem nowogardzkiej drużyny.

Mecz był raczej wyrównany, nie 
widać było różnicy między zespo-
łami co najlepiej oddaje sytuację 
w tabeli.. Zarówno Pomorzanin, 
jak i Korona potrafiły stworzyć 
sobie sytuacje podbramkowe. W 
20 minucie w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem znalazł się K. Miklas 
lecz nie zdołał umieścić piłki w 
siatce. To, co nie udało się naszemu 
napastnikowi udało się 15 minut 
później zawodnikowi gości. Ude-
rzenie z rzutu wolnego z 20 metrów 
wpadło prosto w okienko i Korona 
objęła prowadzenie.

Pomorzanin rzucił się do odra-
biania strat. Przed przerwą naj-
lepszą sytuację miał Galus, który 
będąc 6 metrów od bramki ude-
rzył tak mocno, że piłka trafiając 

w poprzeczkę odbiła się od ziemi 
i jeszcze raz dotknęła poprzecz-
ki nie przekraczając jednak linii 
bramkowej.

Po przerwie Pomorzanin konty-
nuował pogoń za Koroną i udało 
się to w 55 minucie. Rzut rożny 
wykonywany przez Skórniewskiego 
na bramkę zamienił Goszczurny.

Po wyrównaniu mecz nieco się 
uspokoił, lecz około 70 minuty 
Pomorzanin zreflektował się, że 
walczy o piątoligowy byt i zaczął 
znowu atakować. Po chwili nasza 
drużyna objęła prowadzenie po 
tym, jak Rzechuła otrzymał piłkę w 
polu karnym Korony, znalazł sobie 
pozycję do oddania strzału i uczynił 
to skutecznie. 

Do zakończenia meczu Pomo-
rzanin jeszcze kilkakrotnie zdołał 
zagrozić bramce rywali, lecz bez 
efektów. Niemniej 3 punkty mogą 
okazać się bezcenne.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Sokół Pyrzyce  

1 : 2, Stal Szczecin - Mieszko Miesz-
kowice 4 : 0, Dąb Dębno - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 3 : 3, Radovia 
Radowo Małe - Iskra Banie 3 : 2, 
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany  
2 : 2, Fagus Kołbacz - Vineta Wo-
lin  0 : 5, Kłos Pełczyce - Kluczevia 
Stargard 3 : 2.

aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 27 65 78-24
2.  Stal Szczecin 28 53 59-32
3.  Polonia Płoty 27 51 52-37
4.  Kluczevia Stargard 27 48 66-40
5.  Mieszko Mieszkowice 28 48 51-32
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 27 44 41-31
7.  Zorza Dobrzany 27 43 43-46
8.  Kłos Pełczyce 27 38 41-39
9.  Dąb Dębno 27 37 48-31
10.  Vineta Wolin 28 35 39-46
11.  Sparta Gryfice 27 33 35-44
12.  Fagus Kołbacz 27 30 35-51
13.  Pomorzanin Nowogard 27 27 38-67
14.  Radovia Radowo Małe 27 25 40-62
15.  Korona Stuchowo 28 21 36-65
16.  Iskra Banie 27 16 31-86

andrzej Garguliński

UWAGA EMERYCI!
Opłaty ubezpieczeniowe ZKP należy uregulować do 29 czerwca!
Prosimy również sprawdzić czy składki członkowskie są opłacone.

Za Zarząd 
alina Ochman
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INFORMATOR LOkALNY - NOWOGARD

TELEFONY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZk£AD JAZDY PkP 

ROZk£AD JAZDY PkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFERTY PRACY PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 bL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
b - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    05.06.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C
5. doradca handlowy PLUS GSM
6. monter stolarki PCV
7. szwaczka
8. referent administracyjno-biurowy
9. tokarz; frezer
10. doradca klienta
11. przedstawiciel handlowy
12. mechanik maszyn; elektryk; maga-

zynier
13. sprzedawca-magazynier
14. kierownik produkcji

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. kierowca C+E (Gryfice)
4. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. nauczyciel historii (Goleniów)
7. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
8. kierownik robót sanitarnych (Gole-

niów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
12. recepcjonista, kelner, kucharz (Ustro-

nie Morskie)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, w-fu, historii, informatyki, 
fizyki/techniki (Kamień Pom.)

14. główny księgowy (Goleniów)
15. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
16. magazynier (Szczecin)
17. elektronik, konserwator, operator 

myjni bramowych (Goleniów)
18. monter stelaży meblowych, operator 

maszyn stolarskich (Dębno)
19. nauczyciel j. angielskiego, informaty-

ki, nawigacji, praktycznej nauki zawo-
du, bibliotekarz (Świnoujście)

20. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, 
gipsiarz, pracownik fizyczny (Prusz-
ków)

21. spawacz, monter kadłubów okręto-
wych, monter kadłubów okrętowych-
poddźwignicowy, kowal konstrukcji 
stalowych, monter rurociągów okrę-
towych, monter ślusarskiego wyposa-
żenia, maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)

22. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
23. kierowca kat. b (Dobra)
24. operator maszyn i urządzeń pro-

dukcyjnych; pracownik magazynowy 
(Rurka)

25. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
26. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbro-

jarz; operator maszyn budowlanych, 
kierownik budowy, majster; brygadzi-
sta, pomocnik do prac budowlanych 
(Trzebiatów)

INFORMACJE MOżNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 b C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
C – „Pomerania”
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031

Wileńska 
jak nowa

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

reklama

Profesjonalną oprawę 
prac dyplomowych i innych 

wykonuje
Hurtownia „PIer” 

ul. Wojska Polskiego 3 w nowogardzie 
KONKURENCYJNE CENY!!!

reklama

XIV Wyścig Bałtyk 
– Karkonosze

(U)lotna premia, 
a trwała 
promocja!

Sygnały czytelników

Kontrole 
autobusów
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dokończenie ze str. 1

NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostatnich 4 lat wyemigrowało 

z nowogardu!!!
Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem urodzenia znanej ci osoby, 

która wyjechała.
SMS - 0 661 997 408   lub  e-MaIL - nowo.emigracja@wp.pl
Twoja informacja ma wielkie znaczenie dla przyszłości naszego 

miasta.
                                                          LICZYMY WSPÓLNIE -Na Ciebie.

Sygnały czytelników

Kontrole autobusów
Do redakcji zgłosiła się wzburzona matka dziecka uczącego się w SP nr 4 na 

os. Bema. Sprawa dotyczyła wyjazdu dzieci klas „0” i I na basen do Gryfina 
w dniu 8.06. 

Rodzice słysząc w telewizji o możliwości kontroli przez policję stanu 
technicznego pojazdów, zachęcani przez samą policję (w tym także nowo-
gardzką) i dbając o bezpieczeństwo swoich pociech postanowili sprawdzić 
stan wynajętego autokaru. Odpowiednio wcześniej powiadomili policję o 
wyjeździe dzieci. Niestety w dniu wyjazdu o wyznaczonej godzinie do szkoły, 
spod której wyjeżdżały dzieci nie przyjechał żaden patrol. 

Oto relacja naszej czytelniczki – Dzwoniliśmy co chwila, zdenerwowani, że 
już dzieci powinny dawno wyjechać, a policji nadal nie ma. Dyżurny najpierw 
potwierdził przyjęcie zgłoszenia do kontroli autokaru i kierowcy, innemu ro-
dzicowi powiedział, że policjanci już do nas wyjechali, jeszcze inny usłyszał, 
że nie było zgłoszenia na komisariacie. W końcu jednak, po 35 minutach 
oczekiwania, przyjechał policjant, który jak się okazało, nie miał uprawnień 
do kontroli technicznej pojazdu, jedynie co mógł sprawdzić to stan trzeźwości 
kierowcy, do którego nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i chcemy ostrzec innych rodziców 
przed tak niekompetentnym zachowaniem naszej policji. Mamy nadzieję, że 
taki incydent już się nie powtórzy i inni rodzice nie będą musieli przeżywać 
takiego strachu o swoje dzieci jaki my przeżywaliśmy.

Jak widać sytuacja nie była godna pozazdroszczenia i mimo nagłośnienia 
przez media możliwości sprawdzania autokarów i busów przez policję rze-
czywistość okazała się dla rodziców dzieci z SP 4 bardzo stresująca.

Aby jednak nie być całkowicie krytycznym należą się też słowa uznania dla 
naszej policji. Policjanci z naszego komistariatu przeprowadzili (bez żadnych 
utrudnień) kontrole pojazdów w innych szkołach. W SP 2 sprawdzony został 
autokar, którym dzieci jechały na wycieczkę. Kontrola wypadła pomyślnie. W 
SP nr 1 skontrolowane zostały dwa busy wiozące dzieci na „zieloną szkołę” 
do Rewala. Jak nas poinformował telefonicznie czytelnik, a zarazem rodzic 
jednego z uczniów tej szkoły, policja rzetelnie sprawdziła oba pojazdy, z czego 
jeden nie został dopuszczony do przewozu dzieci. 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że zarówno firmy przewozowe, jak i policja 
wezmą sobie do serca bezpieczeństwo naszych dzieci i nie dojdzie już do 
wyżej opisanych sytuacji.

kari

NOWO-EMIGRACJA - akcja trwa
Już po pierwszej piątkowej publikacji w Dzienniku Nowogardzkim, przyszło 

dużo smsów i jeszcze więcej maili (po weekendzie skrzynka mailowa była pra-
wie pełna). Udział mieszkańców w akcji bardzo miło nas zaskoczył, jednocześ-
nie zasmuciły nas informacje, jakie do tej pory otrzymaliśmy, potwierdzające 
rozmiar problemu, jakim jest emigracja młodych ludzi z Nowogardu.

Smsy wysyłane przez nowogardzian zawierały bardzo często informacje 
na temat kilku osób, ale to, co najbardziej nas zadziwiło to forma maili, 
jakie otrzymaliśmy.W założeniu akcja - NOWO-EMIGRACJA ma na celu 
oszacowanie liczby osób, które w ostatnich latach opuściły miasto, ponadto 
chcieliśmy do minimum ograniczyć ingerencję w dane personalne osób, pro-
siliśmy tylko o imię osoby i rok urodzenia. Wiadomości przychodzące drogą 
internetową często zawierały pełne dane osób, więc apelujemy ponownie: 
tylko imię i rok urodzenia osoby.

Jak wspominałem wcześniej kilka maili bardzo na poruszyło, frag-
ment jednego z nich chciałbym przedstawić: „mój brat Kamil ma 20 lat, rok 
temu wyjechał do Irlandii zaraz po maturze. Nie poszedł na studia, bo nie 
było  za co, mama nie pracuje, a tata ma rentę. Jadę do niego na wakacje, bo 
załatwił mi pracę w fabryce konserw. Za rok też zdaję maturę i też na pewno 
stąd wyjadę…”. Komentarz jest zbędny, mamy tylko nadzieję, że otworzą się 
umysły włodarzy w Nowogardzie, aby zacząć zmieniać tę sytuację, proszę 
nam wierzyć – podobnych maili było więcej.

Z góry dziękując, jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w naszej akcji.
Michał Wiatr

Dzień rodzicielstwa
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie zaprasza 

osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych dla dzieci po-
zbawionych opieki rodziców biologicznych na obchody „DNIA RODZICIEL-
STWA ZASTĘPCZEGO NA TERENIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO”, 
które odbędą się w Goleniowie w dniu 10 czerwca 2006 r. na Zespole Boisk w 
Goleniowie w formie całodniowego festynu. Program obchodów przewiduje 
konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych, konkursy plastyczne, program ar-
tystyczny, pokazy strażackie, karaoke, ognisko. Dla uczestników konkursów 
zapewnione są nagrody rzeczowe.

Odbiorcami obchodów będą rodziny zastępcze i ich wychowankowie, 
usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych, kandydaci na rodzi-
ny zastępcze pochodzący z terenu powiatu goleniowskiego, przedstawiciele 
samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej.

Podczas obchodów osoby zainteresowane będą mogły uzyskać fachową, 
rzetelną, pełną informacje nt. rodzicielstwa zastępczego, której będą udzie-
lać specjaliści z zakresu rodzinnej opieki zastępczej oraz miały okazję do 
spotkania się z osobami, które swoje życie poświęciły rodzinnej opiece nad 
dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych i zapoznania się z 
sytuacją tych dzieci.

Straż Pożarna

Dwa dni zawodów
W poniedziałek 12 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego Strażaków w sporcie pożarniczym. Impreza rozpo-
cznie się o godzinie 9.00. Zawody będą odbywały się na Stadionie Miejskim 
i w siedzibie jednostki. 14 czerwca (środa) zawody będą rozgrywane tylko 
na stadionie. W Mistrzostwach będą brały udział drużyny ze wszystkich ko-
mend z całego województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do dopingowania zmagań strażaków.

red.

Co ze starym budynkiem 
SM Gardno?

Czytelnicy mieszkający przy ul. Zielonej zwrócili się do naszej redakcji 
z pytaniem – co ze starym budynkiem SM Gardno, która zmieniła swoją 
siedzibę?

Obecnym właścicielem budynku jest Prywatne Publiczne Liceum Ogól-
nokształcące dla Dorosłych. Szkoła nabyła budynek w wyniku przetargu. 
W chwili obecnej w pomieszczeniach po spółdzielni odbywają się egzaminy 
semestralne, wcześniej przeprowadzane były tam matury.

I.K.
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OPaŁ PPUH „EDBA”
• radykalna 
   OBnIżka cen kOkSu
• OBnIżka cen WĘGLa

Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 
(za cmentarzem) 

czynne 
od poniedziałku do soboty 

tel. 091 39 22 329, 
091 39 20 353 

na terenie miasta 
bezpłatny transport!!!

Wybory w ZNP
W oddziale Związku nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja 

sprawozdawczo – wyborcza, na którą przybyli starosta powiatu jerzy 
jabłoński, burmistrz uMiG nowogard kazimierz Ziemba i prezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZnP w Szczecinie adam Zygmunt.

42 delegatów i zaproszeni goście 
wysłuchali sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu Oddziału za lata 
2002 – 2006. Następnie przyjęto 
program na lata 2006 – 2010.

W programie czytamy: „Tworząc 
program działania na lata 2006 
– 2010 oparliśmy się na twórczych 
refleksjach jakich doznaliśmy w 
minionej kadencji. Napotkaliśmy po 
drodze na wiele trudnych, a nawet 
kontrowersyjnych zjawisk (…). Te 
niełatwe, a jakże cenne doświad-
czenia kończące się sukcesami bądź 
niepowodzeniami pozwoliły na 
realne spojrzenie, które w przyszłej 
kadencji doprowadzi do uniknięcia 
niepowodzeń a działania będą miały 
realny wymiar, zwłaszcza w postaci 
podniesienia godności nauczyciela, 
właściwego uposażenia pracow-
ników oświaty, przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom na rynku 

pracy, wymiernego polepszenia sytu-
acji materialnej i socjalnej emerytów 
i rencistów.”

Kulminacyjnym punktem konfe-
rencji było wręczenie zasłużonym 
dla ZNP podziękowań i nagród. 
Otrzymali je: starosta powiatu 
Jerzy Jabłoński, burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, prezes Oddziału 
Wojewódzkiego ZNP Adam Zyg-
munt, Józef Korkosz, Waldemar 
Kondraciuk, Ewa Antczak, Jadwiga 
Irzemska, Leszek Łuka, Ryszard 
Zagórski, Elżbieta Popińska, Kon-
stanty Spurgiasz, Beata Biniecka, 
Krystyna Gradzik, Beata Siedlecka, 
Alina Klimaszewska, Daniela Go-
lacik, Dorota Kondraciuk, Bożena 
Nyk, Agnieszka Forgiel, Marzenna 
Piotrowicz, Iwona Lipińska, An-
drzej Pluta, Ewa Kulczyk, Katarzyna 
Obrębska, Ewa Mańkowska, Józefa 
Szukalska, Lucyna Kowalczyk, Ja-

Od lewej: Adam Zygmunt - prezes ZNP Zarządu Wojewódzkiego, Stanisława 
Jakubczak - Prezes ZNP w Nowogardzie, delegatki konferencji.

UWAGA 
EMERYCI!

Opłaty ubezpieczeniowe 
ZKP należy uregulować 

do 29 czerwca!
Prosimy również 

sprawdzić czy składki 
członkowskie są opłacone.

Za Zarząd
alina Ochman

nina Jawtoszuk, Maria Borowska, 
Anna Sikorska, Marzena Kijowska, 
Jolanta Gibka.

Delegaci konferencji dokonali 
wyboru przewodniczącego Od-
działu Gminego ZNP w Nowogar-

dzie. Jednogłośnie powierzyli to 
stanowisko Stanisławie Jakubczak, 
która będzie pełnić tę funkcję po 
raz czwarty.

I.k.
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Wileńska jak nowa
W dniu 8 czerwca o godzinie 10.00 

nastąpiło uroczyste otwarcie ul. Wi-
leńskiej, którego dokonał burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba wraz 
z przybyłymi mieszkańcami. 

Ofertę wykonawcy robót firmę 
Zakład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg „AZBUT” z Nowo-
gardu wybrano w drodze przetargu 
nieograniczonego. Umowa została 
podpisana 12.12.2005 r., a roboty 
zostały zakończone zgodnie z umową 
w maju 2006 r.

Przed przebudową ul. Wileńska 
posiadała nawierzchnię asfaltową, w 
dużym stopniu zniszczoną, z głębo-
kimi wybojami i dziurami, w których 
po deszczu tworzyły się kałuże. Stan 

taki uniemożliwiał normalny ruch 
kołowy i powodował zagrożenie w 
ruchu pojazdów.

Na drodze wykonano nową pod-
budowę betonową oraz ułożono 
nawierzchnię jezdni i chodników z 
kostki betonowej, zostały wyregulo-
wane studzienki oraz wykonano ściek 
przykrawężnikowy w celu odprowa-
dzenia wody opadowej.

Mieszkańcy wyrazili swoje zadowo-
lenie z nowej nawierzchni, ponieważ 
przejazd ową drogą stanie się teraz o 
wiele łatwiejszy i co najważniejsze, 
bezpieczniejszy.

Oka

Firma Rieter już produkuje
rozmawiam z dyrektorem produkcyjnym rieter automotive Poland sp. 

z o.o. remigiuszem Podcabą.

SP 2

Najciekawsza lalka teatralna
W Szkole Podstawowej nr 2 przez cały rok prowadzona jest edukacja 

teatralna dzieci z klas I-III z udziałem aktorów z Teatru Polskiego ze 
Szczecina. Takie spotkania przyczyniają się do łatwego i przyjemnego 
przyswajania wiedzy z dziedziny teatru, podczas których dzieci odgry-
wają różne role, ale przede wszystkim bawią się, zgodnie z powiedze-
niem „Teatr - bawi, uczy, wychowuje”. 

Podsumowaniem całości działań 
był miejsko - gminny konkurs „Na 
najciekawszą lalkę teatralną”, który 
odbył się 31 maja. W konkursie 
wzięło udział pięć szkół z naszej 
gminy: SP 2, SP 3, SP 4, SP Strze-
lewo oraz SP Wierzbięcin. Ogółem 
dostarczono 40 lalek. Uczniowie 
mieli okazję zaprezentować swoje 
zdolności. Konkurs podzielony był 
na dwie grupy klasy I-III i IV-VI.

Komisja oceniająca w składzie: 

Elżbieta Sobieralska - z-ca dyrekto-
ra szkoły SP 2, Zofia Pilarz - Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz Alina Wierzbicka - prowadzą-
ca Muzeum Lalek w Troszczynie 
przyznała następujące lokaty.

W kategorii klas IV-VI: I m. K. 
Kubowicz SP 2, op. Janina Pietrzak, 
II m. D. Dendał SP 3, op. Ewa An-
tczak, III m. M. Grudzień SP 2, op. 
Urszula Zajda.

Ponadto wyróżnienia otrzymali: 
M. Jaskulski SP 2, K. Felski SP 2, K. 
Kortoniuk SP 4, M. Krakowski SP 
2, J. Kaźmierowska SP 2, D. Kraw-
czyk SP Wierzbięcin, P.Tożewski 
SP 2, P. Bieńko SP 2, R. Miśkow SP 
Wierzbięcin.

W kategorii IV-VI: I m. J. Mielew-
czyk SP 4, op. Renata Lisowska oraz 
P. Wojciechowski SP  Strzelewo, op. 
Małgorzata Burzyńska, II m. M. 
Wysocka SP 4, op. Renata Lisowska, 
III m. Sandra Weiss, Ola Cyrta SP 

4, op. R. Lisowska.
Wyróżnienie otrzymała: M. Stel-

maszak SP 4, op. R. Lisowska.
W tym samym dniu rozstrzygnię-

to także szkolny konkurs twórczości 
poetyckiej „Mój dom”. Udział w 
nim wzięli uczniowie z klas I-III i 
IV-VI z tejże szkoły.

Komisja w w/w składzie przyzna-
ła następująco: I m. M. Jaskulski, II 
m. W. Szymczak, III m. K. Kaczor.

Natomiast wyróżnienia otrzy-

mali: M. Kowalczyk, A. Bąk, A. 
Wesołowska.

W grupie klas IV-VI: I m. otrzy-
mały P. Tylkowska oraz N. Osta-
szewska.

Organizatorem konkursów była 
Krystyna Gradzik oraz Janina 
Pietrzak.

Szczególne podziękowania dla 
komisji, która profesjonalnie oce-
niła pracę. 

Warto pokreślić fakt, iż owe prace 
to być może początek rozwijania się 
twórczości dzieci w tym kierunku. 
Profesjonalne wykonane lalki moż-
na obejrzeć w Muzeum Lalek w 
Troszczynie, które prowadzi Alina 
Wierzbicka. Na pewno taka wizyta 
przyczyniłaby się do poznania 
innych technik tworzenia lalek, a 
być może stałaby się inspiracją dla 
kogoś początkującego? 

Oka    

Ireneusz karczyński 
- Od kiedy zakład rozpo-
czął działalność?

remigiusz Podcaba 
– Fabryka została oddana 
do użytku 11 maja. Pro-
dukcję seryjną urucho-
miliśmy 29 maja.

I.k. Ile osób ostało 
przyjętych do pracy i czy 
wszyscy byli zarejestrowa-
ni w Rejonowym Urzędzie Pracy?

r.P. Obecnie przyjętych jest 60 
osób, z czego większość zarejestro-
wanych było w RUP. W tym roku 
zatrudnimy jeszcze 40 osób.

I.k. Gdzie odbywały się szkolenia 
przyszłych pracowników?

r.P. Przed rozpoczęciem seryjnej 
produkcji pracownicy byli szkoleni 
w Katowicach, Belgii oraz Anglii. 
Obecnie przyjmowani pracownicy 
szkoleni są w zakładzie na miejscu.

I.k. Czy zakład zapewnia pracow-
nikom dojazd do pracy?

r.P. W chwili obecnej pracownicy 
dojeżdżają do pracy we własnym 
zakresie.

I.k. Dziękuję za rozmowę.

Firma Rieter znajduje się przy ul. 
Armii Krajowej 28d, przy wyjeździe 
z Nowogardu w kierunku Gryfic. 
Zakład w Nowogardzie jest drugą 
(po Katowicach) lokalizacją w Polsce. 
Produkuje dywany samochodowe.

Ireneusz karczyński
(tekst autoryzowany)
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reklama reklama

dom Pomocy 
Społecznej nr 1 
w nowogardzie 

składa serdeczne 
podziękowania 

sponsorom, 
którzy wsparli 
dzień dziecka 

w Przedszkolu nr 4 
zorganizowany 

przez pracowników 
i mieszkańców DPS 

Serdeczne 
podziękowania 
dla sponsorów 

i wszystkich osób 
prywatnych, którzy 

przyczynili się 
do zorganizowania 

dnia dziecka 
składa Sołtys 

i Rada Sołecka 
z Karska

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, 
którzy pomogli 
w organizacji 

zabawy dla dzieci 
z Miętna, Wierzchów 

i Glicka 
składa sołtys 

Miętna 
Zbigniew Litwin
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XIV Wyścig Bałtyk  – Karkonosze

(U)lotna premia, 
a trwała promocja!

W dzisiejszych trudnych czasach wszystkie gminy zabiegają o jak najlepszy 
wizerunek ułatwiający pozyskanie kolejnych inwestorów na swoim terenie 
– wydają specjalne foldery, przewodniki, ogłaszają się w prasie ogólnokra-
jowej i telewizji.

Można też promować miasto poprzez sport.

We wtorek 6 czerwca przez nasze 
miasto przejechał peleton kolarzy 
uczestników XIV Wyścigu Bałtyk 
– Karkonosze. Na jezdni przy placu 
Wolności rozegrano lotną premię.

Kto nie był w tym miejscu stwierdzi 
lakonicznie – po co nam ten wyścig 
– przecież dla miasta to tylko utrud-
nienie w ruchu drogowym?

Kto był i uważnie posłuchał spra-
wozdawcy Polskiego Radia zdanie 
powinien zmienić.

Dla tych, którzy tam nie byli prag-
nę wyjaśnić, że tego typu wyścig 
to ogromne przedsięwzięcie or-
ganizacyjne i jednocześnie okazja 
do promowania miast leżących na 
trasie. Z okazji wyścigu wydawany 
jest specjalny informator – 60 stron 
w kolorze.

Tutaj prezentowane są wizytówki 
wszystkich miast i gmin, które włą-
czyły się do organizowania wyścigu.

W Komitecie Honorowym w gro-
nie posłów i prezesów kilku banków 
znajdziemy także nazwisko naszego 
burmistrza Kazimierza Ziemby. W 
komitecie organizacyjnym jest nasz 
przedstawiciel Tomasz Kulinicz z 
Urzedu Miasta.

Na jednej ze stron przedstawiona 
jest wizytówka naszego miasta.

Informator trafia do licznej rzeszy 
turystów i wczasowiczów, którzy spę-
dzają czas w karkonoskich kurortach 
– tam też wypoczywający biznesmeni 
mają okazję dowiedzieć się wielu 
rzeczy o naszym mieście.. 

Kolarze przejechali przez miasto 
w kilka minut, ale informator je-
dzie w dalszym ciągu przez kolejne 
miejscowości i w świadomość tam-
tejszych mieszkańców zapada nazwa 
Nowogard.

LMM
PS. W imieniu Czytelników, którzy 

z uznaniem podkreślali profesjonalne 
zabezpieczenie trasy składam podzię-
kowanie policjantom i strażakom 
ochotnikom – wyścig przejechał 
bezpiecznie, a ograniczenia w ruchu 
były sprowadzone do minimum. 

cLIVe HarrIS 
W nOWOGardZIe 

w środę 
14 czerwca 2006 r. 

Osoby pragnące skorzystać 
z posługi Uzdrowiciela, 
proszone są o przybycie 

na leczenie bez biletu 
punktualnie o godz. 17.00 

do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, 

Pl. Wolności 8.

Zielone Światło dla Natalki
Dnia 1 czerwca w SP nr 1 odbyła 

się akcja charytatywna pod hasłem 
„Pomóżmy natalii”. Zorganizo-
wano sprzedaż loterii fantowej, 
ciast i odzieży używanej. Młodzież 
szkolna z wielką ochotą przynosiła 
fanty, a największą radością było ich 
kupowanie. Na małej salce śpiewali, 
tańczyli uczniowie szkoły podsta-
wowej, gimnazjum oraz harcerze. 
Nie zabrakło również chorej Natalii, 
która na koniec zaśpiewała „Tyle 
słońca w całym mieście”. Do akcji 
przyłączyli się: wolontariusze z PCK, 
którzy pod nadzorem Eugeniusza 
Heinricha wyruszyli z puszkami na 
miasto, pod komendą komendanta 
Andrzeja Wasiaka dołączyli harcerze 

z puszkami, SP 4 duchowo wspierała 
akcję. W czasie Ludowego Święta 
burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba podkreślał słuszność akcji 
i prosił mieszkańców o wsparcie 
finansowe dla chorej Natalii.

Zebrano kwotę 5 075,12 zł (5 tys. 
75 zł i 12 gr).

Mamy nadzieję, że do tej akcji do-
łączą firmy, instytucje, które pomogą 
uratować chorą Natalię. Brakuje 
jeszcze 55 tys. zł.

Również w czasie motocrossu 
wolontariusze z PCK będą prosić 
państwa o wrzucanie pieniędzy do 
wcześniej przygotowanych puszek.

Oka

Szczególne podziękowania dla Szkoły Podstawowej nr 
1 w Nowogardzie, z wielkim wyróżnieniem dla pani Lidii 
Tatara i pana Prezesa PCK Eugeniusza Heinrich, którzy 
byli głównymi organizatorami kwesty charytatywnej prze-
prowadzonej 1 czerwca oraz współorganizatorom: Burmi-
strzowi Nowogardu Kazimierzowi Ziemba, Dziennikowi 
Nowogardzkiemu, harcerzom z SP 4 pod komendą Andrzeja 
Wasiaka, rodzicom, dzieciom, wolontariuszom, rodzinie, 
przyjaciołom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
wsparcia Natalii. 

W imieniu Natalki i swoim dziękuję z całego serca, bez 
was nie zapaliłoby się to światełko.

Mama Natalii Kielar

reklama

Zawody wędkarskie na ludowo
Z okazji Święta Ludowego koło M-G PZW nowogard w 4 czerwca 2006 

r. na jeziorze nowogard zorganizowało zawody wędkarskie spiningowe z 
łodzi o Puchar Burmistrza. 

Szczęśliwym wędkarzem, który zdobył puchar okazał się arkadiusz Pie-
truszewski - złowił on okazałego szczupaka, o wadze 4,96 kg i 90 cm dł. 

II miejsce zajął janusz Zamara, III miejsce Ładysław Luberadzki.
Okazuje się, że i w naszym jeziorze też można złowić okazałą rybę.

H. Szczupak 

WOPR 
apeluje…

W związku ze zbliżającym 
się sezonem letnim, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe w Nowogardzie zwraca 
się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w cza-
sie korzystania z kapieli.

Apel swój kierujemy przede 
wszystkim do:

1) Rodziców i opiekunów 
– będąc nad wodą nie spusz-
czajcie wzroku z kąpiących 
dzieci, gdyż nawet obecność 
ratownika nie zapewnia pełne-
go bezpieczeństwa;

2) Młodzieży – woda to 
groźny żywioł dla osób będą-
cych pod wpływem alkoholu i 
pozbawionych wyobraźni.

Jak wykazują statystyki, co 
roku utonięciu ulega kilkaset 
osób.

Zachowując zdrowy rozsą-
dek unikniemy tragedii.

Zarząd

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73
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IV spartakiada rekreacyjno- sportowa

IV memoriał Feliksa Makarewicza
W niedzielę 4 czerwca na osiedlu Bema odbyła się IV spartakiada rekre-

acyjno – sportowa. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 minutą ciszy, 
by uczcić pamięć Feliksa Makarewicza oraz trenera kazimierza Górskiego. 
następnie uroczystego otwarcia dokonała Genowefa Makarewicz - żona 
Feliksa. 

Mała szkoła, a duże osiągnięcia
Najmniejsze Gimnazjum spośród 

wszystkich w Nowogardzie liczące 
152. uczniów coraz częściej pokazuje 
się w działalności pozaszkolnej oraz 
w konkursach przedmiotowych, arty-
stycznych i sportowych. Niewątpliwie 
ogromny wpływ na uczestnictwo w 
tych konkursach ma znajomość każ-
dego ucznia i jego indywidualnych 
możliwości. Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 3 mogą uznać mi-
niony rok szkolny za udany. Swoją 
obecnością na licznych konkursach 
udowodnili, że mają wiedzę i prak-
tyczne umiejętności.

Już od wielu lat uczniowie mają 
możliwość poszerzania swoich za-
interesowań na kołach przedmioto-
wych. Nauczyciele zachęcają swoich 
podopiecznych do sprawdzania 
swojej wiedzy w konkursach, jakie 
odbywają się na terenie naszego 
powiatu.

Ponadto nasze zespoły muzyczne, 
AKORD i TONIKA, można usłyszeć 
na gminnych imprezach artystycz-
nych.

W ciągu całego roku szkolnego 
nasi uczniowie uczestniczyli w kon-
kursach:

• matematycznych: ALFIK 2006, 
KANGUR 2006, TALENT MATE-
MATYCZNO-FIZYCZNY, PITAGO-
RAS 2006, MATFIN, WOJEWÓDZ-
KI KONKURS MATEMATYCZNY;

• humanistycznych: OMNIBUS 
2006, EKO zabawy językowe, JERSZ 
2006, KONKURS JĘZYKA POL-
SKIEGO, KONKURS O ZIEMII 
NOWOGARDZKIEJ; 

• ekologiczne: EKOPLANETA, 
MOJA MIEJSCOWOŚĆ TO ZIE-
LONY PUNKT, MÓJ LAS, CZYSTY 
LAS, EKOALARM, EKO-KON-
KURS 2006, PARKI NARODOWE 
POLSKI;

•  PCK:  MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS WIEDZY O AIDS, 
MIKROOLIMPIADA ZDROWIA, 
MISTRZOSTWA PCK- pierwsza 
pomoc;

• artystyczne: ZACHODNIO-
POMORSKI FESTIWAL KOLĘD I 
PASTORAŁEK, OGÓLNOPOLSKI 
VIII WIELKI FESTIWAL KOLĘD 
I PASTORAŁEK WIERZCHOWO 
2006, FESTIWAL PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I WAKACYJNEJ DZIW-
NÓW 2006, KONKURS PLASTYCZ-
NY O ZIEMII NOWOGARDZKIEJ, 
JAK DOBRZE ZNASZ SWOJEGO 
SĄSIADA, BEZPIECZNY ŚWIAT;

• sportowe: TURNIEJ WIEDZY 
BRD 2006,  TURNIEJE PIŁKI 
KOSZYKOWEJ, TURNIEJE TENISA 
STOŁOWEGO, TURNIEJE PIŁKI 
NOŻNEJ, SZTAFETOWE BIEGI 
PRZEŁAJOWE, TURNIEJE PIŁKI 
SIATKOWEJ, TURNIEJE PIŁKI 
RĘCZNEJ.

W powyższych konkursach nasi 
uczniowie zajęli znaczące miejsca. 
Na terenie naszej placówki również 
organizowano konkursy, w których 
brała udział młodzież z innych 
szkół. Takim konkursem jest 1. z 9., 
w którym rywalizują miedzy sobą 
uczniowie trzech nowogardzkich 
gimnazjów.

Osiągnięcia naszej szkoły świadczą 
o tym, że nie liczba uczniów mówi o 
„wielkości” szkoły. Jako nauczyciele 
jesteśmy dumni z wyników jakie 
osiągnęli nasi uczniowie w tym roku 
szkolnym. Dziękujemy im wszystkim 
za ciężką, owocną pracę przez cały 
rok i życzymy udanych wakacji.

  Nauczyciele 
Publicznego Gimnazjum nr 3 

w Nowogardzie

W turnieju piłki nożnej wystarto-
wało 10 zespołów. Najlepszy okazał 
się LZS „OSP” Wyszomierz, pokonu-
jąc w finale rzutami karnymi zespół 
LZS Ostrzyca, trzecie miejsce uzyskał 
LZS Wierzbięcin.

Do rozgrywek piłki siatkowej wy-
startowało 11 drużyn. Klasyfikacja 
wyglądała następująco: I m. LZS 
„OSP” Wyszomierz, II m. LZS Czer-
mnica, III m. LZS Ostrzyca.

Dyplomy oraz puchary dla zwy-
cięzców wręczali Jan Tandecki oraz 
syn Feliksa Janusz Makarewicz.

Ponadto przyznano także statuetkę 
dla najlepszego strzelca bramek, którą 

otrzymał Grzegorz Żyła zawodnik 
LZS Ostrzyca.

Na zakończenie Genowefa Maka-
rewicz podziękowała za wspaniały 
turniej i zaprosiła zawodników oraz 
kibiców na V jubileuszowy memoriał, 
który odbędzie się za rok.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
tym, którzy pracowali przy przy-
gotowaniu obiektów, sędziom oraz 
sponsorom za wspaniałe puchary i 
nagrody.

Do zobaczenia za rok!
Kolejna spartakiada w Wyszomie-

rzu 11.06.2006 r. o godzinie 10.00. 
Oka

Ważne dla rolników
ariMr prawidłowo wydatkowała pieniądze unijne w 2005 r. 

Komisja Wspólnot Europejskich 
uznała, że polskie agencje płatnicze, 
w tym Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, prawidłowo 
wydatkowały i rozliczały pieniądze 
przekazywane na rzecz rolników w 
2005 r.

D e c y z j a 
K o m i s j i 
W s p ó l n o t 
Europejskich 
nr C (2006) 
1 7 5 0  z  2 8 
k w i e t n i a 
2006 r. zosta-
ła opubliko-

wana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Dotyczy rozliczenia 
finansowo-księgowego wydatków z 
budżetu unijnego w okresie od 16 
października 2004 r. do 15 paździer-
nika 2005 r. przez polskie agencje 
płatnicze, m.in. przez ARiMR.

Oznacza to, że środki wypłacone 
polskim rolnikom na dopłaty obsza-
rowe, programy rozwoju obszarów 
wiejskich oraz inne działania w 
ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
były wiarygodne, prawidłowe i roz-
liczone zgodnie ze standardami Unii 
Europejskiej. Potwierdza również, 
że ARiMR jest przygotowana i pra-
widłowo realizuje obsługę środków 
unijnych przeznaczonych na wspar-
cie dla rolnictwa.

Komisja podjęła decyzję na pod-
stawie wyników kontroli doko-

nanych przez organ certyfikujący 
Ministerstwa Finansów i audytorów 
unijnych.

Decyzja Komisji stanowi potwier-
dzenie sukcesu, jaki osiągnęła ARiMR 
jako największa agencja płatnicza w 
Europie, realizująca pomoc finanso-
wą dla ok. 1,5 mln rolników.

red. 

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

reklama
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Zaproszenie 
dla mieszkańców Powiatu

17 czerwca 2006 roku w Goleniowie odbędzie się nieco-
dzienna uroczystość. Sztandar wojskowy odbierze 3 bata-
lion logistyczny Ziemi Goleniowskiej z Glewic. Uroczystość 
rozpocznie się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele Św. 
Katarzyny, po zakończeniu której uczestnicy przejdą na sta-
dion miejski przy ul. gen. Andersa. Tam, o godzinie 11.30 
rozpocznie się oficjalne przekazanie sztandaru żołnierzom 
jednostki wojskowej. 
Od godziny 12.30 do 18.00 będzie można obejrzeć sprzęt 
bojowy wykorzystywany przez polską armię, między innymi 
czołg T72. Niecodziennych wrażeń dostarczy młodzieżowy 
turniej wojskowy „Goleniowski Poligon 2006”, który jest im-
prezą towarzyszącą uroczystości wręczenia sztandaru. Rzut 
granatem do celu i pomoc przedmedyczna to tylko kilka z 
poligonowych konkurencji.
Natomiast na wszystkich czekać będzie jedyna w swoim ro-
dzaju wojskowa grochówka, dzień pełen atrakcji i rozrywki 
w wojskowym stylu.

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy

Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1700, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz 
samochodów. Poszukujemy osób na stanowisko:

Inżyniera jakości
Miejsce pracy nowogard

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej
• Znajomość zagadnień związanych z MSA, PPAP, APQP, FMEA.
• znajomość zagadnień związanych z systemami zapewnienia jakości, szczególnie w przemyśle 
motoryzacyjnym (np. ISO/TS 16949)
• Dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatko-
wym atutem
Oferujemy:
• Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i LM opa-
trzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:

roman aleksy doradztwo Organizacyjne
Ul. Kolista 25; 40 – 486 Katowice • email: rekrutacja@aleksy.pl

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryza-
cyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz 
samochodów. Poszukujemy osób na stanowisko:

Inżyniera Procesu
Miejsce pracy nowogard

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej
• Znajomość zagadnień związanych z oferowaniem i opracowywaniem technologii nowych 
wyrobów
• Praktyka w przygotowywaniu kalkulacji kosztów wytworzenia
• Znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
• Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w postaci CV i LM opa-
trzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na adres:

roman aleksy doradztwo Organizacyjne
Ul. Kolista 25; 40 – 486 Katowice • email: rekrutacja@aleksy.pl

Uczniowie II LO 

Euroregionalny Turniej Wiedzy 
o Unii Europejskiej

W dniach 3 – 4 czerwca w Szcze-
cinie odbył się centralny etap Eu-
roregionalnego Turnieju Wiedzy 
o Unii Europejskiej. Była to  druga 
edycja międzynarodowego konkur-
su, w którym uczestniczy młodzież 
ze szkół polskich i niemieckich. W 
gronie młodych znawców wiedzy na 
temat Unii Europejskiej nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie, wyłonionych w drodze elimi-
nacji szkolnych. andrzej cyboroń, 
Michał Ćmil i Peter Majewski (ucz-
niowie klas pierwszych), reprezen-
towali nasze liceum podczas elimi-
nacji krajowych i zakwalifikowali się 
do centralnego, międzynarodowego 
etapu konkursu. 

Rywalizacja trwała dwa dni i prze-
biegała w trzech etapach: pisemnym, 
ustnym i finałowym quizie. Mło-
dzież  z II LO jak zwykle wykazała 
się wysokim poziomem wiedzy, w 
wyniku etapu pisemnego pierwsze 

miejsce zajął andrzej cyboroń, 
który razem z Michałem Ćmilem 
przeszedł do drugiego etapu rywa-
lizacji – odpowiedzi ustnych przed 
komisją.

W finałowym quizie uczestniczy-
ło dziesięcioro uczniów: pięciu naj-
lepszych reprezentantów z Polski i  
Niemiec. Polskę reprezentowali ucz-
niowie z XIII LO w Szczecinie i  z II 
LO w nowogardzie: Michał Ćmil i 
andrzej cyboroń. Rywalizacja była 
bardzo zacięta zwłaszcza, że główną 
nagrodą był laptop. Największą wie-
dzą wykazali się reprezentanci Pol-
ski i zajęli cztery pierwsze miejsca w 
konkursie. andrzej cyboroń  upla-
sował się ostatecznie na trzecim a 
Michał Ćmil na czwartym miejscu. 
Tak wysokie lokaty w międzyna-
rodowym konkursie to sukces ucz-
niów II LO i nadzieje na osiągnięcie 
dobrych wyników na olimpiadach 
organizowanych w przyszłym roku 
szkolnym. a.k.
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

akcja WIOSna 2006
 OPOny LeTnIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

auTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

Zakład Ślusarki 
MeT-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 13A, tel. 0888 942 270

„PBO-GRiNBUD” 
wynajmie od zaraz 

pomieszczenie biurowe 
w budynku 

przy ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 091 57 92 641.

Firma „KSM Trading” Giełda Maszyn 
ul. Nadtorowa 14C, Nowogard 

tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113
poszukuje 

przedstawicieli handlowych 
Wymagane: prawo jazdy kat. B, 

prawo jazdy na traktor, 
dyspozycycjność

“PBO-GrInBud” Sp. z o.o.  w nowogardzie 

zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowie Hali widowiskowo - sportowej w resku  

1.robót elewacyjnych wraz z dociepleniami w ilości  711,00 m2
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na reali-
zowanych przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach w zawodach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płyt gipsowo - kartonowych, 
3. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
4. dekarz,
5. malarz,
6. murarz tynkarz,
7. betoniarz - zbrojarz.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
“PBO-GrInBud” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 tel.  091 57 92 630 
lub 091 57 92 651  
   1. Eugeniusz Niziński - telefon  091 57 92 630 
   2. Lucyna Warian - telefon  091 57 92 651
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OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

OG£OSZENIA drObNE
NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam halę na działce o pow. 

ok. 1800 m kw. Cena do uzgodnie-
nia. 0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie 
surowym na działce o pow. 0,30 ha. 
Tel. 0888 066 106.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0509 
668 994

• Kupię dom w Nowogardzie. 0604 
867 866.

• PiLNie POSZUKUJĘ MieSZKANiA 
do wynajęcia 2 lub 3-pokojo-
wego. 0510 152 612 lub 0604 
775 563.

• Sprzedam dom wolnostojący, 
nowo wybudowany, dwuetażo-
wy w okolicach Nowogardu, kol. 
Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 
801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe z gara-
żem. 091 39 28 135.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojo-
we w Nowogardzie. 0606 616 309.

• Wydzierżawię plac, dozorowany 
nadający się do prowadzenia dzia-
łalności gospodarcznej, garażowa-
nie, itp. Tel. 091 39 22 329, 091 39 
20 353.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, 
spółdzielcze. 0500 062 358.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-poko-
jowe przy ul. Wiejskiej w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 21 154.

• Sprzedam dom na wsi.  0660 
010 540.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszka-
nie lub kawalerkę. PILNIE. Tel. 
665 245 665.

• Wynajmę pokój 1 osobie. 088 072 
43 25.

• Sprzedam mieszkanie w bloku 
– Dobra k/Nowogardu, 3-poko-
jowe, 64,5 m kw., I p., wc, łazien-
ka osobno, cena 42.000 zł – do 
uzgodnienia. 091 39 14 564, 0691 
275 601.

• Sprzedam dom wolnostojący 
170 m kw. na działce 1000 m w 
Nowogardzie, przy ul. Kosynie-
rów. 0601 576 156.

• Sprzedam dom wolnostojący 
w okolicach Nowogardu. 0606 
424 467.

• Sprzedam działkę pod budowę 
– Sąpolnica 10.

• Kupię garaż przy ul. Leśnej. 091 39 
22 731, 0888 830 838.

• Garaż w okolicy ul. Zamkowej ku-
pię. Telefon: 513 153 553.

• Sprzedam część domu o pow. 65 
m kw. z działką 3 ary koło Gryfic, 
20 minut do morza. cena 60.000 
zł. Tel. 0509 702 817.

• Radowo Małe – sprzedam miesz-
kanie 42 m kw., 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, cena do uzgodnienia. 091 
39 72 374.

• D o  w y n a j ę c i a  p o k ó j .  0 6 9 1 
186 532.

MOTORYZAcJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 
17.

• Sprzedam Simson S50, cena 1500 
zł – do uzgodnienia. 0880 825 029, 
0665 731 018.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 
zł/1 kg. 0889 608 764.

• Kupię zarejestrowany motorower 
na chodzie. Tel. 091 39 25 461.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, 
poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cy-
lindrowy, wspomaganie kie-
rownicy, ABS, centralny zamek, 
alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, 
rok prod. 1979. Tanio!!! Tel. 091 
39 11 101.

• Sprzedaż: ładowarko-koparka FOR-
TSCHRITT, z częściami zamiennymi 
do remontu. Tel. 091 39 22 329.

• Sprzedam Mazda 121, poj. 1.3, 1993 
r., otwierany dach + radio CD. Cena 
5.000 zł – do uzgodnienia. 0506 
547 142, 091 39 23 587.

• Kupię przyczepę campingową do 
12 m długości. Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam Mercedes e-klasa 
kombi (okular), poj. 2,4 benzyna, 
rok prod. 1996, cena 22.000 zł 
oraz Ford Modeo kombi, poj. 2l 
benzyna, rok prod. 1998, 13.000 
zł. Tel. 604 215 937.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam pszenżyto i owies. 091 

39 106 25, wieczorem.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach 

na powiększenie gospodarstwa. 

0663 212 981.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 

0511 807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam krowy po ocieleniu. 091 

39 22 990.
• Sprzedam źrebicę 2,5-letnią. 0665 

335 914. 

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Remonty mieszkań – 091 39 
21 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy 

i dokumenty. Tel. 091 39 23 132.
• AVON – chcesz zostać konsultant-

ką? Kupować taniej kosmetyki? Za-
mawiać lub dorabiać? – Dla każdej 
nowej konsultantki prezenty! Dar-
mowa dostawa paczki! Wpisowe 0 
zł! Zadzwoń!!! 0507 647 176 lub 091 
39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – facho-
wo i tanio! 0696 138 406.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV,  ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110.

• Remonty mieszkań – szpachlowa-
nie, glazura, regipsy, malowanie, 
panele i inne. 0880 690 324.

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samocho-

dowego, lakiernika i blacharza 
– wymagane doświadczenie. Tel. 
091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 
061 484.

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do 
pracy na Majorce ze znajomością 
j. niemieckiego. 0605 276 271.

• Firma zatrudni murarzy-tynkarzy, 
pracowników budowlanych. 0604 
164 710, 0604 154 316.

• Poszukujemy stolarzy, malarzy, pra-
cowników ogólnobudowlanych. 
Tel. 0045 30 38 60 02.

iNNe
• Sprzedam wieżę Technics EH750. 

Tel. 0508 419 147.

• Sprzedam maszynę krawiecką 
„Overlock”, 3-nitkowa. Kontakt 
tel. 091 39 20 342.

• Sprzedam gorsetową suknię ślubną 
w kolorze ecru, cena 700 zł, rozmiar 
36. Tel. 0693 843 597.

• Sprzedam betoniarkę 200 l . 
788 407 402.

• Kupię – sprzedam pilarki spalino-
we firmy Husqvarna (na części). 
Tel. 091 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam kuchnię dębową, 
zabudowaną, sprzęt Whirlpool, 
zmywarka, blat ceramiczny, ku-
chenka, lodówka z zamrażarką. 
cena nowej 20.000 zł, cena 4.000 
zł. 0691 664 658.

• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 
5 ELEMENTóW Z PILOTEM, bEZ 
KOLuMN, CENA 590 Zł – TEL. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSZKODOWANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 
766 730.

• bardzo tanio meble pokojowe i mło-
dzieżowe (białe). 0606 289 878.
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Dzień Dziecka w przedszkolu nr 4
1 czerwca to dzień oczekiwany przez wszystkie dzieci, dlatego naszym 

zadaniem jest wypełnienie tego dnia w szereg atrakcyjnych działań, które 
przez długi czas zostaną w pamięci naszych przedszkolaków.

Impreza jak co roku odbywała się w ogrodzie przedszkolnym. Wspaniałą 
zabawę zapewniła dzieciom agencja artystyczna „ANTARES” ze Stargardu 
Szczecińskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek, 
gdzie dzieci mogły się popisywać przed rówieśnikami oraz rodzicami swoimi 
umiejętnościami. Ponadto dzieci brały udział w różnych konkursach. Zabawę 
uświetniły balonikowe zwierzątka, które były wykonywane na miejscu. Pod-
czas trwania imprezy wszyscy posilali się kiełbaskami i kaszanką z grila oraz 
innymi smakołykami przygotowanymi przez personel przedszkola. Wielkie 
zaskoczenie, a zarazem radość na twarzach dzieci zauważyliśmy podczas po-
jawienia się prezentów przygotowanych przez przedstawicieli Rady Rodziców. 
Ogromne podziękowania składamy dla sponsorów, którzy przyczynili się do 
uatrakcyjnienia naszej imprezy..

Dyrektor Przedszkola nr 4
elżbieta Majchrzak
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 07:45 u, 
08:15 A, 09:15 u, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 u, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 u, 21:40 u
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 u, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 u, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 u, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 bL, 15:40 L, 16.00 u, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 u, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 u
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
b - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
u – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 b C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    08.06.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C
5. doradca handlowy PLuS GSM
6. monter stolarki PCV
7. szwaczka
8. referent administracyjno-biurowy
9. tokarz; frezer
10. doradca klienta
11. przedstawiciel handlowy
12. mechanik maszyn; elektryk; magazy-

nier
13. sprzedawca-magazynier
14. kierownik produkcji
15. księgowa
16. spawacz
17. nauczyciel j. niemieckiego

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1.  kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. kierowca C+E (Gryfice)
4. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. nauczyciel historii (Goleniów)
7. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
8. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
12. kierowca (Gryfino)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, w-fu, historii, informatyki, fizyki/
techniki (Kamień Pom.)

14. główny księgowy (Goleniów)
15. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
16. magazynier (Szczecin)
17. elektronik, konserwator, operator myjni 

bramowych (Goleniów)
18. monter stelaży meblowych, operator 

maszyn stolarskich (Dębno)
19. nauczyciel j. angielskiego, informatyki, 

nawigacji, praktycznej nauki zawodu, 
bibliotekarz (Świnoujście)

20. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, 
gipsiarz, pracownik fizyczny (Pruszków)

21. spawacz, monter kadłubów okręto-
wych, monter kadłubów okrętowych-
poddźwignicowy, kowal konstrukcji 
stalowych, monter rurociągów okrę-
towych, monter ślusarskiego wyposa-
żenia, maszynista żurawia kolejowego 
(Gdynia)

22. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
23. kierowca kat. b (Dobra)
24. operator maszyn i urządzeń produkcyj-

nych; pracownik magazynowy 
(Rurka)
25. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
26. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbro-

jarz; operator maszyn budowlanych, 
kierownik budowy, majster; brygadzista, 
pomocnik do prac budowlanych (Trze-
biatów)

INFORMACJE MOżNA uZYSKAĆ 
W POWIATOWYM uRZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Pomorzanin Nowogard - Korona Stuchowo 4:0 (1:0)

Juniorzy: Kolejna wysoka wygrana
Pomorzanin: Bobrowski- Lembas, 

Jakubowski, Mordzak, Paszkiewicz, 
Domanowski, Pertkiewicz, Majdziń-
ski, Majczyński, Majczyna, Iwaniuk, 
Borowik.

Bramki dla Pomorzanina: Iwa-
niuk- dwie, Pertkiewicz, Borowik.

Trwa dobra passa juniorów Po-
morzanina Nowogard. W minio-
ny weekend wygrali kolejny mecz 
aplikując zawodnikom ze Stargardu 
cztery bramki.

Zaczęło się od ataków gospodarzy. 
W 2 minucie Majdziński wywalczył 
piłkę w środku pola, zagrał od Maj-
czyny, który uderzył z 18 metrów, lecz 
piłkę zmierzającą pod poprzeczkę 
wybił bramkarz gości.

W 15 minucie indywidualną akcję 
przeprowadził Majdzinski. Znalazł 
się sam przed bramkarzem, lecz trafił 
w jego nogi.

W 20 minucie zaatakowała Korona, 
lecz wychodzącego na czystą pozycję 
gracza gości wślizgiem powstrzymał 
Jakubowski. Ten sam zawodnik 
pięć minut później popełnił błąd 
po którym napastnik ze Słuchowa 
znajduje się w sytuacji sam na sam z 
Bobrowskim, ale próba przerzucenia 
naszego bramkarza nie udaje się i 
wynik pozostaje bez zmian.

Pierwsza bramka pada w 35 mi-
nucie w dość nietypowowej sytuacji. 

Zagrana przez Borowika staje w 
kałuży, jako pierwszy dopada do niej 
Iwaniuk i mocnym strzałem umiesz-
cza ją w siatce.

Po przerwie nadal atakował Pomo-
rzanin i dziesięć minut po wznowie-
niu gry zdobył drugą bramkę. Rzut 
rożny wykonywał Majczyna, do piłki 
doskoczył Iwaniuk i pokonał bram-
karza Korony. W 63 minucie groźnie 
z dystansu uderzył Pertkiewicz, lecz 
piłka tylko otarła się od poprzeczki. 
Jednak, co się odwlecze…. Osiem mi-
nut później Mordzak rzutem z autu 
obsłużył Pertkiewicza, a ten bedąc 
20 metrów od bramki zdobył trzecią 
bramkę dla naszego zespołu.

Wynik spotkania został ustalony 
dziesięć minut przed końcowym 
gwizdkiem. Lembas zagrał długą 
piłkę do Mordzaka, ten zagrał do 
Borowika, który minął bramkarza i 
umieścił piłkę w pustej już bramce.

Pozostałe wyniki meczów: Polonia 
Płoty - Sokół Pyrzyce 2:1, Stal Szcze-
cin - Mieszko Mieszkowie 14:1, Dąb 
Dębno - Hutnik EKO TRAS Szczecin 
14:3, Radomia Radowo Małe - Iskra 
Banie 3:4, Pomorzanin Nowogard- 
Korona Stuchowo 4:0, Sparta Gryfice 
- Zorza Dobrzany 4:1, Fagus Koł-
bacz- Vineta Wolin 3:5, Kłos Pełczyce 
- Kluczenia Stargard 0:0.

ag

Szach i Mat!
Z okazji Święta Ludowego w dniu 04.06.2006 roku odbył się turniej szacho-

wy o Puchar Prezesa PSL w Nowogardzie w kategorii Senior i Junior. Turniej 
rozgrywano w klubie „Pomorzanina” Nowogard przy placu Szarych Szeregów, 
grano 9 rund po 15 minut dla zawodnika. Pary kojarzono systemem szwaj-
carskim za pomocą komputera. I tak turniej wygrał i puchar zdobył Janusz 
Kawecki. Natomiast w kategorii Junior puchar zdobył Krystian Olechny. 
Puchary dla zwycięzców wręczył osobiście na placu Szarych Szeregów Prezes 
PSL Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard Kazimierz Ziemba. Organizatorem 
turnieju było Zrzeszenie MiG LZS Nowogard, które dziękuje zawodnikom za 
udział w turnieju i walkę fair play.

red.

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż w 
związku z organizacją Mistrzostw Polski w Mo-

tocrossie zaplanowanych na dzień 2 lipca 2006 
roku, wszczęte zostało postępowanie ofertowe 
na wyłączność w zorganizowaniu zabezpiecze-

nia gastronomicznego imprezy. 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 

będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – roz-

rywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź uprawnień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 

10/2, 72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które wpły-
ną do KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mi-
strzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Klub Motorowy „CISY”

Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dn. 11 czerwca 2006 r. ZAWO-

DY WĘDKARSKIE SPŁAWIKOWE dla dzieci młodzieży do lat 16.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 9 czerwca. Zbiórka zawodników koło 

„Neptuna” o godz. 8.30. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o 9.30. Serdecznie 
zapraszamy.              

 Zarząd

Zobaczyli herb Nowogardu

Artur Komisarek znów wygrywa
W dniach 2 – 4 czerwca młodzi 

kolarze startowali w ogólnopolskim 
wyścigu „Po Ziemi Bydgoskiej” w 
Sępólnie Krajeńskim.

Bardzo dobrze zaprezentowali się 
nasi juniorzy młodsi – Artur Komi-
sarek i Mateusz Magierecki.

Komisarek dał popis podczas 
kryterium ulicznego, które zdecydo-
wanie wygrał. Również Magierecki 
pokazał się na trasie punktując na 
premiowanym okrązeniu.

Szkoda, że wyniki kryterium nie 
liczyły się do klasyfikacji łącznej 
wyścigu.

W jeździe indywidualnej na czas 
Artur był 12-ty (wygrał Piotr Ga-
wroński z Baszty Golczewo), a na 
etapie ze startu wspólnego 4-ty wy-
grywając po drodze lotną premię.

W klasyfikacji końcowej był 9-ty 
w gronie 88 zawodników z całej 
Polski.

Wygrał Michał Kwiatkowski z To-
runia, przed Piotrem Gawrońskim 
z Baszty i Kornelem Sójką z KTK 
Kalisz.

Mateusz Magierecki został sklasy-
fikowany wśród trzydziestu zawod-
ników, którzy zdobywają punkty w 
challengu PZKol.

Tak więc kolejny raz nasi chłopcy 
pod wodzą Henryka Sawickiego 
przypomnieli kibicom w kraju, że 
Nowogard jest znaczącym ośrodkiem 
kolarskim i kontynuuje chlubne 
tradycje. 

LMM

Artur Komisarek z pucharem za zwycięstwo w kryterium ulicznym
foto - Tadeusz Tomicki
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krzyżówka nr 23kupon nr 23 Humor 
Henia Szczupaka

KOŁOWROTeK

Od czasów arki i Noego

Ludzie są zdania, że najłatwiej,

Kiedy wokoło coś nie tego…

Oprzeć się wtedy na krętactwie.

Jeśli jest gdzieś krętactwa szkoła,

To właśnie u nas, moi mili…

Kręcą, więc ludzie w pocie czoła,

bo jeszcze się nie…rozkręcili!

MRZONKi

Wszystko sprzedamy, Polska bogata

Ciągle się będzie bogacić.

Przed nami wizja, piękna, skrzydlata

bo unia zacznie nam płacić.

Francuz nakarmi, Włoch nas napoi,

A Niemiec da nam popalić.

My tylko będziem liczyć pieniądze,

A oni będą nas chwalić.

Anglik da buty, Szwed dom zbuduje,

My będziem przyjmować gości,

Każdy nam chętnie coś ofiaruje

W zamian za nasze wartości.

Jakie wartości? Nic nie wart człowiek,

Ni owoc pracy człowieka.

Co bogacz gołym głupkom odpowie,

Gdy tłum ich na mannę czeka.

Gdzie Polski Honor? Gdzie niezależność?

Co w naszych rękach zostało?

Czy tak wyglądać ma suwerenność,

Gdy własne jest tylko ciało?

SKRAJNe POWODY

Przeważnie dręczą nas największe stresy,

Z powodu próżnej, lub zbyt pełnej kiesy.

rozwiązanie krzyżówki nr 22 
– PeŁnIa cZerWcOWa BurZa 
GOTOWa – (jest to przysłowie 
polskie) nadesłali:

Iwona Orłowska – Maszkowo, Kry-
styna Piaszczyk – Olchowo, Bogumiła 
Urtnowska – Kulice, Eliza Zawadzka 
– Orzechowo, Edyta Domagalska, 

Agnieszka Skowrońska i Ireneusz 
Goc ze Strzelewa oraz z Nowogar-
du: Jerzy Siedlecki, Katarzyna Saja, 
Szczepan Falaciński, Alicja Wypych, 
Andrzej Włodek, Franciszek Pale-
nica, Władysława Kubisz, Andrzej 
Leszczyński, Stanisława Pokorska, 
Józef Górzynski, Halina Szwal. 

Prenumeraty „dn” na lipec wy-
losowali:

- Stanisława Pokorska z Nowo-
gardu,

- Edyta Domagalska ze Strzelewa,
- Eliza Zawadzka z Orzechowa.

Gratulujemy!
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 Witamy wśród nas...
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Przedszkole nr 3

Festyn integracyjny
W sobotę, 3 czerwca w 

Przedszkolu nr 3 odbył 
się festyn integracyjny, na 
który zostali zaproszeni 
rodzice wraz z dziećmi. 
Obecne były także dzieci, 
które od września roz-
poczną naukę w przed-
szkolu.

Przybyłych gości powi-
tała dyrektor przedszkola 
Ewa Wróbel. Następnie 
odbył się konkurs, w którym udział wzięły mamy z dziećmi. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Podczas zabawy można było kupić 
grochówkę, kiełbasę z grilla i watę cukrową. Nauczycielki zorganizowały 
również loterię fantową, w której każdy los wygrywał. Ku uciesze dzieci na 
placu zabaw rozstawiony został dmuchany zamek i zamontowane zjeżdżalnie. 
Do wspólnej zabawy zapraszał zespół „Orient”.

Cały dochód z festynu zasilił  konto przedszkola.
Dyrektor Ewa Wróbel wraz z pracownikami przedszkola dziękuje sponso-

rom, bez których pomocy festyn nie doszedłby do skutku.
I.K.
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Następny numer “DN”
ukaże się 20 czerwca 2006 r.

Nagrody 
dla 
naszych 
dzieci
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292
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Informujemy, że   

20 czerwca 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Telefoniczny 
DyżuR ReDAkcyjNy

0 667 889 031
Czwartek  15 czerwca

Uroczystość 
Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa

Strażackie 
zmagania
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NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostatnich 4 lat wyemigrowało 

z Nowogardu!!! Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem urodzenia 
znanej ci osoby, która wyjechała. SMS - 0 661 997 408   lub  e-MAIL 
- nowo.emigracja@wp.pl. Twoja informacja ma wielkie znaczenie dla 
przyszłości naszego miasta. LICZYMY WSPÓLNIE -Na Ciebie.

Nasza sonda
Przedmiot o nazwie wychowanie patriotyczne chce wprowadzić do szkół 

minister edukacji Roman Giertych. W prowadzeniu lekcji mają pomagać 
weterani, żołnierze po misji w Iraku.

Jest to dość kontrowersyjne przedsięwzięcie budzące wiele polemik. 
W naszej sondzie zapytaliśmy „Czy wychowanie patriotyczne powinno 

być wprowadzone do szkół?

ewelina Gwiazda - Moim zdaniem 
wprowadzenie przedmiotu o nazwie 
wychowanie patriotyczne jest zbęd-
ne, gdyż wiedzę z tego zakresu uzy-
skujemy na lekcjach historii, wos-u, 
a także podczas spotkań z osobami, 
które brały udział w wojnie.

Mateusz Malinowski - Od-
nośnie tej kwestii mam mieszane 
uczucia. Osobiście jestem za 
propagowaniem patriotyzmu, 
który obecnie jest wręcz zanika-
jący. Lecz z drugiej strony wątpię, 
aby owy przedmiot przyczynił 
się do poczucia nagłej miłości 
do ojczyzny, która nie ma zbyt 
wiele do zaoferowania młodemu 
człowiekowi. 

edyta Szawan
Uważam, że jest to takie odczu-

cie, którego nie da się wyuczyć. 
Poczucie patriotyzmu wytwarza się 
w każdym z nas indywidualnie w 
innym stopniu. Sądzę, że ewentualne 
wprowadzenie tej lekcji nie da zbyt 
wielu pozytywnych reakcji, a wręcz 
przeciwnie, może przyczynić się do 
zniechęcenia młodzieży, która nie 
lubi być zmuszana do czegokolwiek. 
Powinno to być przeprowadzone w 
bardziej spontaniczny sposób np. 

pogawędki, spotkania, itp.
Oka

Kronika policyjna
W poniedziałek zgłoszono włama-

nie do pomieszczenia gospodarczego 
w Strzelewie. Złodzieje po zerwaniu 
kłódki skradli elektronarzędzia, dwie 
kury i dwadzieścia gołębi. Straty osza-
cowano na 2000 zł.

W środę z libacji alkoholowej odby-
wającej się na ulicy Mickiewicza przy-
wieziono na pogotowie ugodzonego 
nożem mężczyznę. Wkrótce opuścił 
on szpital na własne żądanie. Jak wy-
jaśnił policji nożem ugodził się sam, 
gdyż został niesłusznie posądzony o 
kradzież telefonu i w ten sposób chciał 
udowodnić swoją niewinność.

W Wołowcu około godziny 19.15 
zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę, 
który miał w wydychanym powietrzu 
około 2,8 promila.

Kolejnego nietrzeźwego rowerzystę 
zatrzymano około godziny 20.00 w 
Nowogardzie. Tym razem alkomat 
wykazał 0,98 promila alkoholu.

O godzinie 23.30 na placu Ofiar 
Katynia policjanci legitymowali grupę 
mężczyzn. W tym czasie usłyszeli pod 
swoim adresem wyzwiska. Najbardziej 
krewkiego z mężczyzn, Dawida Z. za-
trzymano do wytrzeźwienia i wyjaśnie-
nia sprawy. Zostanie mu przedstawiony 
zarzut znieważenia funkcjonariuszy na 
służbie i kierowania wobec nich gróźb 
karalnych.

W czwartek na ulicy Dąbrowskiego 
doszło do kolizji samochodu z rowe-
rzystą. Okazało się, że jadący jedno-
śladem mężczyzna był pijany. Miał w 

wydychanym powietrzu 1,64 promila 
alkoholu.

Około godziny 20.00 mieszkańcy 
Kulic poinformowali, że po ich miej-
scowości piratuje kierowca samochodu, 
który jest prawdopodobnie pijany. 
Przybyły na miejsce patrol policji zastał 
wskazanego mężczyznę, lecz ten nie 
znajdował się w swoim aucie. Niemniej 
po wskazaniu przez świadków przystą-
piono do jego kontroli. Pobrano mu 
krew do badania i zatrzymano prawo 
jazdy. Trwają czynności wyjaśniające 
sprawę.

Około godziny 20.40 do komisariatu 
zgłosił się mieszkaniec ulicy Cmentar-
nej, któremu skradziono kołpaki kół 
wartości 200 zł. Po powrocie do domu 
za szybą swego auta znalazł karteczkę 
informującą, że skradzione przedmioty 
są do odbioru pod podanym adresem.

W piątek nie odnotowano, aby z 
okien wyrzucono jakiś telewizor. Ten 
dzień przebiegł niezwykle spokojnie, 
nikt nie wyładowywał swojej frustracji 
spowodowanej klęską polskiej repre-
zentacji.

W niedzielę właściciel zaparkowanej 
przy ulicy Bankowej toyoty zgłosił 
kradzież kołpaków i bocznego lusterka 
wartości 1200 zł.

Około godziny 23.35 na ulicy Sto-
larskiej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę, który miał w wydychanym 
powietrzu 2,17 promila alkoholu.

Ag

Uwaga rolnicy

Kolonie czekają
Są jeszcze 4 miejsca na kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 

na sierpniowy turnus od 14 do 27.08.2006 do ośrodka „Perkoz”. Informacje 
pod tel. 667 189 714 lub w biurze Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych 
(z tyłu Ratusza). Dyżury w poniedziałki i środy od 14.00 do 16.00.

Andrzej Wasiak

Nowe decyzje 
w nowogardzkiej policji

W wyniku ostatnich rozmów przepro-
wadzonych z Komendantem Stanisła-
wem Saniukiem oraz z-cą Komendanta 
Krzysztofem Nowakiem doszło do roz-
szerzenia współpracy pomiędzy Policją a 
Dziennikiem Nowogardzkim, dlatego też 
oprócz tradycyjnej „Kroniki Policyjnej” 
pojawi się również nowy cykl, w którym 
znajdą się informacje o prowadzonych 
działaniach i operacjach. 

Na dzień dzisiejszy policja podjęła 
następujące działania, które mają na 
celu ulepszenie jakości i skuteczności 
pracy:

- niebieski pokój na policji
Pokój ten będzie wyposażony w 

sprzęt audiowizualny, w przyszłości 
mają być także wprowadzone lustra 
weneckie. Ma to na celu uniknięcie 
kontaktu bezpośredniego ofiar (gwał-
tów, przemocy w rodzinie, itp.) z prze-
stępcami. W przypadku, kiedy ofiarą 
jest dziecko, będzie ono przed przesłu-
chaniem pod opieką psychologa.

Rada Miejska na wyposażenie owego 
pokoju przeznaczyła 8.000 zł.

- znakowanie rowerów i przedmio-
tów wartościowych

W ramach realizacji na terenie woj. 
zachodniopomorskiego programu 
prewencyjnego pod nazwą „Świadomi 
i bezpieczni” w budynku Komisariatu 
Policji odbywa się bezpłatne znakowa-
nie rowerów, a także innych przedmio-
tów wartościowych. Ma ono miejsce w 
każdą trzecią środę miesiąca (najbliższe 
21 bm.) od godziny 10.00 - 14.00.W 
planach KRP jest wzięcie udziału w 
festynie, gdzie również odbywałoby się 
znakowanie przedmiotów.

Ponadto na Komendzie Policji KPR 
w Nowogardzie nastąpiły zmiany 
kadrowe: dotychczasowy z-ca Ko-
mendanta Waldemar Leszczak został 
przeniesiony na stanowisko Naczelnika 
sekcji kryminalnej KPP w Goleniowie. 
Obecnie z-cą Komendanta jest Pod-
komisarz Krzysztof Nowak z KPP w 
Goleniowie.

Ireneusz karczyński
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OPAŁ PPUH „EDBA”
• radykalna 
   OBNIżkA cen kOkSu
• OBNIżkA cen WĘGLA

Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 
(za cmentarzem) 

czynne 
od poniedziałku do soboty 

tel. 091 39 22 329, 
091 39 20 353 

Na terenie miasta 
bezpłatny transport!!!

UWAGA 
EMERYCI!

Opłaty ubezpieczeniowe 
ZKP należy uregulować 

do 29 czerwca!
Prosimy również 

sprawdzić czy składki 
członkowskie są opłacone.

Za Zarząd
Alina Ochman

Z cyklu interwencje u radnego

Pies Ogrodnika 
Wydawałoby się, że żyjemy w świecie, gdzie jest tylko samo dobro. Niestety 

tak nie jest. Czasem sąsiad może spowodować to, że często musimy korzystać 
ze środków uspokajających. Jeden z mieszkańców ulicy Traugutta miał starą 
rozpadającą się drewnianą szopkę. Postanowił ją wyremontować. Napisał sto-
sowne pismo do urzędu w Nowogardzie i otrzymał pozwolenie na jej remont. 
Pismo nie zawierało sugestii jak ma ten remont być wykonany. Kupił materiały 
i samodzielnie z synem wyremontowali rozpadającą się szopkę. Obili ją blachą, 
aby służyła im przez kilkanaście lat.  No, ale nie podobało się to ich sąsiadce. 
Napisała skargę do powiatu. Przyjechali urzędnicy i stwierdzili, że jest to bez 
zezwolenia i nakazali rozebrać wyremontowaną szopkę. Gdyby jednak właściciel 
szopki chciałby uprawomocnić stan faktyczny to musiał zapłacić wg nowych 
przepisów 25 000 zł. Ponieważ jest to nieopłacalne biedny chłopina musi roze-
brać szopkę, napisać stosowne pismo do powiatu o zezwolenie na obicie blachą 
szopki, oraz po uzyskaniu zgody, ponownie ją obić. Oczywiście będzie ona wy-
glądała tak samo jak przed rozbiórką. W rozmowie z urzędnikami powiatowymi 
dowiedziałem się, że innych możliwości nie ma. I tak, dzięki miłym sąsiadom 
życie nasze nie jest takie piękne jakby się chciało. Ale jak mawiali starzy górale 
„kij ma dwa końce”. Teraz ruch należy do sąsiada. 

Krzysztof Kosiński

Foto szopki  przed renowacją   i   po!!!

Sygnały czytelników
Do naszej redakcji wpłynęły dwie prośby nszych czytelników o interwencję.
Pierwsza z nich dotyczy bloku przy ul. Zamkowej 2. Oddajmy głos czytel-

niczce:
„Od dwóch lat w naszej klatce schodowej nie ma drzwi wejściowych, nie 

działa również domofon. Nasz blok należy do SM „Gardno”. Płacimy czynsz i za 
ogrzewanie, a z powodu braku drzwi wejściowych zimą ciepło ucieka i lokatorzy 
z niższych kondygnacji marzną. Pisalismy podania do zarządu spółdzielni o 
zamontowanie drzwi oraz naprawę domofonu. Niestety nasze prośby nie zostały 
załatwione pozytywnie. Na co więc idą nasze pieniądze?”

To pytanie czytelniczki kierujemy do zarządu SM „Gardno”. Chyba wystarczą 
dwa długie lata na rozpatrzenie podania i na naprawę. Lato jest naprawdę 
najlepszą porą, kiedy tego typu prace można przeprowadzić.

Sprawa druga:
„Jestem mieszkanką ul. Rosevelta. Z przykrością i zazdrością widzę jak nasze 

miasto z dnia na dzień staje się piękniejsze mając nowe chodniki. Niestety o 
naszych chodnikach włodarze naszego miasta zapomnieli. To prawda, że nasza 
ulica nie znajduje się w centrum miasta ani przy ruchliwych trasach, ale czy 
z tego powodu mamy chodzić po wertepach? Przecież i my, podobnie jak inni, 
płacimy podatki. Może za pośrednictwem „Dziennika” w ratuszu sobie o nas 
przypomną?”

Może sobie przypomną. Trudno jest iść po takim „pofalowanym” chod-
niku zdrowej, w pełni sprawnej osobie. A co ma powidzieć starsza osoba? 
Zauważyliśmy, że chodnik taki  zreguły się omja i schodzi na jezdnię, a w 
takiej sytuacji o wypadek i ludzka tragedię nietrudno.

I.k.

reklama

Podziękowania
W imieniu wychowanków Domu Dziecka w Mostach pragnę gorąco 

podziękować załodze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za 
ogromny wkład w organizację imrezy z okazji Dnia Dziecka.

Po raz kolejny nasze dzieci miały okazję spędzić czas w towarzystwie ludzi, 
ale których są i będą bardzo ważne, którzy dla sprawienia dzieciom radości 
są gotowi robić bardzo dużo. Za każdym razem jesteśmy przyjmowani jak 
rodzina, bawimy się w świetnej atmosferze, aż żal się rozstawać.

Jak to między przyjaciółmi bywa, drzwi naszego Domu są dla Was zawsze 
otwarte, a kiedy nas odwiedzicie ugościmy Was, jak potrafimy najlepiej.

Dyrektor Grzegorz Bachorz
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Nagrody dla naszych dzieci
W dniu 9 czerwca,  w hali sportowej przy goleniowskiej „Fali” odbyło się 

niezwykle uroczyste spotkanie  - Starosta Goleniowski zaprosił do siebie 
uczniów - laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych oraz 
ich opiekunów, nauczycieli i trenerów ze wszystkich szkół prowadzonych 
przez Starostwo.

Uroczystość prowadzili uczniowie 
miejscowego liceum Paulina Gustaw 
i Paweł Węglarz.

Witając gości Paulina powiedziała 
m.in.: „Spotykamy się w gronie tych, 
których wybór padł na doskonale-
nie predyspozycji, pielęgnowanie 
talentów, ciągłe 
optymalizowanie 
siebie. Spotykamy 
się w gronie zain-
teresowanych róż-
nymi dziedzinami, 
ale zjednoczonych 
wspólnym dąże-
niem do pokony-
wania słabości i 
wznoszenia się na 
wyżyny. Jest to gro-
no najlepszych z 
najlepszych”.

Na spotkaniu byli 
obecni wicestaro-
sta Józef Bednarz, 
wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu 
Sylwester Górzny i 
Zygmunt Goc, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Halina Jabłońska, Powiatowy Koor-
dynator ds. Sportu Władysław Wasy-
linka, radni Jerzy Mędrek i Szczepan 
Kowalczyk.

Młodzież i ich opiekunowie za-
siedli przy stołach z poczęstunkiem 
i napojami, występując po odbiór 
wyróżnień i nagród. Kolejne prze-
mówienia i wyróżnienia przerywane 
były występami artystycznymi.

Z terenu naszej gminy doceniono 
osiągnięcia uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcąch – I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Emilii Plater 
oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Dzisiaj przedstawiamy laureatów 
SOS-W. Kolejne szkoły w następnych 
wydaniach „DN”.

- Joanna Jabłońska, Joanna Sma-
ga, Ewa Kasprzykowska za zajęcie 

I miejsca oraz Dominik Mizera, 
Dominik Cejman i Michał Błaszczyk 
za IV miejsce w III Biennale Wiedzy 
Ekologicznej Województwa Zachod-
niopomorskiego.

- Maja Niczypor, Jowita Latusz i 
Ewa Wino za I miejsce 
w/w Biennale w katego-
rii klas gimnazjalnych.

Opiekunki: Joanna 
Sochacka i Bogumiła 
Szturo.

-  J o w i t a  L a t u s z 
– I miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa 
Zachodniopomorskie-
go w tenisie stołowym 
w Pyrzycach i V miejsce 
na Mistrzostwach Pol-
ski w Krakowie, 

- Julita Latusz – II 
miejsce na tychże za-

wodach w Pyrzycach i IV miejsce w 
Krakowie,

- Tomasz Skamrot – II miejsce 
na Mistrzostwach Województwa w 
Pyrzycach,

- Leszek Denkiewicz – III miejsce 
na tychże zawodach.

Wyróżnienia otrzymali ich opie-
kunowie: Tomasz Podemski, Tomasz 
Surma, Łukasz Podemski oraz Dyrek-
tor Ośrodka Joanna Wardzińska.

Tekst i foto LMM

Czwartek  15 czerwca

Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Procesja w uroczystość Bożego ciała już od wielu wieków wpisana jest 
w krajobraz miast i wsi, a także w serca wielu pokoleń Polaków. Nikogo 
nie dziwi widok tłumów wiernych klęczących i pochylających głowy przed 
Najświętszą Hostią.

Pierwsza procesja odbyła się w 
Liege (dzisiejsza Belgia) w 1246 r., za 
sprawą cudownych objawień, któ-
rych świadkiem była bł. Julianna de 
Retinne. Papież Urban IV kilkanaście 
lat później rozciągnął uroczystość 
Bożego Ciała na cały Kościół. Sta-
nowi ona publiczne wyznanie wiary 
w realną obecność Jezusa Chrystusa 
pod postaciami chleba i wina. Każdy 
wierzący, radując się z tego wyda-
rzenia, zaprasza tym samym Boga 

na niełatwe ścieżki swojego życia, 
aby zmartwychwstały Chrystus był 
jego Przewodnikiem ku wieczności. 
Obecnie Polska jest jednym z nie-
licznych państw, w którym zwyczaj 
organizowania procesji do czterech 
ołtarzy – w uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Pana Jezusa przypada 
w czwartek po Niedzieli Trójcy Świę-
tej. Jest to prawdziwy ewenement na 
skalę Europy. Pozostańmy wierni tej 
tradycji i pójdźmy za Panem.

uroczystości Bożego ciała w Nowogardzie
W kościele pw. WNMP
Msze św. w kościele parafialnym: godz. 7.00, 9.30 i 18.00. 

Główna Msza św., po której nastąpi procesja do czterech 
ołtarzy, zostanie odprawiona na Placu Wolności. W latach 
ubiegłych odprawiana była na placu kościelnym, w roku bie-
żącym jest to niemożliwe. Procesja pójdzie do czterech ołtarzy 
znajdujących się na terenie tylko naszej parafii.

Msze św. w kościołach filialnych z procesjami eucharystycz-
nymi:

Godz. 9.00 – Wojcieszyn
Godz. 15.30 – Dąbrowa, Karsk i Olchowo.

W kościele pw. św. Rafała kalinowskiego
W kościele parafialnym główna Msza św. o godz. 11.00, po 

której odbędzie się procesja tradycyjną drogą.
Msze św. w kościołach filialnych:
Godz. 8.00 – Sąpolnica
Godz. 9.00 – Jarchlino
Godz. 15.00 – Kulice

Wandale w przedszkolu

Komu to przeszkadza?
Wandale są bez skrupułów, a ich chęć niszczenia nie ma granic. Niszczą 

wszystko, co tylko możliwe – nie oszczędzając najmłodszych.

Tak było w nocy z 7/8 czerwca w 
Przedszkolu nr 3. Oto relacja dyrek-
tora placówki Ewy Wróbel: 

„Rano, po przyjściu do pracy zoba-
czyłam wybitą szybę w naszym przed-
szkolu. Nowo posadzone drzewka 
miały połamane wierzchołki wzrostu. 
Nasz woźny na przedszkolnym placu 
zabaw zbudował kolejkę, dzięki niej 
nasze dzieciaki miały prawdziwą 
frajdę. Niestety i kolejka została 
zniszczona. Fakt ten zgłosiłam na 
policję z prośbą o częstsze patrole 
policyjne, zwłaszcza gdy placówka 

jest nieczynna. Zbliżają się wakacje i 
w związku z tym postanowiliśmy po-
chować wszystkie zabawki znajdujące 
się na placu.”

Nasza redakcja jest częstym goś-
ciem w Przedszkolu nr 3 i widać 
ogromne zaangażowanie dyrekcji, 
wychowawców, pracowników i ro-
dziców, którzy dbają o wizerunek 
przedszkola, a tym samym chcą 
umilić dzieciom czas spędzany w 
przedszkolu.

Wandalu wstydź się!
I.k. 
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w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów
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dokończenie ze str. 1

W poniedziałek 12 czerwca o godzinie 9.00 rozpoczęły się Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomorskiego Strażaków w sporcie pożarniczym. 
Zawody odbywały się na Stadionie Miejskim oraz w siedzibie jednostki, udział 
wzięły drużyny ze wszystkich komend z całego naszego województwa. 

Ciąg dalszy strażackich zmagań w środę, które będą się odbywać wyłącznie 
na Stadionie.

Oka  
Szerzej w następnym wydaniu „Dziennika”.

Strażackie zmagania
Graffiti sposobem 
na odrapane ściany?

Historia graffiti sięga przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
kiedy to na rynku pojawiły się pierwsze wodoodporne flamastry wykorzy-
stywane przez młodych ludzi do zaznaczania swej obecności na ścianach 
budynków. Z czasem nurt ten ewoluował stając się uznaną dziedziną sztuki, 
goszczącą również w gmachach szacownych galerii. Graffiti dotarło także 
do naszego miasta, z różnym – raz lepszym, raz gorszym a czasami wręcz 
koszmarnym – skutkiem pojawiając się na nowogardzkich ścianach.

Najnowsze dziełko anonimowych 
grafficiarzy pojawiło się na ścianie ga-
rażów w okolicy Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. I trzeba zaznaczyć, że jest 
całkiem efektowne. Widać, co prawda 
pewne, drobne niedociągnięcia, tu 
i ówdzie puszka sprayu zadrżała w 
ręku autora, lecz z pewnością jest 
to znacznie ciekawsze, atrakcyjniej-
sze i bardziej estetyczne niż ściany 
pomazane przez wandali z farbami 
w dłoniach. Bo trzeba rozgraniczyć 
graffiti wykonywane z konceptem 
od bezmyślnego mazania farbą po 
ścianach. 

Może to jest sposób na upiększe-
nie Nowogardu. Jest tyle brzydkich, 

odrapanych ścian szpecących nasze 
miasto. Zapewne autorzy widocznego 
na zdjęciu dzieła byliby zadowoleni 
gdyby mogli spokojne, przy dzien-
nym świetle, bez obawy złapania i 
farbami zakupionymi przez admini-
stratorów budynku upiększyć ściany. 
Może warto byłoby zaproponować 
to uczestnikom plastycznych war-
sztatów organizowanych przy okazji 
zbliżającego się festiwalu „Lato z 
Muzami”. Efektem ich zeszłorocznej 
pracy było zasłonięte już graffiti zdo-
biące ścianę Nowogardzkiego Domu 
Kultury. A przecież jest tyle innych 
szpetnych ścian. Może warto o tym 
pomyśleć.

Ag

...od bezmyślnego mazania po ścianach.

Graffiti jest bardziej estetyczne...
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życzenia

Sołtys sołectwa Błotno wraz z 
mieszkańcami dziękuje sponsorom 

za dofinansowanie 
Dnia Dziecka 

w Błotnie:
Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Nowogard, Beacie i Piotrowi Broccy, 
Masarni J. Z. Grabowscy Ościęcin, 

„Lodos” K. Sachryń Nowogard, 
G. S. „Samopomoc Chłopska” 

Nowogard, sklep B. B. Szymczak Błotno, 
stolarnia „H. Salamon” Błotno, sklep 
K. Hancyk, R. Jaicka w Błotnie, SKR 
w Nowogardzie, piekarni w Karsku, 

Państwu Domanowskim 
i Państwu Skowrońskim.

„W każdej chwili, 
zawsze i wszędzie 

niech Ci w życiu dobrze będzie! 
Niech Cię dobry los obdarzy 

wszystkim, o czym serce marzy”. 
Z okazji 

75 urodzin 

         Krystynie     
         Wipplinger 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

dzieci, wnuki i prawnuki

Koncert Chóru Nordbygda
W czwartek (8.06) w sali Nowogardzkiego Domu kultury odbył się 

niecodzienny koncert chóru Nordbygda z Norwegii. Dochód z koncertu 
zasilił konto odbudowy kościoła pw. WNMP.

Koncert poprzedził występ chóru 
gospel z NDK prowadzony przez 
Edytę Turowską. Po chwili widzowie 
mogli obejrzeć film dokumentalny 
obrazujący przebieg i skutki pożaru 
kościoła. W trakcie koncertu ksiądz 
proboszcz Grzegorz Zaklika wręczył 
instytucjom i firmom pamiątkowe 
cegiełki za dotychczasowe wsparcie 
dzieła odbudowy kościoła. Zarówno 
przed, jak i po koncercie, można było 

zakupić kasetę video z filmem o po-
żarze kościoła, cegiełki oraz numery 
„Poszukiwań”. Po koncercie zbierane 
były do puszek dobrowolne datki.

Oficjalnymi sponsorami koncertu 
byli: Forum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej, Restauracja 
„Oskar” i Redakcja „Dziennika No-
wogardzkiego”

I.K. 
Foto  Franciszek karolewski

Jeden z koncertów miał miejsce w kościele pw. WNMP

Wakacyjne Obozy

Znaleziono 
klucze

W sobotę 10 czerwca 
koło „Biedronki” znale-
ziono klucze widoczne na 
zdjęciu.

Do odbioru w redakcji 
„DN”.

Oka

poddziękowania

Księgarnia „Atlas” poleca:
Promocja Wyd. Pascal -20%.
Promocja potrwa do końca czerwca.
Przewodniki – Polska (Wyd.Pascal - 20%)
Serie „Dookoła Polski”, „Na Weekend”, „Dla Aktywnych”, „Informatory” 

przeznaczone dla osób, które chcą poznać Polskę i szukają pomysłu na cieka-
we, niekonwencjonalne zwiedzanie. Przyjaciele w dłuugiej podróży dookoła 
Polski, niebanalni i nieprzemakalni towarzysze wypoczynku w kajaku, wytrzy-
mali i nieźle zakręceni na spirali koledzy rowerzystów - miłośnicy aktywnego, 
pełnego fantazji i radości życia spędzania wolnego czasu. „Na Weekend” to 
także źródło pomysłów na zaplanowanie fantastycznego weekendu, na ode-
rwanie się od pracy i odpoczynek pełną piersią, a „Informatory” zawierają 
bazę danych na temat polskiej infrastruktury turystycznej. Warto pamiętać: 
ukoronowaniem serii „Dookoła Polski” jest przewodnik „Polska” w jednym 
tomie liczący niemal 1000 stron; w 2003 roku Pascal otrzymał nagrodę Pol-
skiego Związku Kajakowego za popularyzację kajakarstwa w Polsce. 

Przeżyj pasjonujące przygody z bohaterami książek Astrid Lindgren. Poznaj 
najsilniejszą i najbardziej niesforną dziewczynkę Pippi, Madikę z Czerwco-
wego Wzgórza, Lottę z ulicy Awanturników, Karlssona z dachu. Do końca 
czerwca promocja – 20% na książki autorki  Astrid Lindgren.

Wspaniała zabawa przy lekturze książek Astrd Lindgren gwarantowa-
na!

Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży serdecznie zaprasza na Wa-
kacyjne Obozy i kolonie języ-
ków Obcych. Skierowane są one 
do dzieci i młodzieży, pragnącej 
uczyć się lub pogłębiać znajomość 
języków angielskiego i niemie-
ckiego. W bieżącym roku kolonie 
i obozy odbędą się w turystycznych 
miejscowościach m.in. w Maniowym 
nad Jeziorem Czorsztyńskim, Zagó-
rzu Śląskim w Górach Sowich (k. 
Wałbrzycha) oraz w Zakrzowie koło 
Wadowic, gdzie uczestnicy będą mieli 
możliwość bliższego zapoznania się z 
sylwetką Ojca Świętego oraz odwie-
dzić miasto, w którym wychowywał 
się Karol Wojtyła.

Zajęcia będą zróżnicowane: od 
spotkań w grupach, konwersacji, 
ćwiczeń słuchowych, po gry i zabawy 
w języku obcym. Oprócz nauki, za-
pewniamy młodym ludziom chwile 
wypoczynku m.in. wycieczki autoka-
rowe, wyprawy krajobrazowe, ogni-
ska, zajęcia sportowe. Program nauki 
opracował wykładowca akademicki 
dr Marek kuczyński, który sprawuje 
również opiekę merytoryczną nad 
koloniami i obozami. Jest on autorem 
wielu podręczników, w tym bestsel-
leru do nauki języka angielskiego pt. 
„Angielski dla Twoich potrzeb”.      

Rodzaje oraz terminy kolonii i 
obozów:

M a n i o w y  n a d  j e z i o r e m 
czorsztyńskim

22.07 - 31.07 - obóz j. angielskiego 
dla młodzieży od 14 lat, dla średnio-
zaawansowanych

22.07 - 31.07 - obóz języka angiel-
skiego dla młodzieży od 14 lat, dla 
zaawansowanych

Z agórz e Śląsk ie  w G órach 
Sowich

26.06 - 05.07 - kolonia j. angielskie-
go, poziom: we wczesnym stadium 
nauki, dla dzieci 10-14 lat

26.06 - 05.07 - kolonia języka nie-
mieckiego dla dzieci we wczesnym 
stadium nauki 10-14 lat

05.07 - 14.07 - obóz języka angiel-
skiego dla młodzieży od lat 14, dla 
średniozaawansowanych,

05.07 - 14.07 - obóz języka niemie-
ckiego dla młodzieży od lat 14, dla 
średniozaawansowanych,

14.07 - 23.07 - obóz języka angiel-
skiego dla młodzieży od lat 14, dla 
zaawansowanych,

14.07 - 23.07 - obóz języka angiel-
skiego dla młodzieży od lat 14, dla 
średniozaawansowanych, 

Zakrzów koło Wadowic
31.07 - 09.08 - obóz j. angielskiego 

dla młodzieży od 14 lat, dla średnio-
zaawansowanych

31.07 - 09.08 - obóz języka angiel-
skiego dla młodzieży od 14 lat, dla 
zaawansowanych

09.08 - 18.08 - kolonia języka nie-
mieckiego dla dzieci we wczesnym 
stadium nauki 10-14 lat

09.08 - 18.08 - kolonia języka an-
gielskiego dla dzieci we wczesnym 
stadium nauki 10-14 lat

Bliższe informacje i zgłoszenia: 
Biuro kSM: ul. Kopernika 9; 31-

034 Kraków, czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00; 
tel./fax. (012) 422 42 99.
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Z  etyką na bakier
Poziom upartyjnienia samorządów doprowadził do tego, że uczestnicy 

lokalnego życia politycznego zajmują się przede wszystkim sobą, a funkcje 
we władzach oraz majątek komunalny służy przeważnie zaspakajaniu 
ich potrzeb grupowych i są przedmiotem politycznego handlu. Tak jest w 
szpitalach,

spółkach,  jednostkach organizacyjnych i filiach.
Samorządowcy zazdrośnie strzegą swoich stref wpływów, biada więc temu, 

kto naruszy ich interesy.
Czy Starosta wie, że mu wazelinują?
W dniu 24 maja br. prowadzący obrady połączonych komisji budżetowej i 

rewizyjnej Rady Powiatu       Kazimierz Lembas przedstawił projekt uchwały 
(modyfikujący) autorstwa Przewodniczącej Rady Gizeli Rybickiej nic nie 
wnoszący stwierdzając m.in. do protokołu:

 … w świetle faktów nie rozumiem powodów zmiany dotychczasowej 
uchwały. Jest ona bezzasadna. 

Na co radny J Mędrek zgłosił wniosek:
.. o wycofanie projektu z komisji i najbliższej sesji, ponieważ są  zastrze-

żenia i pytania do wnioskodawczyni, która jest nieobecna. A jej projekt to 
prowokacja.  

Ogłoszono przerwę.
Po 15 minutach K. Lembas zaproponował nowy projekt uchwały, nie tylko 

legalizujący dotychczasową podwyżkę o kwotę 703 zł. z tytułu  wcześniej 
utraconej  ,,13 –tki”, ale podwyższający wynagrodzenie starosty o kolejne 
176,05 zł do kwoty 8.880 zł miesięcznie.       

Sekretarz Powiatu R. Bulowski wyjaśnił:
… sprawę roszczenia o wypłatę ,,13-tki” przysługującego Starostom  

Sekretarzowi i Skarbnikowi. Jednakże podstawą do otrzymania ,,13-tki” 
jest wystąpienie do Sądu Wojewódzkiego z roszczeniem o jej wypłatę, na 
podstawie art. 417 k.c. od Skarbu Państwa. Droga sądowa zatem pozostaje 
otwarta i można ubiegać się o wypłatę ,,13-tek” za 2005 i 2006 rok.

Pozostaje zatem pytanie ciągle bez odpowiedzi: Co z pobranymi wcześ-
niej, a nienależnymi ,,13-tkami”? 

Te pokrętne uzasadnienia w głosowaniu – przepadły. Projekt wycofano z 
Komisji i Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 1.06.2006 r. Śmiem 
sądzić, że to nie ostatnia próba – skoku na kasę powiatowych hien budże-
towych w tej kadencji.

Korupcja uzgodniona?
W konkluzji stwierdzić należy, iż zjawisko to nie jest chyba tworem pa-

tologicznego marginesu społecznego, a jego istota sprowadza się do stwier-
dzenia: kradną ,,oni”, ,,my” tylko  korzystamy z okazji. Najciekawsze jest 
także to, że ludzie ulegają najszybszej demoralizacji w grupie, bo sytuacja 
stwarza  możliwość uzgadniania w miarę wiarygodnych usprawiedliwień 
dla swojego zachowania, na przykład: to nikomu nie szkodzi, mało zara-
biamy, inni biorą więcej, wszyscy tak robią, jesteśmy dobrzy, to ostatni raz 
przed odprawami.

Ostateczny wniosek z obrad połączonych Komisji  był trochę smutny, a 
trochę optymistyczny.

Niektórzy uczestnicy tego posiedzenia nie mieli złudzeń co do tego, że 
korupcja i zachowania z nią związane nigdy nie będą wyeliminowane cał-
kowicie, podobnie jak choroby, margines społeczny lub przestępczość. Nic nie 
może jednak zwolnić od prób skutecznego ich kontrolowania i utrzymania 
na względnie niskim poziomie.

Optymizm
To wiara, iż lokalna społeczność szybko dorośnie do roli wymagającego 

kontrolera  i w imię elementarnej etyki osób publicznych oraz powodów 
do ,,taniego państwa”, odpowiednio zareaguje podczas kolejnych wyborów 
samorządowych, eliminując partyjne kolesiostwo.

List ten trafi za pośrednictwem prasy do wojewody zachodniopomor-
skiego.

                                                                           Z poważaniem
                                                                       Radny powiatu  Jerzy Mędrek 

Narybek ... PZW

Poznać wędkarstwo, pokochać 
przyrodę!

W dniu 11 czerwca działacze Miejsko-Gminnego koła PZW zorganizo-
wali zawody wędkarskie dla tych, którym samodzielnie łowić nie pozwala 
regulamin PZW.

Zgłosiły się 2 zawodniczki i 18 
młodych zawodników w trzech ka-
tegoriach wiekowych – do lat 10-ciu, 
13-tu i 16 – tu. Przyszli oczywiście 
z opiekunami, co nadało zawodom 
rodzinny, piknikowy charakter. 

Pogoda była piękna, tak piękna, że 
...rozleniwiła ryby. Brania były słabe, 
ale i z tymi problemami młodzi adep-
ci sztuki wędkarskiej sobie poradzili 
– sędziowie jednak ważyli ryby, a te  
zgodnie z regulaminem powracały 
do wody.

O kolejności miejsc decydowała 
waga złowionych ryb i punkty zdo-
bywane w konkursie wiedzy. Pytania 
dotyczące regulaminu amatorskiego 
połowu ryb oraz zasad ochrony 

przyrody przygotował i z humorem 
je zadawał  prezes Koła Edward 
Paszkiewicz.

Zmian w kolejności zdobytych 
miejsc konkurs nie wprowadził 
– wszyscy zawodnicy wykazali sie 
doskonałą znajomością zagadnień 
objętych konkursem.

Rodzinna atmosfera, pieczone kieł-
baski, napoje chłodzące i nagrody dla 
wszystkich uczestników – wyjątkowo 
udana impreza.

Gratulacje dla wszystkich, którzy 
dołożyli swoją cegiełkę, aby z zawo-
dów wędkarskich zrobić naprawdę 
ciekawą i kształcącą imprezę.

tekst LMM,
foto – E. Paszkiewicz

Rodzinne zdjęcie wszystkich uczestników imprezy.

Oto zwyciężcy z pucharami:
- Krzysztof Zamara – do lat 10,
- Błażej Śniegowski – do lat 13,
- Łukasz Szpyra do lat 16.
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reklama

  W obiektywie Jana Korneluka  
                                    Nowogard „wczoraj”

PRAWO 
I SPRAWIeDLIWOŚĆ 

zaprasza na spotkanie 

z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
MIcHAŁeM jAcH 

dnia 16 czerwca (piątek) od godziny 13.00 
w Bibliotece Miejskiej 

organizator Dawid Kozłowski

Powiatowy urząd Pracy w Goleniowie ul. Zakładowa 3 
przyjmie do pracy osoby na stanowisko: Referent 

Wymagania podstawowe:
- wykształcenie średnie,
- znajomość zagadnień bezrobocia,
- biegła obsługa urządzeń biurowych,
- komunikatywność.
Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność,
- znajomość języków obcych,
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
Zakres obowiązków :
- rejestracja i obsługa osób bezrobotnych,
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie i Filia w Nowogardzie. 
Oferty pracy + CV wraz ze świadectwem ukończenia szkoły wyższej, należy składać  
od dnia 07.06.2006 r. do dnia 20.06.2006 r. godz.15.30 w sekretariacie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Goleniowie pok.3, ul. Zakładowa 3.

Zakład Ślusarki 
MeT-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 13A, tel. 0888 942 270

Firma „KSM Trading” Giełda Maszyn 
ul. Nadtorowa 14C, Nowogard 

tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113
poszukuje 

przedstawicieli handlowych 
Wymagane: prawo jazdy kat. B, 

prawo jazdy na traktor, 
dyspozycycjność

OPŁATy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

reklama reklamareklama
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWeNcI!!! 

ceNy PROMOcyjNe!
Rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960

AkcjA WIOSNA 2006
 OPONy LeTNIe
 - DĘBICA cena od 136 zł
 - FULDA cena od 152 zł
 - SAVA cena od 229 zl
    do Busa 19570R15C

AuTO -TOP
ul Kilińskiego 28 
Nowogard 
tel. 091 3925627 
Wojcieszyn 24, 
tel. 091 3920131

„PBO-GRiNBUD” 
wynajmie od zaraz 

pomieszczenia biurowe 
w budynku 

przy ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 091 57 92 641.

“PBO-GRINBuD” Sp. z o.o.  w Nowogardzie 

zleci wykonanie następujących robót budowlanych 
na budowie Hali widowiskowo - sportowej w Resku  

1.robót elewacyjnych wraz z dociepleniami w ilości  711,00 m2
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na reali-
zowanych przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.  budowach w zawodach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami,
2. układanie płyt gipsowo - kartonowych, 
3. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
4. dekarz,
5. malarz,
6. murarz tynkarz,
7. betoniarz - zbrojarz.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze 
“PBO-GRINBuD” Sp. z o.o.,  ul. Bohaterów Warszawy 103 tel.  091 57 92 630 
lub 091 57 92 651  
   1. Eugeniusz Niziński - telefon  091 57 92 630 
   2. Lucyna Warian - telefon  091 57 92 651

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1700, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I L.O. 
przy ulicy Wojska Polskiego 8 

w Nowogardzie 

ogłasza nabór na I semestr 
BEZPŁATNEGO LICEUM 

ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH 
Szczegółowe informacje dostępne w 

sekretariacie szkoły. Tel. 091 39 20 213.
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów kupON Nr 21

Aby brać udział w losowaniu na-
gród wystarczy nadesłać rozwiąza-
nie jednego z zadań drukowanych 
w czerwcu. Nagrody losujemy raz 
w miesiącu. Najbliższe losowanie 
w dniu 3 lipca 2006 roku.

Do diagramu należy wpisać podane 
niżej wyrazy, a trzy brakujące słowa 
odgadnąć i wpisać samodzielnie. 
Wyrazy te mają jedno wspólne okre-
ślenie – regalia czyli insygnia władzy 
królewskiej. Po prawidłowym wypeł-
nieniu diagramu litery z pól oznaczo-
nych, czytane kolejno kolumnami 
utworzą rozwiązanie – wyraz także 
kojarzący się z królem.

Wpisujemy: BARBAKAN, ARMA-
TA, NIANIA, DAMA, REAL.

Synteza krzyżówki

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 1800 m 

kw. Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Sprzedam dom na wsi w stanie surowym na 
działce o pow. 0,30 ha. Tel. 0888 066 106.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawalerki do 
wynajęcia. 0509 668 994

• PiLNie POSZUKUJĘ MieSZKANiA do wyna-
jęcia 2 lub 3-pokojowego. 0510 152 612 lub 
0604 775 563.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-
wany, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, 
kol. Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spółdzielcze, 
własnościowe z garażem. 091 39 28 135.

• Wydzierżawię plac, dozorowany nadający się 
do prowadzenia działalności gospodarcznej, 
garażowanie, itp. Tel. 091 39 22 329, 091 39 
20 353.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spółdzielcze. 
0500 062 358.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe przy ul. 
Wiejskiej w Nowogardzie. Tel. 091 39 21 154.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 
PILNIE. Tel. 665 245 665.

• Sprzedam mieszkanie w bloku – Dobra k/Nowo-
gardu, 3-pokojowe, 64,5 m kw., I p., wc, łazienka 
osobno, cena 42.000 zł – do uzgodnienia. 091 39 
14 564, 0691 275 601.

• Sprzedam działkę pod budowę – Sąpolnica 10.
• Kupię garaż przy ul. Leśnej. 091 39 22 731, 0888 

830 838.
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. Telefon: 513 

153 553.
• Sprzedam część domu o pow. 65 m kw. z 

działką 3 ary koło Gryfic, 20 minut do morza. 
cena 60.000 zł. Tel. 0509 702 817.

• Radowo Małe – sprzedam mieszkanie 42 m kw., 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, cena do uzgodnienia. 
091 39 72 374.

• Sprzedam 0,5 ha ziemi w Nowogardzie. 0601 
493 880.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Żabowo w gminie Nowogard sprzedam duży 

obiekt z mieszkaniem nadajacy się na każdy 
rodzaj produkcji. Położony na działce o pow. 6 
ha. Tel. 091 39 106 21.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. Karsk 35A.
• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 28 108.
• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, 69,6 m kw., loka-

torskie, spółdzielcze, bez kredytu na 2 pokoje. 
0601 493 880.

• Poszukuję tanio kawalerki lub 2-pokojowego 
mieszkania nieumeblowanego w Nowogardzie. 
0887 226 857.

• Szukam do wynajęcia 3-pokojowego mieszka-
nia. 0889 432 521.

MOTORYZAcJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 auto-
mat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 zł/1 kg. 0889 
608 764.

• Kupię zarejestrowany motorower na chodzie. 
Tel. 091 39 25 461.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 

cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.
• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok prod. 

1979. Tanio!!! Tel. 091 39 11 101.
• Sprzedaż: ładowarko-koparka FORTSCHRITT, z 

częściami zamiennymi do remontu. Tel. 091 39 
22 329.

• Sprzedam Mazda 121, poj. 1.3, 1993 r., otwierany 
dach + radio CD. Cena 5.000 zł – do uzgodnienia. 
0506 547 142, 091 39 23 587.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m długości. 
Tel. 0693 850 197.

• Sprzedam Mercedes e-klasa kombi (okular), 
poj. 2,4 benzyna, rok prod. 1996, cena 22.000 
zł oraz Ford Modeo kombi, poj. 2l benzyna, 
rok prod. 1998, 13.000 zł. Tel. 604 215 937.

• Sprzedam Opel Corsa, poj. do 1000, 1992 r., z 
gazem. Przegląd do XII.2006 r., OC do II.2007 r., 
cena do uzgodnienia. 0513 164 203, 091 39 272 
68.

• Sprzedam VW Golf, 1991 r., 1.6 D, cena 5.400 zł. 
Tel. 0503 039 764.

• Pilnie sprzedam Fiat 126p w bdb stanie, silnik 
z osprzętem, przebieg 22.000 km, fotele 
od cinguecento, garażowany, autoalarm, 
centralny zamek, 1300 zł. 0509 458 187.

• Sprzedam Zastawę 1100, tel. 602524313.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam 9 ha ziemi w 3 kawałkach na powięk-

szenie gospodarstwa. 0663 212 981.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam krowy po ocieleniu. 091 39 22 990.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna”, cena 

2000 zł i kompletne koła tylne do C360, cena 
1000 zł. 091 39 187 72, po 20.00.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 

72 575, 0695 085 470.

• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i dokumenty. 

Tel. 091 39 23 132.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? Kupować 

taniej kosmetyki? Zamawiać lub dorabiać? – Dla 
każdej nowej konsultantki prezenty! Darmowa 
dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i tanio! 
0696 138 406.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110.

• Remonty mieszkań – szpachlowanie, glazura, 
regipsy, malowanie, panele i inne. 0880 
690 324.

PRAcA
• Zatrudnię mechanika samochodowego, lakier-

nika i blacharza – wymagane doświadczenie. 
Tel. 091 39 20 303, do 18.00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 0607 061 484.
• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 

Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 0605 
276 271.

• Zapisy na zbiór truskawek do Strzelewa. 
Możliwość dowozu. 091 39 18 059, 0502 85 
35 73.

• Załatwię pracę dla kobiet w Niemczech, podsta-
wowa znajomość języka niemieckiego. 0693 16 
22 50.

• Praca przy zbiorze truskawek w Nowogardzie. 
Informacje – 091 39 23 689.

• Zatrudnię przy docieplaniu i murowaniu. 0608 
817 214.

• Zatrudnię rejestratorkę do pracy w „PRAXiS”. 
091 39 20 787.

iNNe
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMENTóW 

Z PILOTEM, bEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• bardzo tanio meble pokojowe i młodzieżowe 
(białe). 0606 289 878.

• Sprzedam wieżę Technics EH750. Tel. 0508 
419 147.

• Sprzedam gorsetową suknię ślubną w ko-
lorze ecru, cena 700 zł, rozmiar 36. Tel. 0693 
843 597.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 
terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 
wypadku??? Należy ci się ODSZKODOWANie 
(z tytułu Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 10 
lat wstecz. europejskie centrum Odszkodo-
wań. Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 766 730.

• Kupię drewno opałowe. Tel. 091 39 20 354.
• KREDYTY dla firm. Uproszczone zasady. Dla 

zakładających działalność. biuro kredytowe, ul. 
700-lecia 6A. 0513 164 203, 091 39 272 68.

• Oddam w dobre ręce śliczną 9-miesięczną kotkę 
o niespotykanym, stalowym kolorze. Tel. 0605 
524 788.

• Dla rencisty na wsi potrzebny piec c.o. żeliwny 
– stalowy w granicach 1 m. 091 39 20 008, 
wieczorem.

• Sprzedam kuchnię dębową, zabudowaną, 
sprzęt Whirlpool, zmywarka, blat cera-
miczny, kuchenka, lodówka z zamrażarką. 
cena nowej 20.000 zł, cena 4.000 zł. 0691 
664 658.



Nr 4512

Przeczytane po klęsce
Komentarze po porażce reprezentacji Polski z Ekwadorem czytali chyba 

wszyscy. Dlatego proponuję dziś cofnąć się, do piątkowych gazet zapowiada-
jących to spotkanie. Może dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć przyczyny tej 
bolesnej porażki.

Zanim zawodnicy obu drużyn wy-
biegli na murawę prawie wszyscy byli 
pewni wygranej. Jak mówi przysłowie 
podzielono skórę choć niedźwiadek jesz-
cze sobie hasał na wolności. W „Gazecie 
Wyborczej” były reprezentant Polski 
Mirosław Trzeciak – swoją drogą jeden 
z lepszych i bardziej kompetentnych 
komentatorów piłkarskich – głęboko 
wierzył w zwycięstwo. „Musielibyśmy 
zagrać bardzo źle, a Ekwador bardzo 
dobrze, żeby nas pokonał” – mówił w 
wywiadzie. Argumentował to wyższością 
europejskiej piłki nad południowo-ame-
rykańską (wyłączając oczywiście Brazylię 
i Argentynę).

Jeszcze dalej w swych rozważaniach 
posunął się Rafał Stec. „Są piłkarze, 
którzy awansowali na mistrzostwa świata 
bo byli lepsi od innych. Jak Polacy. Ale 
są i tacy, którzy wszystko zawdzięczają 
górom. Jak Ekwadorczycy.” – rozpoczął 
swój felieton. Latynosi mecze na swoim 
terenie rozgrywają na wysokości 2700 
m n.p.m:, przez co zawodnicy nie przy-
zwyczajeni do tych warunków nie mogą 
pokazać pełni swych możliwości. Nawet 

piłkarskie potęgi. Dzięki temu Ekwador 
zdobył 23 z 28 punktów grając w Quito, 
co dało im awans na mundial. Grając 
niżej nie szło im tak dobrze. Również 
rozgrywane przed mistrzostwami spa-
ringi przemawiały na korzyść Polaków. 
Wszak nasi piątkowi rywale przegrali 
nawet z amatorską drużyną złożoną 
z niemieckich studentów. Stec w tym 
kontekście wspomniał wygraną naszej 
reprezentacji z Haiti 7:0 jaka miała miej-
sce na niemieckich stadionach w 1974 
roku, stwierdzając jednak, że wszystkie 
te argumenty nie gwarantują nam aż 
takiego zwycięstwa.

A jak się to skończyło wiemy dosko-
nale. Jest jeszcze do zdobycia 6 punktów, 
które dałyby nam awans do dalszej fazy 
rozgrywek. Trudno jednak tryskać opty-
mizmem. Przed nami mecz z Niemcami, 
a jak głosi niepisane prawo mistrzostw 
świata gospodarze zawsze dochodzą 
daleko. A do tego im jest potrzebne 
zwycięstwo z Polską. Chyba czas sobie 
szukać innych faworytów.

Ag

Mecz Polska – Ekwador 
oczami kibica z Nowogardu

O refleksje na temat meczu Polska – ekwador poprosiliśmy kazimierza Lem-
basa, który na bieżąco osobiście śledził to wielkie wydarzenie.

„Gdybym miał krótko podsumować, musiałbym powiedzieć, że wszystko oprócz 
meczu było bardzo dobrze zorganizowane, również atmosfera wśród kibiców była 
wzorowa. Byliśmy podzieleni na sektory, przy czym każdy sektor miał swój parking, 
obsługiwani byliśmy przez młodzież, która pełniła rolę służby pomocniczej. Jeden z 
sektorów wydzielony był dla służby medycznej, choć były tylko dwa wyjazdy karetek na 
sygnale. Wiadomo przecież, że było ponad 40 tysięcy kibiców, z czego 35 tys. stanowili 
Polacy. Zachowanie kibiców było rewelacyjne. Nie czuło się żadnej agresji czy wrogości, 
tak jak na meczach klubowych, mimo, że na stadionie sprzedawane było piwo. Sami 
Niemcy byli zaskoczeni zachowaniem kibiców polskich, a ja osobiście byłem dumny, 
że jestem Polakiem.”

Dziękuję za rozmowę.
I. karczyński
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INFOrMATOr LOkALNY - NOWOGArd

TELEFONY

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - El¿bieta 
Wysocka i Kazimierz Trojanowski - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wa³êga-B¹k  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielêgniarki Œrodow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzieci, M³odzie¿y i ich Rodzin - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajêciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej
 - 091 392 65 31
Urzêdy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urz¹d Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Œrodowiska  - 091 392 62 39 
Wydzia³ Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej 
 - 091 392 62 38 
Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gosp.     
 - 091 392 55 54
(ewi. dzia³alnoœci gospodarczej)  -  091 392 62 33
Wydzia³ Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu  
 - 091 392 54 64
Urz¹d  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Us³ugi pogrzebowe
J. Furmañczyk, Us³ugi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Us³ugi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szko³y 
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce     - 091 392 02 13 
Prywatne LO 
i Prywatne Studium Zawodowe. - 091 392 21 81 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow. 
 - 091 392 01 08 
Szko³a Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szko³a Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szko³a Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szko³a Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanis³awa Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. ¯eromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Koœciuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rOZk£Ad JAZdY pkp 

rOZk£Ad JAZdY pkS

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIñCZyK  
LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.35, 16.20, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 8.55, 11.55, 
16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 11.35, 13.45, 
17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 
15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 
17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 
19.25

Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11

Nowogard-Dobra Now.-£obez           
7.35
£obez-Dobra Now.-Nowogard      
11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, 

pracownicze i wycieczki 
tel. 502 026 999, 601 784 200

091 392 69 25
kursy od poniedzia³ku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 

8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 10.10, 10.30, 11.00, 
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 

10.20, 10.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 
13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 15.35, 16.00, 
16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.

Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.50, 14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 
17.30, 17.50, 18.20, 18.40.

Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.15, 15.35, 16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.25, 19.40, 20.15.

AF Przewozy szkolne, 
pracownicze i wycieczki 

tel. 0502 026 999, 0601 784 200
091 392 69 25

Nowogard-Resko-P³oty-Nowogard
kursy od poniedzia³ku do soboty
15.15
Niedziela 
15.10
Nowogard-P³oty-Resko-Nowogard
Kursy od poniedzia³ku do soboty
7.10
Niedziela 
11.20

REGULARNA LINIA 
MIKROBUSOWA SEROCKI

Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd- codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFErTY prACY pup

Informacja turystyczna  - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja                          - 997        
Stra¿ Po¿arna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 œwi¹teczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
- 091 392 18 00, 091 392 13 56
 - 091 392 18 06 w. 106
Świ¹teczne i nocne dla pacjentów przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” 
NZOZ „Baby-Med” s¹  pe³nione w budynku sta-
rej przychodni (g³ówne wejœcie) ul. Koœciuszki 36  
w Nowogardzie  - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska - 091 392 50 03

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 07:45 U, 
08:15 A, 09:15 U, 09:45 L, 11:00 L, 12:25 L, 
13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 
11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 14.00 L, 14:45 F, 
15:15 bL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 
18:35 7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 
L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:
7 – kursuje w niedziele
A – kursuje od poniedziałku do soboty
b - kursuje codziennie oprócz sobót
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku 
do piątku
L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy
y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy 
dworcu PKP)
w – kursuje w piątki i soboty
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 
17.45 A C, 18.17 b C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta 
oraz 2.05.
c – „Pomerania”

NOWOGARD    12.06.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C
5. doradca handlowy PLUS GSM
6. monter stolarki PCV
7. szwaczka
8. referent administracyjno-biurowy
9. tokarz; frezer
10. doradca klienta
11. przedstawiciel handlowy
12. mechanik maszyn; elektryk; magazynier
13. sprzedawca-magazynier
14. kierownik produkcji
15. księgowa
16. spawacz
17. nauczyciel j. niemieckiego
18. sekretarka
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. kucharz; pomoc kuchenna (Dziwnów)
2. serwisant sprzętu AGD (Gdańsk)
3. księgowa (Goleniów)
4. technolog robót wykończeniowych (Gole-

niów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. nauczyciel historii (Goleniów)
7. trener koni kłusaków (Świętoszewo)
8. kierownik robót sanitarnych (Goleniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. kierowca-sprzedawca (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
12. kierowca (Gryfino)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckie-

go, w-fu, historii, informatyki, fizyki/tech-
niki (Kamień Pom.)

14. główny księgowy (Goleniów)
15. technik fizjoterapeuta (Dziwnówek)
16. magazynier (Szczecin)
17. elektronik, konserwator, operator myjni 

bramowych (Goleniów)
18. monter stelaży meblowych, operator ma-

szyn stolarskich (Dębno)
19. nauczyciel j. angielskiego, informatyki, 

nawigacji, praktycznej nauki zawodu, bi-
bliotekarz (Świnoujście)

20. murarz, tynkarz, malarz, szpachlarz, gip-
siarz, pracownik fizyczny (Pruszków)

21. spawacz, monter kadłubów okrętowych, 
monter kadłubów okrętowych-poddźwig-
nicowy, kowal konstrukcji stalowych, 
monter rurociągów okrętowych, monter 
ślusarskiego wyposażenia, maszynista 
żurawia kolejowego (Gdynia)

22. kierowca-operator ciągnika (Lisowo)
23. kierowca kat. b (Dobra)
24. operator maszyn i urządzeń produkcyj-

nych; pracownik magazynowy (Rurka)
25. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
26. murarz; tynkarz; dekarz; cieśla; zbrojarz; 

operator maszyn budowlanych, kierownik 
budowy, majster; brygadzista, pomocnik 
do prac budowlanych (Trzebiatów)

27. murarz, malarz, szpachlarz, kafelkarz, po-
mocnik budowlany (Szczecin)

28. nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckie-
go, j. polskiego, fizyki, techniki, muzyki 
(Osina)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie gmin: 
Nowogard,  Osina. 

Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:0)

Walka o utrzymanie trwa
Pomorzanin: Piątkowski – M. Mi-

klas, Nieradka, Wasyluk (70. Kram), 
Marszałek, Skórniewski, Rzechułą, 
Piotrowski (60. Pertkiewicz), Galus, K. 
Miklas (75. Szewc), Gołdyn.

Bramki dla Pomorzanina: Galus, 
Nieradka.

Walka o utrzymanie w V lidze trwa. 
Pomorzanin Nowogard robi co może. 
W miniony weekend pokonał na wy-
jeździe Zorzę Dobrzany.

Pierwsza połowa była wyrównana. 
Mecz mógł się podobać, gdyż oba ze-
społy zagrały otwartą piłkę stwarzając 
sobie wiele sytuacji podbramkowych. 
Pierwszego gola zdobyli gospodarze. 
W 25. minucie po rzucie rożnym nasi 
obrońcy nie upilnowali napastnika 
Zorzy, który uderzeniem głową poko-
nał Piątkowskiego. Pomorzanin miał 
również okazje na zdobycie bramki. 
Galus trafił w słupek, K. Miklas w 
poprzeczkę, lecz do przerwy wynik nie 
uległ zmianie.

Po wznowieniu gry przewagę uzyskał 
Pomorzanin, co przyniosło efekt w 57. 
minucie. Rzechuła zagrał do Galusa, 
który znalazł się w sytuacji sam na 

sam z bramkarzem i zdobył bramkę 
wyrównującą. Galus w tym meczu mógł 
podwyższyć wynik, jeszcze cztery razy 
znalazł się w podobnej sytuacji, lecz 
za każdym razem golkiper Zorzy wy-
grywał z nim pojedynek. Co nie udało 
się naszemu pomocnikowi, powiodło 
się obrońcy w 78. minucie. Po rzucie 
rożnym doszło do zamieszania w polu 
karnym gospodarzy, do piłki dopadł 
Nieradka i zdobył prowadzenie dla 
naszego zespołu.

Po tej sytuacji Zorza rzuciła się do 
odrabiania strat. Znakomicie spisywała 
się jednak nasza obrona i bramkarz, 
który charakterystycznymi dla siebie 
dalekimi wybiegnięciami kilkakrotnie 
ratował nasz zespół przed stratą gola.

Pozostałe wyniki meczów:
Sokół Pyrzyce - Kłos Pełczyce 6 : 0, 

Kluczevia Stargard - Fagus Kołbacz 5 : 
1, Vineta Wolin - Sparta Gryfice 2 : 2, 
Korona Stuchowo - Radovia Radowo 
Małe 1 : 3, Iskra Banie - Dąb Dębno 2 
: 6, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal 
Szczecin 0 : 1, Mieszko Mieszkowice 
- Polonia Płoty 4 : 1.

Aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 28 68 84-24
2.  Stal Szczecin 29 56 60-32
3.  Kluczevia Stargard 28 51 71-41
4.  Polonia Płoty 28 51 53-41
5.  Mieszko Mieszkowice 29 51 55-33
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 28 44 41-32
7.  Zorza Dobrzany 28 43 44-48
8.  Dąb Dębno 28 40 54-33
9.  Kłos Pełczyce 28 38 41-45
10.  Vineta Wolin 29 36 41-48
11.  Sparta Gryfice 28 34 37-46
12.  Fagus Kołbacz 28 30 36-56
13.  Pomorzanin Nowogard 28 30 40-68
14.  Radovia Radowo Małe 28 28 43-63
15.  Korona Stuchowo 29 21 37-68
16.  Iskra Banie 28 16 33-92

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Europa Taxi
Przypominamy wszystkim chętnym, którzy zamierzają wziąć udział w Mi-

strzostwach Europy Taxi, że ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.
Dyscypliny sportowe to: piłka nożna 7- osobowa (seniorów i oldbojów), 

dart, piłka siatkowa (plażowa), wędkarstwo, szachy, tenis stołowy, strzelectwo, 
golf. Natomiast lista w kręgle została zamknięta, w tej dyscyplinie udział 
potwierdziło około 150 obcokrajowców głównie ze Skandynawii.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.taxi.nowogard.pl.
Zgłoszenia przyjmuje Andrzej Szafran w każdy dzień w pubie ”PASADENA”,  

Tel: 606-612-367.
Anna Protas

60 lat LZS
Dnia 16 czerwca 2006 r. o godzinie 16.00 w sali NDK odbędzie się uroczyste 

spotkanie z okazji 60-lecia Ludowych Zespołów Sportowych Województwa 
Zachodniopomorskiego.

W programie obchodów:
- wystąpienie okolicznościowe 
- odznaczenia państwowe, regionalne, resortowe
- występy zespołów artystycznych NDK
- piknik nad jeziorem
Do tańca będzie przygrywała kapela „BURSZTYN” z Wojcieszyna.

Miejsko - Gminne Zrzeszenie 
LZS Nowogard

W Wyszomierzu na sportowo!
Trwa sezon spartakiad organizowany przez Ludowe Zespoły Sportowe.
W niedzielę, 11 czerwca wiejskich sportowców gościł Wyszomierz.
Obszerna relacja i serwis foto w następnym wydaniu „DN”.

Red.

Foto nr 8994 
z pliku Spartakiada Wyszom 13,06

Aura służy naszym gołębiom
W niedzielę (4.06) odbył się lot z miejscowości Słubice II z odległości 160 

km. Podsumowując loty, które się już odbyły – warunki pogodowe sprzyjają 
gołębiom. Analizując loty konkursowe z dalszych odległości (600 – 900 km) 
od pogody będzie zależało czy przyloty będą udane i jak będą sobie radziły 
nasze gołębie na trasach przeloty.

W niedzielnym konkursie uczestniczyło 3876 gołębi, a średnia prędkość 
pierwszego gołębia wyniosła 1100,31 m/min.

Poniżej trzy pierwsze gołębie z lotu Słubice II:
1. Licau P. – sekcja Nowogard I
2. Kozera E. – sekcja Wierzbięcin
3. Kozera E. – sekcja Wierzbięcin
klasyfikacja drużynowa hodowców gołębi pocztowych o puchar Mistrza 

Ziemi Nowogardzkiej po pięciu lotach:
1. Cz. i R. Golema – sekcja Wierzbięcin – 665,56 punktów
2. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin – 658,40
3. J.W. Skubała – sekcja Nowogard II – 641,68
4. D. Jażdż – sekcja Nowogard II – 629,79
5. Z. Bąk i W. Mazur – sekcja Wierzbięcin – 627,8
6. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin – 620,61
7. D. Kubiak – sekcja Nowogard II – 618,08
8. W. Derda – sekcja Nowogard II – 617,35
9. Z. Michalski – sekcja Wierzbięcin – 613,85
10. Z. Hoppe i J. Sidor – sekcja Nowogard I – 613,11

Pozdrawiam j.M. „Dobry Lot”
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krzyżówka nr 24kupon nr 24 Humor 
Henia Szczupaka

Fortuna kołem…
Nawet ten, kto przegra,
Korzysta na czysto
Szczęśliwy, że nie stał
Się kapitalistą,
bo to nawet nieładnie
Muszę wam powiedzieć
Mieć duże pieniądze
I ich nie o d s i e d z i e ć!

Rozwój wsi
Rozwój wsi i rolnictwa
Deklaruje władza
Lecz jej liczba rolników
Ciągle się nie zgadza.
I wreszcie ogłoszono
Dziwne rozwiązanie 
Że tylko, co dziesiąty 
Na roli zostanie.
A reszta będzie wolna.
Tak wolna jak ptacy.
Zmienią zawód, wyjadą.
To będą żebracy.
W zachwyt wprawia obecnie
Nowa polityka,
Ojciec emeryt wspiera
Młodego rolnika.
Cztery stówy ma ojciec,
Jest wielkim bogaczem
Syn nic sprzedać nie może,
I po nocach płacze,
Wolny rynek. Dla kogo?
Odpowiedz Polaku.
Czy chcesz iść taką drogą
Quo vadis biedaku?

Uroda życia
Życie jest piękne!

- pokrzykiwał sobie
Osioł znalazłszy 

garść bodiaków w żłobie.
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 p O M O C  p r A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Dzień Dziecka w Szczytnikach
W sobotę 3 czerwca w miejscowości Szczytniki odbyła się impreza z okazji 

Dnia Dziecka, której organizatorem był sołtys wsi. Pomimo niesprzyjającej 
aury dzieci wspaniale się bawiły, mogły bowiem wziąć udział w konkurencjach 
sportowych, licznych grach i zabawach, co więcej każdy uczestnik otrzymywał 
nagrodę. Największą atrakcją okazało się strzelanie z wiatrówki do celu, które 
dostarczało wielu emocji. 

Dla wszystkich uczestników przygotowana była grochówka oraz kiełbaski 
z grilla.

Organizator składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji 
dla: UMiG Nowogard, Piekarni Karsk, Izabeli i Zbigniewowi Grabowskim 
- Masarnia Ościęcin.

Oka  



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

czytaj na str. 4
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Hieny cmentarne 
za kratkami

czytaj na str. 4

Informujemy, że   

20 czerwca 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklamareklama

reklama

Piekarnia-ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak 

zatrudni 
CUKIERNIKÓW 

– praca zmianowa 
Tel. 091 39 21 986 

ul. Boh. Warszawy 66

nieszczęśliwy 
wypadek 
w żabowie

czytaj na str. 2

czytaj na str. 5

Mistrzostwa 
pożarnictwa

VIII Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego w Sporcie 
Pożarniczym. 

Poseł 
Michał jach 
w nowogardzie

W dniu 16 czerwca odbyło się 
spotkanie mieszkańców miasta z po-
słem PiS Michałem Jachem mającym 
swoje biuro poselskie w Stargardzie 
Szczecińskim. Mimo niezbyt do-
godnej pory (piątek, godz.13.00) w 
czytelni Biblioteki Publicznej zjawiło 
się ponad 30 osób, co można uznać 
za sukces.

Sygnały czytelników

radiowóz 
na sygnale

czytaj na str. 3
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NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostat-

nich 4 lat wyemigrowało z nowogardu!!!
Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem 

urodzenia znanej ci osoby, która wyjechała.
S M S  -  0  6 6 1  9 9 7  4 0 8    l u b   

email - nowo.emigracja@wp.pl
Twoja informacja ma wielkie znaczenie dla 

przyszłości naszego miasta.
LICZYMY WSPÓLNIE - Na Ciebie.

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Nasza sonda
Zbliżają się wakacje - czas relaksu i wypo-

czynku dla wielu z nas, natomiast dla uczniów 
okres wolny od nauki i beztroski. W naszej 
sondzie zapytaliśmy mieszkańców „Jak i gdzie 
zamierzają spędzić lato”. 

joanna Wójcik
W czasie wakacji nie pla-

nuję żadnych dalszych wy-
jazdów, zostanę w domu i 
w swojej okolicy aktywnie 
spędzę czas m.in.: poprzez 
wycieczki rowerowe, wizyty 
nad jeziorem, spotkania z 
przyjaciółmi na działce. Moim 

zdaniem również tutaj może być miło i przyjem-
nie. Wszystko zależy od nas samych.

roksana Fedak
W okresie wolnym od szko-

ły planuję kilkudniowe wypa-
dy nad morze z przyjaciółmi. 
Ponadto odwiedzę rodzinę, a 
także wyjadę na biwak. Sądzę, 
że pogoda podczas tegorocz-
nego lata będzie upalna i 

pozwoli mi zrealizować moje plany.

Weronika kampińska
Tegoroczne wakacje spędzę 

w gronie rodzinnym, odwie-
dzę krewnych w Stargardzie 
Szczecińskim. Następnie wy-
jeżdżam na biwak z rodziną 
do Świnoujścia.

Stanisława kamionka
W lecie dużo czasu spędzę 

na działce, na której można 
doskonale wypocząć, nato-
miast w sierpniu planuję wraz 
z córką i wnukiem wyjechać 
do Wiednia na kilka dni.

Oka

nieszczęśliwy wypadek
W sobotę w miejscowości Żabowo podczas prac polowych 17-letni chłopiec został przygnieciony 

belą siana. 
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że poszkodowany na skutek uderzenia doznał urazu krę-

gosłupa. Chłopca odtransportowano śmigłowcem do szpitala na oddział ortopedyczny przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Wydarzenie to wstrząsnęło mieszkańcami wsi, którzy są wręcz zdruzgotani 
tym, co się stało. Apelujemy więc o rozwagę, szczególnie rodziców, aby w czasie prac dzieci w go-
spodarstwie rolnym, nie doszło do podobnych tragedii.

red.

kronika policyjna

Straż Pożarna

dokończenie ze str. 1

W poniedziałek w miejscowo-
ści Osina zatrzymano rowerzystę 
Kamila.R, który miał 1,5 promila 
alkoholu we krwi.

W Łęgnie zatrzymano ro-
werzystę, który kierował jed-
nośladem mając 2,55 promila 
alkoholu we krwi.

O godz.19.45 personel skle-
pu „Lidl” zatrzymał 7-letniego 
Jacka.S i 8-letniego Konrada.
A., którzy próbowali ukraść 4 
batoniki. Sprawców przekazano 
rodzicom. Sprawa trafi do Sądu 
Rodzinnego dla nieletnich.

We wtorek o godz.21.00 w 
sklepie spożywczym „Poziom-
ka” zgłoszono kradzież telefonu 
Ericsson T610 o wartości 300 
złotych.

W środę w miejscowości Ol-
chowo kierująca samochodem 
osobowym Kia kobieta zjechała 
do rowu. Przyczyną zdarzenia 
było zasłabnięcie.

O godzinie 23.00 na trasie nr 
6 w miejscowości Kikorze kie-
rujący samochodem osobowym 

z nieznanych przyczyn wjechał 
do rowu. 

W czwartek w miejscowości 
Węgorze mieszkańcy zgłosili 
zakłócanie spokoju przez kie-
rującego autem. Po przybyciu 
patrol zatrzymał kierującego 
samochodem marki Ford Eskord 
Zbigniewa Ł., który miał 2,95 
promila alkoholu.

W Olchowie około północy 
zatrzymano kierującego Volks-
wagenem Golf Pawła.G, który 
miał 1,8 promila alkoholu.

W piątek około godz.1.00 w 
nocy w Nowogardzie na ulicy 
Bohaterów Warszawy zatrzy-
mano kierującego Fiatem 126p 
Mariusza.S, który prowadził auto 
mając 1,2 promila alkoholu i za-
kaz prowadzenia pojazdów.

W Żabowie na remontowa-
nym odcinku drogi doszło do 
czołowego zderzenia dwóch aut. 
Po przybyciu na miejsce zderze-
nia patrol stwierdził, iż sprawcą 
wypadku jest kierujący ruchem 
pracownik firmy remontującej, 

ponieważ zezwolił na jednoczes-
ny ruch obu pojazdów. Kierujący 
dostaną odszkodowanie. 

W sobotę o godzinie 21.50 
na ulicy Stolarskiej policjanci 
zatrzymali rowerzystę. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on 
w wydychanym powietrzu ponad 
3 promile alkoholu.

W niedzielę zgłoszono wła-
manie pomieszczenia gospodar-
czego w Wyszomierzu. Złodzieje 
skradli kosiarkę wartości 1000 
zł.

W Osinie popełnił samo-
bójstwo 55-letni mężczyzna. 
Jego ciało znaleziono na działce 
ogrodowej.

Ponadto Policja ma wiele in-
terwencji, których przyczyną jest 
beztroskie zachowanie młodzie-
ży m.in. picie piwa w miejscach 
niedozwolonych, wulgarne od-
noszenie się do innych osób, 
zakłócanie spokoju, naruszanie 
dobra innych ludzi, itp. Policja 
apeluje do rodziców, aby większą 
uwagę zwracali na swoje dzieci 
oraz sposób, w jaki spędzają 
wolny czas.

Ag

W minionym tygodniu stra-
żacy odnotowali trzynaście zda-
rzeń, w tym sześć pożarów. Były 
to m.in.:

W środę o godzinie 11.44 
samochód osobowy kia wypadł 
z drogi w okolicy Olchowa. 
Poszkodowaną kobietę prze-
wieziono do szpitala, a strażacy 
wyciągnęli pojazd na jezdnię i 
zabezpieczyli miejsce zdarze-
nia.

W czwartek o godzinie 20.37 
strażacy gasili palący się na ulicy 
Zacisznej śmietnik.

O godzinie 23.00 samochód 
opel zafira wypadł z trasy w 
okolicy miejscowości Kikorze 
i zawisł na skarpie. Kierowca 
nie chciał opuścić pojazdu i do-
piero interweniujący policjanci 
wyciągnęli go na zewnątrz. W 
tym czasie strażacy zabezpieczyli 

auto przed dalszym osunięciem a 
następnie wyciągnęli go na jezd-
nię. Pojazd został przetranspor-
towany na policyjny parking.

W piątek około godziny 14.45 
w okolicy Żabowa doszło do 
kolizji skody fabii i opla astry. 
Na szczęście nikt z jadących 
samochodami nie ucierpiał. 
Strażakom pozostało usunąć pla-
mę oleju i zabezpieczyć miejsce 
zdarzenia.

W sobotę około godziny 5.00 
w budynek gospodarczy w Orze-
chowie uderzył piorun uszkadza-
jąc około trzy metry kwadratowe 
powierzchni dachu. Nadpalona 
została jego konstrukcja. Przy-
byli na miejsce strażacy z OSP 
Orzechowo zastali wygaszony 
dach, więc zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia.

O godzinie 15.39 poinformo-

wano o dymiącym się budynku 
po przydrożnym barze w Żabo-
wie. Przyczyną tego było zwarcie 
instalacji elektrycznej. Strażacy 
przewietrzyli pomieszczenia i 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
i przekazali sprawę pogotowiu 
energetycznemu.

W niedzielę o godzinie 12.04 
otrzymano zgłoszenie o palącym 
się tapczanie na balkonie jednego 
z budynków przy ulicy Bohate-
rów Warszawy. Gdy przybyli na 
miejsce, ogień był już zgaszony. 
Nadpaliła się futryna drzwi bal-
konowych i okopcone zostały 
ściany. Strażacy przewietrzyli 
pomieszczenia i zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia.

O godzinie 18.14 w oborze 
w Węgorzy zapaliła się sadza w 
kominie. Strażacy wygasili ogień 
w piecu i przewietrzyli pomiesz-
czenia.

Ag



20-22.06.2006 r. 3

reklama

Sygnały czytelników

radiowóz 
na sygnale

W sobotę o godz. 18.15 widziałem pędzący 
przez miasto na sygnale radiowóz, na odgłos 
którego zjeżdzały wszystkie auta znajdujące 
się na światłach przy skrzyżowaniu koło Netto 
włącznie z autobusem, który miał nie mały 
kłopot żeby zrobić miejsce. Tak musi się zacho-
wać każdy użytkownik drogi słysząc na sygnale 
pojazd, który w tym momencie staje się pojaz-
dem uprzywilejowanym. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego gdyby nie fakt, że radiowóz ten 
prowadził auto wiozące parę nowożeńców. Czy 
naprawdę do uczczenia tego faktu potrzeba ra-
diowozu na sygnale, dla zwykłej zabawy, która 
wprowadza zamieszanie na ruchliwej drodze 
w środku miasta?

Mieszkaniec Nowogardu

dokończenie ze str. 1Sygnały czytelników

życie lokatora

Pies Ogrodnika – odsłona druga

Panie Redaktorze, czytając 
Wasz Magazyn „Dziennik No-
wogardzki” z dnia 13 czerwca 
br. z cyklu – Sygnały czytelników 
dotyczące interwencji w sprawie 
braku drzwi wejściowych, nie 
działającego domofonu w bloku 
należącego do SM „Gardno”, 
chciałabym się podzielić swoim 
spostrzeżeniem jako „z krótkim 
stażem” lokator tej samej spół-
dzielni.

Otóż te usterki wynikają nie 
tylko z zaniedbania zarządu 
spółdzielni, ale również od nas 
samych – lokatorów. Ile razy 
spółdzielnia naprawi drzwi, do-
mofon, kontakty od świateł, 

dzwonki, a na drugi dzień jest to 
samo – zniszczone, powyrywane. 
Nawet schody oblepione gumą 
do żucia.

Czyż nie warto przyjrzeć się 
swoim dzieciom – młodzieży, 
co robią na klatce schodowej z 
kolegami? Że właśnie niszczą 
dzwonki, domofony, kopią lub 
trzaskają drzwiami, w ścianie 
dłubią dziury, wypisują na ścia-
nach i drzwiach nieprzyzwoite 
wyrazy, a nawet zdarza się, na 
szczęście sporadycznie, że późnym 
wieczorem na schodach palone 
są papierosy. Cóż, jak taki rodzic 
może zwrócić uwagę swojemu 
dziecku, że należy dbać o porzą-

dek, nie niszczyć klatki schodowej, 
gdy sam na klatce schodowej 
wyrzuci niedopałek papierosa. 
Wyprowadzi na spacer wzdłuż 
bloku pieska, który nabrudzi pod 
oknem sąsiada lub pod drzwiami 
wejściowymi.

Wychodząc z piwnicy nie zgasi 
światła, nie zamknie za sobą 
drzwi od piwnicy, czy wejścio-
wych. A za remont i światło płacą 
wszyscy lokatorzy.

Nauczmy swoje pociechy po-
rządku na klatce schodowej i 
wokół bloku, delikatnie zamykać 
drzwi oraz szanować pracę innych 
ludzi. 

Budynek mieszkalny – tzw. 
blok, to jest nasze wspólne dobro, 
to nie jest niczyje.

Lokator

W poprzednim nr DN ukazał 
się artykuł Krzysztofa Kosińskie-
go opisując konflikt sąsiedzki 
przy ul. Traugutta.

Do redakcji zgłosił się miesz-
kaniec z ul. 3 Maja z podobną 
sytuacją.

Pan Jerzy Karolewski wraz z 
synem Grzegorzem rozpoczęli 
w dniu 18.03.2005 r. działalność 
gospodarczą pod nazwą Spaw 
– TIG – MIG/MAG – obróbka 
mechaniczna elementów meta-
lowych.

Wszystko było dobrze do pew-
nego czasu. Od około 3 miesięcy 

panowie ci są szykanowani przez 
jedną z sąsiadek, która ciągle 
składa na nich skargi.

Oto ich treść:
„… Zainteresowani wykorzy-

stują pomieszczenia gospodarcze 
i podwórko do spawania metali. 
Prowizoryczny zakład znajduje 
się w odległości 3 m od budynku 
mieszkalnego. Powoduje to za-
kłócanie ciszy i porządku. Art. 
144 kc stanowi, że właściciel 
nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa po-
wstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z 

nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą 
ze społeczno – gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych, tzw. 
prawa sąsiedzkiego”.

Skarga powyższa została skie-
rowana do: Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, 
Państwowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Komendanta 
Powiatowego Straży Pożarnej 
i Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska.

Kilkakrotnie odwiedziliśmy 
miejsce, o którym mowa w skar-
dze i nie zauważyliśmy jakiego-
kolwiek nieporządku. Natomiast 
pomieszczenie gospodarcze 
znajduje się ponad 20 m od bu-
dynku mieszkalnego.

Zazdrośni sąsiedzi?
I.k.

PiS – działajmy!
W wyborach parlamentarnych wielu mieszkańców miasta i gminy głoso-

wało na PiS i na Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Jest więc odwaga 
i konieczność do optymistycznego spoglądania w przyszłość. Czekają nas 
przecież wybory samorządowe i tworzenie IV Rzeczypospolitej. Chcemy, 
by powstała alternatywa dla obecnej władzy samorządowej. Dlatego bu-
dujemy lokalną partię PiS. Myślimy o nawiązaniu współpracy z innymi 
partiami prawicowymi. Wszystkich, którzy nie są w sprzeczności z prawdą, 
odpowiedzialnością i solidarnością i mają w sobie trochę determinacji do 
pracy polityczno – społecznej, zapraszamy do naszej partii.

Liczymy na społeczną akceptację tych zamierzeń. Przecież ta nasza Mała 
Ojczyzna, tak jak cała Ojczyzna, to nasz wspólny obowiązek.

Działacze

   Harcerski adres
Nastąpiła zmiana adresu strony internetowej nowogardzkich 

harcerzy. Nowy adres to: www.goleniow.zhp.pl/nowogard. Strona 
posiada nową szatę graficzną oraz  wiele informacji na temat 
działalności harcerzy w Nowogardzie oraz stanicy harcerskiej 
w Płotkowie.

(HSI)

Znaleziono 
klucze

W pobliżu sklepu p. Elżbiety 
Komisarek przy ul. Boh. Warszawy 
znaleziono klucze widoczne na 
zdjęciu. Do odebrania w redakcji 
DN.

red.

uwaga 
emeryci!

Opłaty ubezpieczeniowe ZKP należy uregu-
lować do 29 czerwca!

Prosimy również sprawdzić czy składki człon-
kowskie są opłacone.

Za Zarząd 
alina Ochman
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Z okazji 35 
rocznicy ślubu 

Urszuli i Mariana 
Małeckich 

                zdrowia i wszelkiej  
               pomyślności 

            życzą dzieci Ela, Kasia 
         z Darkiem oraz 

         wnuki Jagoda i Piotr

Cmentarne hieny 
za kratkami

W marcu ub.r. ograbiono kilkadziesiąt nagrobków 
znajdujących się na nowogardzkim cmentarzu. Hie-
ny cmentarne znajdują się już za kratkami.

Hienami okazali się dwaj męż-
czyźni, mieszkańcy Nowogardu. 
Podejrzani są o znieważanie i 
ograbiane zwłok oraz miejsca 
spoczynku zmarłych. Przedsta-
wiono im zarzuty popełnienia 
kilkudziesięciu przestępstw. 
Obaj mężczyźni przyznali się do 
zarzucanych im czynów. Kradli 
oni mosiężne krzyże, litery, cy-
fry, wizerunki i ozdoby znajdu-
jące się na nagrobkach. 

Początkowo policja umorzy-
ła prowadzone postępowanie, 
gdyż nie można było znaleźć 
punktu zaczepienia. Na rynku 
nie pojawiły się kradzione rze-
czy, ze względu na nagłośnienie 
sprawy paserzy i podejrzani za-
chowywali szczególną ostroż-
ność. 

Jednak kilkanaście dni temu 
udało się odzyskać część skra-
dzionych rzeczy: kilkadziesiąt 
krzyży, około 100 liter i cyfr, 
ozdoby oraz wizerunki. Zaczęto 
też wyjaśniać całą sprawę. Jak 
ustalono, podejrzani nocą cho-
dzili na cmentarz, gdzie wypo-
sażeni w śrubokręty odrywali z 
nagrobków mosiężne elementy. 
Posunęli się też znacznie dalej i 
weszli do kilku grobowców szu-

Część skradzio-
nych rzezcy znaj-
duje się w nowo-
gardzkim Komisa-
riacie Policji.

kając tam złota i kosztowności. 
Za pomocą haczyka podważyli 
płytę grobowca, jeden z po-
dejrzanych wszedł do środka 
oświetlając sobie wnętrze zapa-
lonym zniczem z grobu, otwo-
rzył trumnę ze zwłokami męż-
czyzny. Jako, że w środku była 
woda, przywiązał sznurek do 
nóg leżących zwłok mężczyzny 
i razem ze wspólnikiem wyciąg-
nęli je na zewnątrz grobowca. 
Kiedy spostrzegli, że nie ma 
żadnych kosztowności położyli 
je z powrotem w trumnie. W 
kolejnym grobowcu zastali cia-
ło w dalekim stadium rozkładu 
więc zamknęli trumnę.

Skradzione przedmioty były 
zakopane w piwnicy jednego z 
mieszkań w Nowogardzie. Część 
z nich podejrzani chcieli przeto-

pić w domowym piecu. Zrobili 
to jednak na tyle nieumiejętnie, 
że powstałą z tego 20 kilogra-
mową kulę pracownik punktu 
skupu zomu uznał za zgorzel i 
jej nie przyjął. Zawiedzeni po-
dejrzani wyrzucili ją na hałdę 
na terenie skupu. 

Pozostałe rzeczy zostały od-
zyskane i zabezpieczone. W 
najbliższym czasie zostaną prze-
kazane pokrzywdzonym. 

Podejrzani już przebywają 
za kratkami. Jeden z nich od-
bywa w zakładzie karnym karę 
za inne przestępstwa, natomiast 
drugi znajduje się w policyjnym 
areszcie. Grozi im kara pozba-
wienia wolności do lat ośmiu.

Ag

Mistrzostwa pożarnictwa
W dniach 12 i 14 czerwca 2006 r. odbyły się VIII Mistrzostwa 

Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarni-
czym. 

Strażacy startowali w 4 kon-
kurencjach:

- Pożarniczy tor przeszkód- 
100 m

- Wspinanie przy użyciu dra-
biny hakowej na 3 piętro wspi-
nalni

- Sztafeta pożarnicza 4 x 100 
m. z przeszkodami

- Pożarnicze ćwiczenia bo-
jowe

W zawodach uczestniczyło 20 
Komend Powiatowych i Miej-
skich PSP województwa zachod-
niopomorskiego oraz drużyna 
ZSP z Zakładów Chemicznych 
„Police”.

WYNIKI:
Sztafeta pożarnicza:
1. KP PSP Goleniów – 67,22 

sek.
2. KP PSP Sławno – 67,95 

sek.
3. KM PSP Szczecin – 71,15 

sek.
Wspinanie przy użyciu drabi-

ny hakowej (łączne czasy sześciu 
zawodników z drużyny).

1. KP PSP Goleniów – 128,46 
sek.

2. KP PSP Gryfice – 129,71 
sek.

3. KP PSP Sławno – 130,15 
sek.

Indywidualnie w dwuboju 

pożarniczym (wspinanie przy 
użyciu drabiny hakowej i pożar-
niczy tor przeszkód) 4 miejsce z 
łącznym czasem 38,95 sek. zajął 
Mariusz Osiecki z drużyny kP 
PSP w Goleniowie.

Klasyfikacja końcowa z 4 kon-
kurencji:

1. KP PSP Sławno – 365,53 
sek.

2. KP PSP Goleniów – 365,65 
sek.

3. KP PSP Pyrzyce – 369,20 
sek.

Oka 

Księgarnia „Atlas” zaprasza na promocję 
wyd. Pascal – 20%

Już teraz pomyśl 
gdzie spędzisz waka-
cje ze swoją rodziną. 
Pomogą ci w tym na-
sze przewodniki. Nie zwlekaj i kup już teraz!

 Polska na czterech łapach - przewodnik 
ilustrowany (Wyd. Pascal)

Przewodnik ten został napisany specjalnie dla 
osób, które chciałyby spędzić urlop wspólnie ze 
swoim czworonożnym przyjacielem. W intere-
sujących i ciekawych rejonach Polski wybrano te 
miejsca, gdzie na podróżujących z psami czeka 
serdeczne przyjęcie. W naszym przewodniku 
miejsca, które są przyjazne czworonogom, ozna-
czono odciskiem psiej łapki. Psy już tam były i 
polecają je innym! Znaczek ten to jednocześnie 
logo programu „Miejsca Przyjazne Psom”.

Pomorze i Bornholm na rowerze (wyd. 
Pascal)

Proponujemy wycieczki w okolicach najwięk-
szych miast i atrakcji Pomorza, a także trzy trasy 
po duńskiej wyspie Bornholm. Poza popularny-
mi miejscowościami na Wybrzeżu, takimi jak 
Międzyzdroje, Łeba, Trójmiasto będzie można 
odwiedzić okolice Drawska Pomorskiego, Szcze-
cinka i Czerska. Wprawdzie nieco trudniej tam 
dotrzeć, ale tereny są równie atrakcyjne, a w 
dodatku mniej oblegane przez turystów.

Polska w jednym tomie (wyd. Pascal)
Przewodnik opisuje całą Polskę od Bałtyku 

po Tatry. Zawiera opisy miast, miasteczek, 
zabytków znanych i zapomnianych, przyrody 
oraz informacje praktyczne: adresy, telefony, 
miejsca noclegowe i gastronomiczne, muzea, 
wydarzenia.

najpiękniejsze trasy kajakowe w Polsce 
(wyd. Pascal)

Przewodnik zawiera informacje na temat 
czasu spływu, poziomu trudności i uciążliwości - 
tras na poniższych rzekach: Biebrza, Bóbr, Brda, 
Czarna Hańcza i Kanał Augustowski, Drawa, 
Drwęca, Gwda, Ina z Krąpielą, Krutynia, Liwa, 
Łeba, Łobżonka, Łupawa, Łyna, Narew, Obra, 
Parsęta, Pętla Szczecinecka, Pętla, Wałecka, 
Piława, Pisa, Radunia, Rega, Rospuda, Skrwa, 
Północna, Słupia, Wałsza, Warta, Wda,  Wie-
rzyca z Wietcisą. 

Zapraszamy na promocje do końca czerwca.
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dokończenie ze str. 1

„W każdej chwili, 
zawsze i wszędzie 

niech Ci w życiu dobrze będzie! 
Niech Cię dobry los obdarzy 

wszystkim, o czym serce marzy.”
                    Z okazji 
                 50 urodzin 

  Jadwidze Chlebickiej 
   najserdeczniejsze życzenia             

składają mąż z synem

Poseł Michał jach 
w nowogardzie

W dniu 16 czerwca odbyło się spotkanie 
mieszkańców miasta z posłem PiS Michałem 
jachem mającym swoje biuro poselskie w Star-
gardzie Szczecińskim. Mimo niezbyt dogodnej 
pory (piątek, godz.13.00) w czytelni Biblioteki 
Publicznej zjawiło się ponad 30 osób, co moż-
na uznać za sukces.

Spotkanie prowadzone w for-
mie pytań zadawanych posłowi 
było ciekawe, żywe, momentami 
gorące. Poseł poinformował, że 
partia Prawa i Sprawiedliwości 
liczy aktualnie około 15 tysięcy 
członków, natomiast do wysta-
wienia kandydatów w wyborach 
samorządowych potrzeba około 
60-ciu tysięcy. Dlatego partia 
prowadzi szeroką kampanię 
informacyjną mającą na celu po-
zyskanie w każdym środowisku 
ludzi aktywnych, cieszących się 
autorytetem, zdolnych przeko-
nać do siebie wyborców. Hasło 
„Bliżej ludzi” realizowane jest 
poprzez biura poselsko-senator-
skie gdzie każdy obywatel może 
uzyskać pomoc prawną.

Długo poseł tłumaczył przy-

czyny konfliktu z Platformą 
Obywatelską i nieporozumienia 
uniemożliwiające powstanie ko-
alicji rządowej. Bardzo aktywni 
byli młodzi ludzie rozczarowani 
brakiem koalicji PiS – PO i 
wyrażający krytyczne uwagi 
pod adresem rządu zarzucając 
realizację słynnego TKM (teraz 
k… my!), czyli obsadzanie swo-
imi ludźmi możliwie wszystkich 
stanowisk w spółkach skarbu 
państwa oraz mnożenie stano-
wisk urzędniczych (a miało być 
tanie państwo!).

Poseł nie zgodził się z zarzu-
tami, przekonywał, że sytuacja 
wygląda zgoła inaczej tylko me-
dia są nierzetelne i nie pokazują 
prawdy – czołowi dziennikarze 
i publicyści oraz telewizja TVN 

są nieprzychylnie nastawieni do 
poczynań braci Kaczyńskich i 
każdą ich decyzję krytykują.

Poseł zapewnił, że rząd i wła-
dze lokalne inspirowane przez 
działaczy PiS przygotowują pro-
gramy dla młodych ludzi, by 
przekonać ich do pracy w kraju.

Ze strony zebranych nowo-
gardzian padło zapewnienie, 
iż w naszym mieście jest grupa 
zdeterminowanych ludzi prag-
nących tworzyć lokalne struk-
tury partii PiS. Poseł zadekla-
rował pomoc – w Nowogardzie 
prawdopodobnie będzie biuro 
poselsko-senatorskie.

Spotkanie zorganizowali spon-
tanicznie młodzi sympatycy PiS  
- struktur tej partii w Nowogar-
dzie jeszcze nie ma. 

Warto zwrócić uwagę na 
znamienny (moim zdaniem) 
fakt - oprócz młodych ludzi 
obecni byli jedynie ludzie 
znani z działalności w So-
lidarności i dawnych par-
tiach prawicowych. Nie było 
żadnych przedstawicieli 
Rady Miejskiej ani działaczy 
rządzącej w Nowogardzie 
koalicji i sympatyzujących z 
koalicją ludzi biznesu.

Przed zwolennikami PiS 
trudna droga tworzenia 
struktur partii. A czas nag-
li…

LMM

Uroczystości w Goleniowie

Sztandar dla Batalionu
W sobotę w Goleniowie odbyła się wyjątkowa uroczystość, 

podczas której sztandar wojskowy odebrał 3 Batalion Logistyczny 
Ziemi Goleniowskiej z Glewic. uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w kościele św. katarzyny w Goleniowie.

Oszczędne 
wspólnoty

Po powstaniu nowych wspólnot właścicieli 
mieszkań (czytaj: po wyjściu spod zarządu 
Wiesława Kaliszewskiego z ZBK) zmienił się też 
stosunek do problemu odpadków – wspólnoty 
podpisały z Zakładem Usług Komunalnych 
nowe umowy.

W widocznym na zdjęciu miejscu stoją 3 po-
jemniki opisane jako 700-lecia 26 , 5 Marca 1 i 
700-lecia 26. Na dwóch pierwszych powieszono 
kłódki. I tak powinno być – nikt obcy nie będzie 
pozbywał się odpadów na nasz koszt!

Ale my  możemy – po co trudzić się z kłódką 
skoro obok jest otwarty pojemnik. I stało się tak 
jak widać na zdjęciu – pojemnik 700-lecia 26 jest 
pełny w kilka godzin po opróżnieniu. Przez całą 
sobotę i niedzielę jest pięknie – wszak odpadki 
są różnokolorowe! Ktoś mówi,że śmierdzą? 
Pieniądze nie śmierdzą – już starożytni o tym 
wiedzieli.

LMM
PS. Mamy zdjęcia „oszczędnych” - gdy sytua-

cja nie ulegnie zmianie opublikujemy.

Znakowanie 
rowerów

21 czerwca (środa) na Komisariacie Po-
licji w Nowogardzie odbędzie się bezpłatne 
znakowanie rowerów oraz innych cennych 
przedmiotów.

Znakowanie będzie miało miejsce również w 
Żabowie podczas egzaminu na kartę rowerową 
dzieci.

Po mszy uczestnicy przeszli 
na stadion miejski, gdzie rozpo-
częło się uroczyste przekazanie 
sztandaru.

Licznie przybyli goście w 
swych przemówieniach pod-
kreślali zasługi Batalionu w 

misjach pokojowych, m.in. w 
Bośni i Iraku.

Prawdziwych wrażeń dostar-
czył młodzieżowy turniej woj-
skowy „Goleniowski Poligon 
2006”, rzut granatem – konku-
rencja ciesząca się dużym powo-

dzeniem, pomoc przedmedyczna 
oraz inne atrakcje wojskowe. 
Duże zainteresowanie budziła 
wystawa sprzętu bojowego wy-
korzystywanego przez polską 
armię.

Nasza gmina również miała 
swój udział w ufundowaniu 
sztandaru dla Batalionu z Gle-
wic. Podczas XXXVI sesji Rady 
Miejskiej, radni miejscy przyjęli 
uchwałę przekazując 3 000 zł 
na sztandar oraz organizację 
uroczystości.

I.K.
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Serdeczne podziękowania 
państwu W. j. Furmańczykom 
za mile spędzony czas wiosennego 

spotkania w Gospodarstwie 
agroturystycznym w Ostrzycy 

składa sekcja Emerytów i Rencistów ZNP 
Oddział w Nowogardzie

Procesja w święto 
Bożego ciała w parafii 
pw. św. rafała kalinowskiego

foto: FOTO-VenuS

Podziękowania
Za pomoc przy ozdobieniu ołtarza pp. Ty-

choniec, Woźniak, Wawrzyniak, Wiśniewskim 
oraz za użyczenie transportu pp. Kasprzyk, Bąk, 
Piaseckim i wszystkim życzliwym sąsiadom i 
mieszkańcom, którzy pomogli w przygotowaniu 
ołtarza na tegoroczne święto Bożego Ciała przy 
ul. Boh. Warszawy – Bóg zapłać składa K.M. 
Sudomierski z rodziną.

Spartakiada w Wyszomierzu
W niedzielę 11 czerwca odbyła się spartakiada w Wyszomierzu 

zorganizowana przez miejscowy LZS i Radę Sołecką. Z okazji Dnia 
Dziecka rozegrano turniej piłki nożnej i siatkowej. Uczczono także 
pamięć zmarłego Piotra Maślaka.

Rozegrano następujące konku-
rencje:

Gry i konkursy dla dzieci:
Ringo od I do III
1. Damian Adameczek
2. Łukasz Zapałowski
3. Katarzyna Piotrowska
Ringo od IV do VI
1. Iza Panek
2. Hubert  Szymczak
3. Mateusz Gołdyń
Skakanka od I do III
1. Anita Skowrońska
2. Katarzyna Piotrowska
3. Martin Krawczyk
Slalom piłkarski od I do III
1. Martin Krawczyk
2. Piotr Ołdak
3. Elwira Domańska
Slalom piłkarski od IV do VI
1. Patryk Zapałowski
2. Dominik Pelc
3. Łukasz Zapałowski
Zbieranie ziemniaków dla naj-

młodszych

1. Paula Gołdyń
2. Adrian Krwaczyk
3. Patryk Dobruchowski
Rzut do pojemnika
Zerówka
1. Klaudia Maślak
2. Adrian Krwaczyk
3. Patryk Dobruchowski
Najmłodsi
1. Karolina Kania
2. Adrian Banasiewicz
3. Wiktoria Krawczyk
Toczenie piłki
1. Drużyna „Smerfów”
2. Drużyna „Gumisiów”
Konkurencje pań i panów
Strong – men – slalom taczką „z 

ładunkiem”
1. Krzysztof Gołdyn – Wyszomierz 

– 25,90
2. Paweł Michalski – Wyszomierz 

– 28,80
3. Rafał Kłys – Wyszomierz – 

29,50

Rzut „pantofelkiem” pań
1. Małgorzata Łyczkowska – Wy-

szomierz – 39,40
2. Milena Świtała – Wyszomierz 

– 38,70
3. Krystyna Tomala – Długołęka 

– 37,70
Piłka nożna finał:
1 miejsce zajęła drużyna LZS No-

wogard, 2 miejsce – LZS Ostrzyca, 3 
miejsce – LZS Olchowo. Najlepszy 
strzelec – Piotr Seweryniak (LZS 
Nowogard)

Piłka siatkowa finał:
1 miejsce zajęła drużyna z Wy-

szomierza, 2 miejsce – Sikorki, 3 
miejsce – Słajsino. Najlepszy siatkarz 
turnieju – Norbert Kanik (LZS OSP 
Wyszomierz).

Puchary ufundowali:
Piłka nożna – I miejsce – Zarząd 

Ochotniczej Straży Pożarnej No-
wogard, II i III miejsce – Andrzej 
Kania.

Piłka siatkowa – wszystkie puchary 
ufundował Andrzej Kania. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania sponsorom oraz oso-
bom, które przyczyniły się do organi-
zacji spartakiady w Wyszomierzu.

red.

czysty las 
na osiedlu

Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie po raz 
pierwszy wraz z dziećmi ze SP Nr 4 w Nowogar-
dzie, przeprowadziła w dniu 9 czerwca 2006r. 
w lesie przy naszym Osiedlu akcję „Czysty 
Las”. Pozbierane śmieci zabrało Nadleśnictwo 
Nowogard.

Przewodnicząca Rady Osiedla Zofia Przyby-
szewska serdecznie dziękuje wszystkim uczest-
nikom za pozbieranie śmieci.
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Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1�00, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

Spółdzielnia Mieszkaniowa “cisy”  
ul. Boh. Warszawy 103 • 72-200 nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie 
docieplenia ścian budynków przy ul. Żeromskiego 4 (160m2), 

15 Lutego 11,12,13 (250m2) i 3 Maja 31 (330m2).
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, 
oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez 
zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w terminie do dnia 29.06.2006r.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.06.2006r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferanta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w godz. 8,00-
15,00 lub telefonicznie pod  nr 091 5792658.

reklama

Kolejne szkolenie 

Logistyka dla 
małych średnich 
przedsiębiorstw

 
W dniu 19.06.2006 r. w realizowanym przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie pro-
gramie „Pomoc dla młodzieży poszukującej 
pracy” Alternatywa II, grupa  15 beneficjentów 
rozpoczęła szkolenie „Logistyka dla małych 
średnich przedsiębiorstw”.

Absolwenci kursu będą mieli możliwość 
zdobycia i udoskonalenia umiejętności zarzą-
dzania poszczególnymi sferami logistycznymi 
w celu maksymalizacji zysków przedsiębior-
stwa i budowania przewagi konkurencyjnej. 
Ponadto nabędą umiejętności wykorzystywa-
nia teoretycznej wiedzy menadżerskiej w dzia-
łaniach praktycznych  poprzez zastosowanie 
analizy przypadków, rozwiązywanie różnych 
zadań i ćwiczeń. 

Całe szkolenie jest bezpłatne, a beneficjenci 
programu otrzymają stypendium oraz zwrot 
kosztów dojazdu. Szkolenie realizowane jest w 
Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Golenio-
wie.

red.

dzień dziecka na wietrze  
niestety, przy wietrznej i pochmurnej pogodzie koło PZW Tęczak 

z okazji dnia dziecka, jak co roku, zorganizowało na jeziorze no-
wogardzkim zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. 

dwa ciężkie loty
W ubiegłym tygodniu odbyły się 

dwa loty konkursowe gołębi starych. 
Pomimo ciężkich warunków atmosfe-
rycznych (przeciwny wiatr i wysoka 
temperatura) gołębie dały sobie radę 
i hodowcy byli zadowoleni z przylotu 
swoich pupili. W dniu 16.06.2006 r. 
odbył się lot Dortmund I (Niemcy) z 
odległości 573 km. Wystartowało 2.973 
szt gołębi, a średnia prędkość pierwsze-
go gołębia wyniosła 1083,3 m/min.

Poniżej trzy pierwsze gołębie hodow-
ców z tego lotu:

1. Kośmider Andrzej – sekcja Wierz-
bięcin, 2. Kubiak Dariusz – sekcja 
Nowogard II, 3. Marczak Andrzej i 
Grzegorz – sekcja Wierzbięcin.

Drugi lot odbył się z miejscowości 
Kostrzyn II – 15.06.2006 r., z odległości 
128 km. Wystartowało 2.311 szt gołębi, 
prędkość pierwszego gołębia – 1 155,27 
m/min. W tym locie gołębie braci Go-
lemów z sekcji Wierzbięcin zajęły trzy 
pierwsze miejsca.

Klasyfikacja drużynowa hodowców 
gołębi pocztowych o puchar Mistrza 
Ziemi Nowogardzkiej po siedmiu lotach 
wygląda następująco:

1. Cz. R. Golema – sekcja Wierzbięcin 
– 995,00 punktów

2. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin 
– 975,27

3. J.W. Skubała – sekcja Nowogard 
II – 943,01

4. D. Kubiak – sekcja Nowogard II 
– 942,54

5. Z. Bąk , W. Mazur – sekcja Wierz-
bięcin – 926,70

6. Z. Hoppe, J. Sidor – sekcja Nowo-
gard I – 922,35

7. W. Derda – sekcja Nowogard II 
– 915,65

8. J.K. Sosnowski – sekcja Wierzbię-
cin – 882,64

9. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin 
– 864,98

10. P. Filipiak – sekcja Nowogard II 
– 864,93.

Karsk p. Lisieckich i Ławniczak 
oraz piekarni p. Pędziszczak. Po-
dziękowania dla członków Koła 
za pomoc w organizacji imprezy: 
Ryszarda Patyka, Zenona Cha-
łupniczaka, Ryszarda i Kamila 
Palety, Tomasza Patyka, Stanisława 
Piórki, Zdzisława Wróblewskiego, 
Stanisławy Lecijewskiej, Adama 
Włodka, Wiesława Kałuży i Ro-
berta Macełko. 

Podziękowanie dla Ada-
ma Podolana za użyczenie 
busa. 

Z wędkarskim 
pozdrowieniem 

Zygmunt Heland 
prezes Koła PZW Tęczak 

Dość kiepska pogoda nie zała-
mała jednak młodych zawodni-
ków i nie każdy odszedł od wody 
o kiju. 

Zwycięzcą zawodów został 
Krzysztof Zamara, który uzyskał 
320 pkt, II miejsce Kamil Jońca 
– 220 pkt, III – Michał Księżuk i 
Kacper Kamiński po 180 pkt, IV 
– Robert Wypart. 

Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali upominki oraz poczę-
stunek ufundowany przez spon-
sorów. Na pewno miłą pamiątką, 
oprócz nagrody rzeczowej, będzie 
dla zawodników okolicznościowy 
dyplom uczestnictwa w zawodach 
autorstwa i wykonania Stanisława 
Pietrzyckiego. A przy tak silnym 
wietrze i zimnie wszystkim bardzo 

smakowały ciepłe kiełbaski ufun-
dowane przez  Henryka i Andrzeja 
Grygowskich. 

Tuż po zawodach dzieci miały 
też okazję zapoznać się z wszystki-
mi podstawowymi czynnościami 
przy udzielaniu pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków, również tych 
nad wodą. Pokaz profesjonalnie 
zaprezentowała dzieciom Barbara 
Kożybska z Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Przy tej okazji podzięko-
wania dla szefa PCK Eugeniusza 
Heinricha. 

Upominki dla dzieci ufundowa-
li: Stanisław Piórko, Henryk Ma-
rzec, Łuczak Krzysztof, Tadeusz 
Kozioł, Zygmunt Heland, Ryszard 
Patyk, Ryszard Paleta. 

Jak zwykle nie zabrakło pysz-
nego pieczywa i ciastek z piekarni 



Nr 468

Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiot najmu - lokale użytkowe numer:

414 o pow. 11,71 m2 – wadium 6,00 zł 418 o pow. 17,46 m2 – wadium 9,00 zł,

502 o pow. 17,00 m2 – wadium 9,00 zł 504 o pow. 18,59 m2 – wadium 9,00 zł,

505 o pow. 17,22 m2 – wadium 9,00 zł 506 o pow. 17,12 m2 – wadium 9,00 zł,

507 o pow. 11,92 m2 – wadium 6,00 zł 508 o pow. 9,31 m2 – wadium 5,00 zł,

510 o pow. 17,37 m2 – wadium 9,00 zł 511 o pow. 23,92 m2 – wadium 12,00 zł,

512 o pow. 16,98 m2 – wadium 9,00 zł 513 o pow. 12,27 m2 – wadium 6,00 zł,

położone w budynku b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie na działce nr 146 w obr. 3 
m. Nowogard.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym 
wynosi 4,88 zł/m2 plus podatek VAT 22 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2006 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Banku 
Spółdzielczego w Goleniowie 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 w terminie do 
dnia 11 lipca 2006 r. (wymagane jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu 
tożsamości, numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych wypisów z 
KRS i stosownych pełnomocnictw).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 
osobę, która wygrała przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Gruntami i Nieruchomości (pokój nr 205 II piętro) lub telefonicznie 091 418 05 
12 wew. 239.

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: 
inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim 

w Nowogardzie
1. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:
1/ wykształcenie wyższe techniczne;
2/ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instala-

cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanali-
zacyjnych;

3/ wiek do 45 lat;
4/ staż pracy 3 lata;
5/ dobry stan zdrowia;
6/ niekaralność;
7/ znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
Preferowane będą osoby posiadające:
- znajomość zagadnień związanych z rawem zamówień publicznych;
 - umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
- znajomość języka obcego.
II. Na stanowisku wykonywane będą między innymi czynności:
1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przetargowej i innej;
2. Zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami;
3. Rozliczenie finansowe wykonawców robót;
4. Odbiory robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji;
5. Nadzór nad obiektami inwestycyjnymi w okresie rękojmi oraz odbiorcy pogwarancyjne.
III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny;
2/ życiorys – curriculum vitae,
3/ kserokopie świadectw pracy,
4/ kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, 
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
6/ referencje,
7/ oryginał kwestionariusza osobowego,
8/ aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
9/ oświadczenie o niekaralności.
IV. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czercwa 2006 r. w Urzedzie Miejskim w Nowogardzie, 

Plac Wolności 1, II piętro, w pokoju nr 10 (Kadry). 
Dodatkowe informacje na w/w temat udzielane będą przez Kierownika Wydziału LiR Pana Adama Czer-

nikiewicza w UM, Pl. Wolności 5 – II piętro, pokój nr 211, tel. 091 39 26 241 (240). Nie ma możliwości 
przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

V. Po otwarciu ofert i analizie złożonych dokumentów przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifika-
cyjna. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/ki na czas próbny, a następnie na 
czas określony i nie określony.

VI. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.500 zł brutto. Dane zakwalifikowanych 
kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie.

Firma „KSM Trading” Giełda Maszyn 
ul. Nadtorowa 14C, Nowogard 

tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113
poszukuje 

przedstawicieli handlowych 
Wymagane: prawo jazdy kat. B, 

prawo jazdy na traktor, dyspozycyjność

Zatrudnię 
SPRZEDAWCĘ 

– podstawowa znajomość obsługi komputera 
– wykształcenie średnie 
– uregulowany stosunek do służby wojskowej 

Tel. 0604 410 983 
ul. kościuszki 1 audIO-VIdeO

kierownik Zespołu ekonomiczno-administracyjnego Szkół w nowogardzie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy 
jednostki Zespołu ekonomiczno-administracyjnego Szkół w nowogardzie

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe ekonomiczne
2. minimum 3 letnia praktyka w księgowości
3. znajomość problematyki finansów publicznych w szczególności w zakresie konstruowania i wykonywa-
nia budżetu jednostki budżetowej, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, planu kont, sprawozdawczości 
budżetowej
4. znajomość przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy
5. obsługa komputera – znajomość pracy na programach księgowych, kadrowo-płacowych
6. dobry stan zdrowia
7. niekaralność
8. wiek do 50 lat
Na stanowisku główny księgowy będzie miał powierzone w szczególności obowiązki i odpowiedzialność w 
zakresie:
1. prowadzenia rachunkowości jednostki
2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospo-
darczych i finansowych 
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. list motywacyjny
2. życiorys (z podaniem kontaktowego nr telefonu)
3. kserokopie świadectw pracy
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
6. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
7. zaświadczenie o niekaralności
 Dokumenty przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2006 roku w Zespole Ekonomiczno-Administracyj-
nym Szkół w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 (I piętro) – do godz. 12.00
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. 
Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela Pani Magdalena Pędzik – kierownik ZEAS, tel. 091 39 25 
947.
Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną umiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifika-
cyjną. 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandy-
data/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony. Na stanowisku przewiduje się wynagro-
dzenie miesięcznie do 3.000 zł brutto. 

kupisz tanio 
truskawki 

Sam sobie nazbierasz! 
Tel. 0605 889 876.



20-22.06.2006 r. 9

OG£OSZENIA drObNE

Kącik Szaradzistów

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawa-

lerki do wynajęcia. 0509 668 994
• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 

wybudowany, dwuetażowy w okolicach 
Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 091 39 
14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spół-
dzielcze, własnościowe z garażem. 091 39 
28 135.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spół-
dzielcze. 0500 062 358.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub 
kawalerkę. PILNIE. Tel. 665 245 665.

• Sprzedam działkę pod budowę – Sąpol-
nica 10.

• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 
Telefon: 513 153 553.

• Sprzedam część domu o pow. 65 m kw. 
z działką 3 ary koło Gryfic, 20 minut 
do morza. Cena 60.000 zł. Tel. 0509 
�02 81�.

• Radowo Małe – sprzedam mieszkanie 42 
m kw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, cena 
do uzgodnienia. 091 39 72 374.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Żabowo w gminie Nowogard sprzedam 

duży obiekt z mieszkaniem nadajacy się 
na każdy rodzaj produkcji. Położony na 
działce o pow. 6 ha. Tel. 091 39 106 21.

• Poszukuję tanio kawalerki lub 2-pokojo-
wego mieszkania nieumeblowanego w 
Nowogardzie. 0887 226 857.

• Szukam do wynajęcia 3-pokojowego 
mieszkania. 0889 432 521.

• Kupię działkę z altanką. 0606 197 623.
• Zamienię 3-pokojowe na dużą kawalerkę 

lub mieszkanie w starym budownictwie. 
0606 197 623.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Boh. War-
szawy 13/1. 0887 84 33 58, 091 38 21 525 
– wieczorem.

• Pilnie wynajmę kawalerkę przy Placu Wol-
ności 2. 091 39 22 896, 0668 137 234.

• Wynajmę pokój 1 osobie. 0880 724 325.
• Sprzedam dom w okolicach Nowogardu. 

0606 424 467.
• Odstapię działkę pod budowę garażu przy 

ul. Jana Pawła. 0607 289 492.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 

4-pokojowe, wysoki standard z garażem. 
0605 548 120.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 
z murowaną altanką, z mediami. Ogro-
dy im. „Słowackiego”. 0604 509 996.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/9� r., poj. 2.0 

automat, ABS, wspomaganie kierow-

nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 1�.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 zł/1 kg. 
0889 608 764.

• Kupię zarejestrowany motorower na 
chodzie. Tel. 091 39 25 461.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, 
rok prod. 19�9. Tanio!!! Tel. 091 39 
11 101.

• Sprzedam Opel Corsa, poj. do 1000, 1992 
r., z gazem. Przegląd do XII.2006 r., OC 
do II.2007 r., cena do uzgodnienia. 0513 
164 203, 091 39 272 68.

• Sprzedam VW Golf, 1991 r., 1.6 D, cena 
5.400 zł. Tel. 0503 039 764.

• Pilnie sprzedam Fiat 126p w bdb stanie, 
silnik z osprzętem, przebieg 22.000 
km, fotele od Cinguecento, garażowa-
ny, autoalarm, centralny zamek, 1300 
zł. 0509 458 18�.

• Sprzedam Renault Rapid, 1991 r., 1.4 
benzyna, przeszklony, pięciodrzwiowy, 
auto zarejestrowane. Cena 2.600 zł. Tel. 
0696 079 880.

• Sprzedam Mercedes MB-100, 1992 r., 2.4 
diesel, 5 biegów, stan dobry, cena 7.500 
zł. Tel. 0696 079 880.

• Kupię motorynkę, stan obojętny, do 100 
zł. 0663 454 417.

• Kupię przyczepę campingową lub kon-
tener nadający się na altankę. Tel. 0608 
337 427.

• Sprzedam VW Jetta, 1988 r., silnik 1.8 ben-
zyna + instalacja gazowa z certyfikatem. 
Cena 3.000 zł – do uzgodnienia. Tel. 0607 
937 054.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 1.8, 
ważny przegląd, gotowy do rejestracji, 
cena 2.500 zł (do uzgodnienia). 091 
39 222 13.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1087 r., poj. 1.1, ko-
lor niebieski metalik, skrzynia 5, alufelgi. 
0887 392 955.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 �06.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna”, 

cena 2000 zł i kompletne koła tylne do 
C360, cena 1000 zł. 091 39 187 72, po 
20.00.

• Sprzedam zboże: pszenżyto i owies. 091 
39 106 25.

• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie 
i hurtowo – cena do uzgodnienia. 091 
39 110 18, po 20.00.

• Sprzedam 2,5 ha łąki i 2,5 ha ziemi ornej. 
0663 212 981.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Kupię traktor, przyczepę, pług, bronę. Tel. 

0508 211 575.
• Sprzedam prosiaki. 0886 665 940.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
5�4 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 �83, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i do-

kumenty. Tel. 091 39 23 132.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zamawiać lub 
dorabiać? – Dla każdej nowej konsultantki 
prezenty! Darmowa dostawa paczki! 
Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 647 176 
lub 091 39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i 
tanio! 0696 138 406.

• Wykonujemy docieplenia budynków, 
dekarstwo. 0505 94 1� 65.

PRACA
• Zatrudnię mechanika samochodowe-

go, lakiernika i blacharza – wymagane 
doświadczenie. Tel. 091 39 20 303, do 
18.00.

• Firma ogólnobudowlana przyjmie zlece-
nia i zatrudni pracowników z doświadcze-
niem, tel. 514344574.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 060� 
061 484.

Dzisiaj odpoczynek. Rok szkolny 
się kończy więc i Redakcja zmienia 
oblicze Kącika. Jeszcze tylko jedno 
zadanie za tydzień, potem losowanie 
nagród i... jak co roku czekamy na 
Wasze listy z wakacji – tych wielkich, 
światowych i tych bliskich, podwór-
kowych.

Będą też nagrody!

rozwiązania i nagrody 
Poprawne rozwiązania krzyżówki 

23 – WYGRAĆ Z EKWADOREM 
- i poprzednich nadesłali: Bogumiła 
Urtnowska – Kulice, Teresa Lepka  i 
Janusz Goc – Strzelewo, Maria Gortat 
– Czermnica oraz Władysława Ku-
bisz, Stanisława Pokorska, Grażyna 
Jurczyk, Andrzej Leszczynski, Fran-
ciszek Palenica, Michał Rosa, Alicja 

Wypych, Andrzej Włodek, Lidia 
Walaszczyk, Jerzy Siedlecki, Janina 
Grudzinska, i Regina Orłowska z 
Nowogardu.

Prenumeraty „dn” na lipiec 
wylosowali:

- Teresa Lepka ze Strzelewa,
- Janina Grudzinska z Nowogar-

du,
- Lidia Walaszczyk z Nowogardu.

Gratulujemy! 

• Zatrudnię kucharza i kelnerkę do pracy na 
Majorce ze znajomością j. niemieckiego. 
0605 276 271.

• Zapisy na zbiór truskawek do Strzele-
wa. Możliwość dowozu. 091 39 18 059, 
0502 85 35 �3.

• Załatwię pracę dla kobiet w Niemczech, 
podstawowa znajomość języka niemie-
ckiego. 0693 16 22 50.

• Praca przy zbiorze truskawek w Nowogar-
dzie. Informacje – 091 39 23 689.

• Zatrudnię przy docieplaniu i murowaniu. 
0608 817 214.

• Restauracja „Przystań” zatrudni kucha-
rza. 091 39 20 221.

• Ogrodnika zatrudnię. Tel. 091 39 20 760 
– do 16.00. Informacja Agnieszka Gaj-
dzis.

• Inżynier ogrodnik wykona fachowo i 
kompletnie zagospodarowanie i pielęg-
nację działki ogrodowej. 0507 613 860, 
(po 20.00) – 091 392 11 13.

• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w 
kuchni. 0600 811 404.

• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 
091 39 21 195.

INNE
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMEN-

TóW Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 
Zł – TEL. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam gorsetową suknię ślubną w 
kolorze ecru, cena 700 zł, rozmiar 36. Tel. 
0693 843 597.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy Ci się OD-
SZKODOWANIE (z tytułu OC). Pomo-
żemy Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
Europejskie Centrum Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 44�, 0500 �66 �30.

• Kupię drewno opałowe. Tel. 091 39 
20 354.

• KREDYTY dla firm. Uproszczone za-
sady. Dla zakładających działalność. 
Biuro kredytowe, ul. �00-lecia 6A. 0513 
164 203, 091 39 2�2 68.

• Sprzedam rower damski na kołach 28” 
produkcji niemieckiej. 091 39 26 635.

• Cegłę rozbiórkową czerwoną kupię. 0600 
182 682.

• Foksterierki przyjazne dzieciom i myśli-
wym tanio sprzedam. 091 39 18 775.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z pro-
lodzikiem, kolumny nieużywane. 0508 
419 147.

• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 
548 3�3.

• Dla rencisty na wsi potrzebny c.o. żeliwny, 
stalowy, ok. 1m, niedrogo. 091 39 20 008 
– wieczorem.

• Sprzedam suczke TERRIER WALIJSKI – oj-
ciec z rodowodem, urodzona 21.04.2006. 
Wiadomości – 0660 047 604.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-łobez        7.35
łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla 
pacjentów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dy-
żurujemy w budynku szpitala w Nowogardzie 
obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychodni: 
NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Pro-
ximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione w 
budynku starej przychodni (główne wejście) ul. 
Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
- 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
- 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Srodowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

(ewi. działalnoœci gospodarczej)  
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urzśd  ds. komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe.  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychow.  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks

NOWOGARD 06.04.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. SZKLARZ
2. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
3. MURARZ; BETONIARZ
4. ADMINISTRATOR SIECI INTERNETOWEJ
5. CUKIERNIK
6. TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
7. REJESTRATORKA MEDYCZNA
8. KIEROWCA C+E
9. ROZBIERACZ-WYKRAWACZ; KSIęGOWA
10. SPRZEDAWCA
11. MECHANIK-ŚLUSARZ
12. SPRZĄTACZKA/POMOC KUCHENNA
13. INFORMATYK
14. REPREZENTANT; KIEROWNIK ZESPOłU
15. KONSERWATOR
16. MECHANIK MASZYN SZWLNICZYCH; 

PRACOWNIK FIZYCZNY
17. PRASOWACZKA
18. OPERATOR WPROWADZANIA DANYCH 

(gr. inw.)
OFERTY PRACY SPOZA REJONU

1. KIEROWCA-MECHANIK (PłOTY-uprawnie-
nia na Żurawie  samojezdne)

2. KOMPLETATOR WSADU (SZCZECIN)
3. KUCHARZ (POBIEROWO)
4. MONTER-SPAWACZ (SZCZECIN)
5. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (GOLE-

NIóW)
6. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (ZACHOD-

NIOPOMORSKIE)
7. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (PYRZYCE)
8. SPAWACZ (GDYNIA)
9. MONTER KADłUBóW OKRęTOWYCH 

(GDYNIA)
10. MONTER KADłUBóW-KOWAL KON-

STRUKCJI (GDYNIA)
11. MONTER RUROCIĄGóW OKRęTOWYCH 

(GDYNIA)
12. MASZYNISTA ŻURAWIA KOLEJOWEGO 

(GDYNIA)
13. MONTER KADłUBóW-PODDŹWIGNICO-

WY (GDYNIA)
14. KIEROWCA C+E (GLEWICE)
15. KIEROWCA C+E (GRYFICE)
16. KIEROWCA C+E (GOLENIóW)
17. KIEROWCA C+E (SZCZECIN)
18. PROJEKTANT STOLARKI (MASZEWO)
19. OPERATOR ŻURAWIA BUDOWLANEGO, 

OPERATOR ŻURAWIA SAMOCHODOWE-
GO DO 18 TON (GOLENIóW)

20. MECHANIK SAMOCHODóW CIęŻARO-
WYCH (GOLENIóW)

21. TRENER KONI KłUSAKóW (ŚWIęTOSZE-
WO)

22. POMOC KRAWIECKA (GOLENIóW, gr. 
inw.)

23. KELNER (REWAL)
24. PRACOWNIK GOSPODARCZY (GOLE-

NIóW)
25. INFORMATYK (GOLENIóW)
26. NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO (KAMIEŃ 

POMORSKI)
27. MAGAZYNIER; KIEROWCA C (SZCZECIN)
28. OPERATOR KOPARKI (GOLENIóW)
29. BETONIARZ (STARGARD SZCZ.)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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Pomorzanin: Haberski – Mar-
szałek, M. Miklas, Wasyluk, 
Kram, Rzechuła, Kaczmarek, Ko-
nieczny, Skórniewski, K. Miklas, 
Galus.

Bramki dla Pomnorzanina: 
Konieczny, K. Miklas – dwie.

W minioną sobotę do Nowo-
gardu zawitała rewelacja roz-
grywek Pucharu Polski, Kłos 
Pełczyce. Jednak ostatni mecz 
Pomorzanina przed własną 
publicznością ściągnął na sta-
dion wyjątkowo mało kibiców. 
V ligowe zmagania przegrały z 
mundialowym starciem Portu-
galii z Iranem. 

Zaczęło się od nieznacznej 
przewagi gospodarzy. Już w 
4. minucie po złym wykopie 
bramkarza gości w sytuacji sam 
na sam znalazł się Rzechuła, 
lecz trafił wprost w bramkarza. 
Trzy minuty później ten sam 
zawodnik po dośrodkowaniu K. 
Miklasa dostał piłkę na szóstym 
metrze. Jego strzał minął bram-

kę. Po chwili przebudzili się 
piłkarze Kłosa i w 15. minucie 
przeprowadzili groźną kontrę. 
Strzał z 16 metrów wybił przed 
siebie Haberski, a dobitka na 
nasze szczęście przeleciała nad 
bramką. W 17. minucie kolejna 
kontra Kłosa. Tym razem akcja 
prawą stroną zakończyła się do-
środkowaniem, lecz Haberski 
zdołał wybronić strzał z najbliż-
szej odległości. W odpowiedzi 
Pomorzanin przeprowadza 
składną akcję, na pozycję sam 
na sam z bramkarzem wycho-
dzi K. Miklas i zostaje powalony 
przez niego w polu karnym. Sę-
dzia nie miał wątpliwości, wska-
zał na jedenastkę, lecz golkipera 
gości ukarał tylko żółtą kartką. 
Pewnym egzekutorem rzutu 
karnego został Konieczny. 

W 21. minucie K. Mikals zo-
stał ponownie faulowany w polu 
karnym rywala. Tym razem 
jednak sędzia nakazał wykonać 
rzut wolny pośredni. Bramkarz 

zdołał jednak złapać strzał.
W odpowiedzi groźna akcja 

Kłosa, strzał z 22 metrów wy-
bija Haberski, w polu karnym 
dochodzi do zamieszania, na 
szczęście bramka nie padła.

Po chwili gra się nieco uspo-
koiła, lecz nielicznych kibiców 
pobudziła akcja z 36. minuty, 
kiedy to ponownie w sytuacji 
sam na sam znalazł się K. Mi-
kals, przerzucił wychodzącego 
bramkarza, lecz piłka trafiła w 
słupek.

W drugiej połowie kibiców 
nieco przybyło, gdyż nastąpi-
ła godzinna przerwa w mun-
dialowych emocjach. I trzeba 
przyznać, że dobrze trafili, gdyż 
już w 46. minucie Skórniewski 
dograł do K. Miklasa, ten ma-
jąc przed sobą tylko bramkarza 
zdobył drugą bramkę dla Po-
morzanina.

W 50. minucie pada bramka 
kontaktowa. Akcja prawą stroną 
boiska zakończyła się dośrod-
kowaniem i celnym strzałem w 
bramkę Haberskiego. Od tego 
momentu Kłos starał się odro-
bić straty, stwarzał sobie sytua-
cje, lecz żadnej z nich nie moż-
na nazwać mianem klarownej. 
Pomorzanin starał się znaleźć 
swoją szansę w kontratakach i ta 
sztuka udała się w 89. minucie. 
K. Miklas znalazł sobie pozycję 
strzelecką, uderzył z 16 metrów 
i ustalił wynik spotkania na 3:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Sokół Pyrzyce - Hutnik EKO 

TRAS Szczecin 4 : 0, Mieszko 
Mieszkowice - Iskra Banie 10 : 
1, Polonia Płoty - Korona Stu-
chowo 2 : 2, Stal Szczecin - Zo-
rza Dobrzany 4 : 0, Dąb Dębno 
- Vineta Wolin 1 : 2, Radovia 
Radowo Małe - Kluczevia Star-
gard 1 : 4, Sparta Gryfice - Fagus 
Kołbacz 3 : 1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 29 71 88-24
2.  Stal Szczecin 30 59 64-32
3.  Kluczevia Stargard 29 54 75-42
4.  Mieszko Mieszkowice 30 54 65-34
5.  Polonia Płoty 29 52 55-43
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 29 44 41-36
7.  Zorza Dobrzany 29 43 44-52
8.  Dąb Dębno 29 40 55-33
9.  Vineta Wolin 30 39 43-49
10.  Kłos Pełczyce 29 38 42-48
11.  Sparta Gryfice 29 37 40-47
12.  Pomorzanin Nowogard 29 33 43-69
13.  Fagus Kołbacz 29 30 37-59
14.  Radovia Radowo Małe 29 28 44-67
15.  Korona Stuchowo 30 22 39-70
16.  Iskra Banie 29 16 32-102.

uwaga wędkarze
Komitet organizacyjny Mistrzostw Europy 

Taxi oraz Zarząd Koła PZW „Tęczak” informuje, 
że dnia 26 sierpnia od godz. 9.00 do godz. 13.00 
na jeziorze w Nowogardzie odbędą się zawody 
wędkarskie w kategorii kobiet i mężczyzn. 
Wpisowe 20 zł, termin zapisów do 30 czerwca 
w Pubie „Pasadena”. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.taxi.nowogard.pl i pod 
numerem telefonu: 606 612 367. Zapraszamy 
wszystkich chętnych. Do wygrania atrakcyjne 
nagrody oraz oryginalne medale i puchary 
Mistrzostw Europy.

Za komitet organizacyjny 
Me Taxi a. Szafran, 

prezes koła PZW „Tęczak” Z. Heland

Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 3:1 (1:0)

Miłe pożegnanie z kibicami

Jak już informowaliśmy nasi 
młodzi kolarze z klubu PANO-
RAMA CHRABĄSZCZE pod 
opieką Henryka Sawickiego 
startuja w zawodach cyklu Pu-
char Polski.

Po sukcesach na szosach byd-
goskich przyszedł kolejny w 
Gostyniu.

W dniu 11 czerwca Artur 
Komisarek wygrał etap ze startu 
wspólnego na dystansie 95 km 
nie dając na finiszu żadnych 

szans siedmiu towarzyszom 
ucieczki.O klasie naszego juniora 
niech świadczy fakt, że na 125 za-
wodników, którzy wystartowali 
etap ukończyło zaledwie 66.

Mateusz Magierecki przyje-
chał w drugiej grupie kolarzy 
sklasyfikowanych na miejscach 
od 20-tego do 56-tego ze stratą 
3 minuty 16 sekund.

Protokoły sędziowskie 
opracował LMM

artur komisarek nie odpuszcza!

60 lat LZS 
W piątkowe popołudnie Nowogard był miejscem 
głównych uroczystości z okazji 60-lecia działania 
Stowarzyszenia LZS na Pomorzu Zachodnim. 
Zaszczytna rola gospodarza  przypadła 
Nowogardowi za szczególne osiągniecia naszych 
sportowców i działaczy.

Przybyli do nas przedstawiciele ludowych ze-
społów sportowych z całego województwa. Były 
okolicznościowe przemówienia i odznaczenia 
dla najbardziej zasłużonych działaczy i sportow-
ców, był też piknik nad jeziorem.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
przedstawiciele Nowogardu – Złotą Odznaką 
Gryfa Zachodniopomorskiego udekorowano 
burmistrza Kazimierza Ziembę, Srebrną Od-
znaką Gryfa Pomorskiego Jana Tandeckiego, 
a pamiątkowe odznaki 60-lecia LZS otrzymali 
Franciszek Palenica i Czesław Polewiak.

Część oficjalną w sali widowiskowej NDK 
zakończył występ młodych artystów w specjal-
nie przygotowanym, przepięknym programie 
taneczno-sportowym.

Pełna relacja z 
uroczystości rocz-
nicowych w piąt-
kowym wydaniu 
„DN”.

tekst i foto LMM

Legenda nowo-
gardzkiego LZS Fran-
ciszek Palenica

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Nowogardzie zwraca się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu 
ulega kilkaset osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy 
tragedii.

Zarząd
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  W obiektywie Jana Korneluka   
Pierwsza para w Nowogardzie
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 Witamy wśród nas...

 P O M O C  P r A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Hura! Już wakacje!
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

Informujemy, że   

30 czerwca 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Oznakuj swój 
rower

Sezon rowerowy w pełni. Warto 
więc zabezpieczyć się przed kradzie-
żą znakując swój jednoślad.

czytaj na str. 5

czytaj na str. 2

Wszystkim dzieciom, 
nauczycielom, pracownikom 
szkoły miłych i zasłużonych 

wakacji
życzy redakcja

Bohaterów Warszawy 

kto dokończy 
remont?

Remont ulicy Bohaterów Warsza-
wy zbliża się ku końcowi. Niemal na 
całym odcinku położono nową na-
wierzchnię jezdni, wykonano nowe 
chodniki, a nawet powstała ścieżka 
rowerowa. 

Są jeszcze wolne miejsca

Warsztaty 
filmowe 
i fotograficzne

czytaj na str. 4

MAGAZYN
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NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostat-

nich 4 lat wyemigrowało z nowogardu!!!
Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem 

urodzenia znanej ci osoby, która wyjechała.
S M S  -  0  6 6 1  9 9 7  4 0 8    l u b   

email - nowo.emigracja@wp.pl
Twoja informacja ma wielkie znaczenie dla 

przyszłości naszego miasta.
LICZYMY WSPÓLNIE - Na Ciebie.

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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Oznakuj swój rower
Taką możliwość mieszkańcy 

naszego miasta i okolic mają w 
każdą trzecią środę miesiąca. 
Wystarczy przyjechać rowerem 
do Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie z dowodem osobistym, 
dowodem kupna roweru lub, jeśli 
rower został nabyty przed laty i 
takowy zaginął, napisać oświad-
czenie, że jest się właścicielem 
jednośladu. Wówczas na ramie 
roweru zostanie wygrawerowa-
ny numer. Jest on umieszczany 
zawsze w tym samym, charak-
terystycznym miejscu, by w 
razie próby jego usunięcia było 
wiadome, że rower pochodzi z 
kradzieży. Numer ten jest wpro-

wadzany do policyjnego systemu 
komputerowego. 

Jeśli w związku z sezonem 
letnim będzie większe zapotrze-
bowanie mieszkańców na takie 
zabezpieczanie rowerów jest 
możliwość znakowania również 
w czwartkowe popołudnie.

Jak powiedział nam starszy 

posterunkowy Sebastian Źróbek, 
od rozpoczęcia akcji na terenie 
powiatu nie został skradziony 
żaden oznakowany rower. Tym 
bardziej warto zabezpieczyć się 
przed złodziejem. 

Ag

St. post. Se-
bastian Źróbek 
znakuje jeden z 
rowerów.

nOWO-eMIGracja 
to szansa czy dramat?

 
Akcja nowo-emigracja powoli 

dobiega końca, jeszcze tylko 
przez 8 dni przyjmowane będą 
smsy i maile od mieszkańców 
Nowogardu. Serdecznie zachę-
camy wszystkich tych, których 
najbliżsi lub znajomi opuścili 
w ostatnich 4 latach Nowogard 
o poinformowanie nas o tym, 
wystarczy wysłać smsa lub ema-
il. Dzisiaj dzień szczególny - 23 
czerwca, młodzież otrzymała 
świadectwa i kończy szkoły, już 
niedługo przekonamy się, jaką 
decyzję podjęła i gdzie zamierza 
spędzić resztę życia. Czy oprócz 
szczoteczki do zębów i bielizny 
do swojego plecaka zapakuje 
również paszport i bilet w jedną 
stronę? – Dowiemy się nieba-
wem.

 Nasze dzisiejsze sprawozdanie 
z akcji rozpoczęliśmy od pytania 
czy emigracja z Nowogardu to 
szansa czy dramat? Nasz pogląd 
na tę sprawę nie zmienił się i na-
dal twierdzimy, że skutki maso-
wych wyjazdów mogą skończyć 

się tragicznie dla Nowogardu. 
Jednak powodów do ciągłego 
analizowania tej sytuacji do-
starczają nam uczestnicy naszej 
akcji, to od nich płyną często 
bardzo różne sygnały. Wśród 
jednych (najczęściej są to osoby 
niespokrewnione lub dalsza 
rodzina) panuje pozytywny 
pogląd na to, że młodzi ludzie 
opuszczają Nowogard i Polskę, 
bo to dla nich szansa na lepsze 
życie. Dla potwierdzenia przed-
stawiamy wiadomości, która 
została do nas wysłana: „dzieci 
mojej siostry wyjechały do Anglii, 
mają legalną pracę, pracują w 
hurtowni odzieży i już wkrótce 
same zamierzają otworzyć swój 
sklep, do Polski nie wracają”. 
Widać tu wyraźnie dobrą stronę 
emigracji: praca, możliwość 
rozwoju i zarobienia pieniędzy. 
Zupełnie inaczej wygląda to w 
oczach rodziców osób emigrują-
cych, otrzymaliśmy list od Pani, 
której dwie córki wyjechały, oto 
jego fragment: „Po wyjeździe 

moich córek do Anglii czuję prze-
de wszystkim ogromną pustkę, w 
domu zrobiło się pusto, nic nie 
ma sensu. Mam żal do władz, że 
nie zauważają tego problemu, że 
nie starają się zatrzymać młodych 
ludzi. Zdają się nie rozumieć, co to 
oznacza (…) Dobrze się stało, że 
są otwarte granice, że jest większa 
swoboda. Tylko czy można się z 
tego cieszyć tak do końca? Ludzie 
wyjeżdżają głównie w celach za-
robkowych, a chyba nie tylko o to 
nam chodziło”. Widać wyraźnie, 
jakim dramatem dla rodziców 
jest ta sytuacja, i co można od-
powiedzieć, gdy już dawno nie 
mamy wojny, ani ucisku dykta-
tury, półki w sklepach są pełne, 
a młodzież nadal jest zmuszona 
wyjeżdżać. 

Tak jak na początku, na koń-
cu również zadajemy pytanie, 
i niech każdy postara się sobie 
na nie odpowiedzieć: Kto jest za 
to odpowiedzialny, że człowiek 
młody, wykształcony musi emi-
grować do innego kraju za pracą? 
Bo w ojczyźnie perspektyw na 
życie Brak. 

Z góry dziękuję za pomoc i 
pozdrawiam 

Michał Wiatr

nagroda dla Franciszka 
karolewskiego

W dniu 21 czerwca rozstrzygnięto konkurs 
pt.: „Dzieje szczecińskich rodzin”, który jest 
organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo 
Kultury. Nagrody przyznawano w pięciu kate-
goriach. W dziale dokumentacji historycznej 
nagrodę otrzymał Franciszek karolewski 
za pracę ”nowogard – na starych kartach 
pocztowych z lat 1898- 1945 r.”

Była to już 36 edycja konkursu pamiętnikar-
skiego, na którą wpłynęło 29 prac.

red.

nowe miejsca 
pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
podjął współpracę z dużą firmą budowlaną 
ENERGOPOL – Szczecin S.A. Obecnie firma 
realizuje inwestycję drogową „modernizacja 
autostrady”. Firma poszukuje pracowników na 
niżej wymienione stanowiska pracy: brukarz, 
instalator sieci wodno-kanalizacyjnej, cieśla-
zbrojarz, robotnik drogowy. Firma zapewnia 
zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie i 
umowy długoterminowe. Osoby zaintereso-
wane mogą uzyskać informację  bezpośrednio 
w firmie ENERGOPOL pod numerem tel. 091 
462 49 22 lub 507 044 118 z Alicją Jaworską lub 
z Powiatowym Urzędem Pracy.

red.

Wolne miejsca na obóz
Komenda Związku  Drużyn ZHP w Nowogardzie informuje, że posiada jeszcze wolne 

miejsca na obóz Hufca Stargard Szczeciński w Międzywodziu w dniach 3.07-16.07.2006. 
Koszt obozu 450 zł. Stanica obozowa położona jest w lasku sosnowym przy Zatoce Ka-
mieńskiej. Posiada kuchnię, stołówkę, prąd, węzeł sanitarny (prysznice), opiekę medyczną 
i instruktorską. ZD Nowogard zabezpiecza transport do i z Międzywodzia.

Zainteresowanych harcerzy i dzieci  niezrzeszone proszę o kontakt pod numer tel. 667-
189-714.

phm. andrzej Wasiak
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  Sygnały czytelników

reklama

reklama

OPAŁ PPUH „EDBA”
• radykalna 
   OBNIŻKA cen KOKSU
• OBNIŻKA cen WĘGLA

Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 
(za cmentarzem) 

czynne 
od poniedziałku do soboty 

tel. 091 39 22 329, 
091 39 20 353 

Na terenie miasta 
bezpłatny transport!!!

noc sobótkowa
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza na noc 

sobótkową w wigilię świętego Jana, 
tj. 23 czerwca 2006 r. (piątek) o 
godz. 20.00.

Korowód wyruszy z Placu 
Wolności w kierunku Plaży 
Miejskiej. 

W programie: kon-
kurs na Najpiękniej-
szy Wianek Świę-
tojański, tańce, 
śpiewy, pochod-
nie…

Informacja
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady 

Miejskiej w Nowogardzie odbędzie się 6 lipca 
2006 r. (czwartek).

Szanowna Redakcjo!
W nawiązaniu do artykułu „Pies Ogrodnika – odsłona druga”, który ukazał się w DN nr 46/1484 z 

dnia 20.06.2006 r. ośmielam się zabrać głos jako ta sąsiadka, która tak bardzo szykanuje Panów i którzy 
czują się tak bardzo pokrzywdzeni.

Jestem pełna podziwu dla artykułu i sprawy tam poruszonej, której Redaktor nie zna szczegółów.
Każdy medal ma dwie strony. Pan „pokrzywdzony” przedstawił dobrą wersję. Zapomniał dodać, że 

prowadzenie takiej działalności gospodarczej wiąże się z warunkami wydawanymi przez odpowiednie 
i odpowiedzialne do tego instytucje. Jeżeli pomieszczenie gospodarcze użytkowane przez niego spełnia 
wszystkie wymogi to do tragedii jest bardzo krótka droga. Pan „pokrzywdzony” zapomniał nadmienić, że 
hałas przy wykonywanej pracy a odbywającej się poza pomieszczeniem gospodarczym, czyli na podwórku 
musi być znoszony przez współmieszkańców. Jaka jest wówczas odległość od budynku mieszkalnego?

Tak bardzo Panowie są szykanowani przez moją osobę, że zapomnieli nadmienić Panu Redaktorowi 
o niewybrednych epitetach, które padły pod adresem mojej rodziny. Zakończenie artykułu bardzo mi się 
spodobało – jestem zazdrosna o „pracowitość, sumienność Panów „pokrzywdzonych”.

Sąsiadka

Jak poinformował nas Wojciech 
Szponar - z-ca kierownika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w tym roku zostaną 
zrealizowane następujące zadania:

- modernizacja ul. Traugutta - w 
chwili obecnej trwa kończenie pro-
jektu, następnie zostanie ogłoszony 
przetarg. Realizacja dotyczy nowej 
nawierzchni oraz przebudowy 
chodnika, regulacji studzienek.

- naprawa drogi w Wojcieszy-
nie - pokrycie drogi nawierzchnią 
asfaltową.

- modernizacja ul. kowalskiej 
(I-etap) - powierzchowne utwar-
dzenie, wyrównanie nierówności.

- budowa pieszo - jezdni przy ul. 
Poniatowskiego - wykonanie dojść 
i dojazdów do posesji (przy granicy 
miasta). Sposób rozwiązania jest 
na etapie uzgodnień z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 
który jest właścicielem tego pasa 
drogowego.

- modernizacja al. Promenada 
- I- etap remontów i przebudowy 
(50 tys.).

- remont dróg na Os. radosława 
- na realizację tych zadań przezna-
czono 200 tys.

- remont dróg na Os. Waryń-
skiego - środki zabezpieczone na 
ten cel 100 tys.

- remont drogi w obrębie wsi 
karsk.

- dokończenie przebudowy 
chodnika na ul. Mickiewicza 
- strona prawa na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Reymonta do 
skrzyżowania z ul. Nadtorową. Ma-
teriały - prefabrykaty na to zadanie 
zakupił i przekazał gminie Zarząd 

Dróg Powiatowych w Goleniowie. 
Natomiast gmina przeprowadzi 
procedurę przetargową i sfinansuje 
roboty związane z przebudową. 
Na zadanie to w budżecie gminy 
zabezpieczono środki w kwocie 
60 tys. zł.

Ponadto prace remontowe w 
pierwszej kolejności wykonywane 
są tam, gdzie jest to najbardziej 
pilne, jednak z powodu ograniczo-
nych środków na ten cel nie można 
w jednym roku podjąć naprawy 
wszystkich miejsc, które tego wy-
magają.

Oka

Interwencje czytelników
Po opublikowaniu w „dn” (nr 44) artykułu pt. „Wileńska jak nowa” rozdzwoniły się telefony 

od czytelników, którzy zgłaszali swoje niezadowolenie ze stanu nawierzchni chodników i ulic 
przy ich posesjach oraz prosili o interwencje, aby również ich drogi wreszcie zostały dostrze-
żone i wyremontowane.
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Bohaterów Warszawy 

kto dokończy remont?
Remont ulicy Bohaterów Warszawy zbliża się ku końcowi. Niemal 

na całym odcinku położono nową nawierzchnię jezdni, wykonano 
nowe chodniki, a nawet powstała ścieżka rowerowa. 

Niestety, zakres prac kończy się u wylotu ulicy Poniatowskiego. 
Od tego miejsca odcinek w kierunku przejazdu kolejowego to nie-
mal inny świat: dziurawa jezdnia, krzywe chodniki, na których 
przechodnie co rusz potykają się o wystające płyty.

Do pełni szczęścia brakuje 
tylko kilkadziesiąt metrów. Spy-
taliśmy urzędników miejskich 
czy nie można czegoś zrobić, 
by jedna z głównych ulic na-
szego miasta wyglądała tak, by 
przejeżdżający przez Nowo-
gard mogli stwierdzić, że i tu 
dotarła cywilizacja. Zgodnie z 
przewidywaniami w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej usłyszeliśmy, 
że droga ta jest we władaniu 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie i od tej instytucji 
zależy czy będzie remontowana. 
Tyle, że z perspektywy odległego 
Koszalina ten odcinek drogi jest 
punktem niemal niewidocznym. 
Wiele w tej sytuacji zależało od 
lokalnych władz. Wszak koszt re-
montu tego odcinka byłby tylko 

znikomym procentem nakładów 
przeznaczonych na całą moder-
nizację tej drogi. Przy odrobinie 
dobrej woli i operatywności 
z pewnością można było wy-
walczyć również remont tych 
kilkudziesięciu metrów drogi. 
Stało się jednak inaczej.

Czy mimo tego, że remont tej 
drogi nie jest zadaniem włas-
nym gminy możemy cokolwiek 
zrobić? Okazuje się, że tak. 
Wszystko zależy od woli na-

U wlotu ulicy Poniatowskiego 
zaczyna się inny świat. Tu zosta-
nie zbudowane rondo.

szej Rady Miejskiej. Jeżeli nasi 
wybrańcy stwierdziliby, że jest 
to konieczne, swymi głosami 
mogliby przeznaczyć na ten cel 
potrzebne pieniądze. A z tym jak 
wiadomo zawsze jest problem. 
Jako powiedział nam burmistrz 
Kazimierz Ziemba miasto już 
dołożyło do tej modernizacji 67 
tys. zł, za które wykonana została 
część chodnika. Poza tym odci-
nek, o którym mowa nie może 
być w tej chwili remontowany, 
ponieważ na skrzyżowaniu ulic 
Poniatowskiego i Bohaterów 
Warszawy planowana jest budo-
wa... ronda. Potrzebne więc będą 
pieniądze na wykupienie grun-
tów pod budowę. Ma to podobno 
ułatwić ruch samochodów w 
tej okolicy. Czy tak się stanie? 
Trudno przewidzieć, ale gdy 
wyobraźnia podsuwa mi obrazy 
manewrujących na planowanym 
rondzie tirów z naczepami zaczy-
nam powątpiewać.

Ag

Wakacje 2006
Dzisiaj rozpoczynają się długo 

oczekiwane przez uczniów wa-
kacje szkolne.

Niestety nie wszyscy będą 
mieć możliwość wyjazdu na 
kolonie letnie. Większość z nich 
zostanie w swoich miejscach 
zamieszkania.

O organizacji wypoczynku w 
naszym mieście rozmawiałem 
z kierownikiem Wydziału 
edukacji, Zdrowia, kultury i 
Sportu Marzeną Marchewką.

I.k. – Jakie formy wypoczyn-
ku są organizowane w naszym 
mieście?

M.M. – Główną formą wy-
poczynku są organizowane w 
dniach 26.06 – 27.07 półkolonie, 
które odbędą się w SP nr 1 i 2.

I.k. – Ile dzieci będzie uczest-
niczyć w zajęciach?

M.M. – W zajęciach organizo-
wanych podczas półkolonii bę-
dzie brało udział ok. 150 dzieci. 
W każdej z wymienionych placó-

wek tj. SP nr 1 i 2 po 75 dzieci. Na 
uwagę zasługuję fakt, że wzorem 
roku ubiegłego uczestnikami 
półkolonii będą również dzieci 
z terenów wiejskich.

Kierownikami półkolonii są w 
SP nr 1 Beata Biniecka, a w SP nr 
2 Barbara Żurak.

I.k. – Czy uczniowie z tere-
nów wiejskich będą mieć zapew-
niony dojazd na półkolonie oraz 
powrót do domu?

M.M. – Oczywiście dojazd fi-
nansowany jest z budżetu gminy 
Nowogard.

I.k. – Skoro już o finansach 
mowa – skąd pozyskiwane są 
środki na półkolonie?

M.M. – Jak już wspomniałam 
z budżetu gminy, ponadto z 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
OPS i PCK.

I.k. – Czy korzystacie także ze 
środków unijnych?

M.M. – Na bieżąco śledzimy 

strony internetowe poświęcone 
właśnie pozyskiwaniu środków 
unijnych i nie tylko. Ponadto 
jeżeli istnieje możliwość korzy-
stamy także ze środków powia-
towych i Zachodniopomorskiego 
Urzędu  Marszałkowskiego oraz 
ze środków kuratoryjnych.

I.k. – Czy wspomniane przez 
panią kierownik półkolonie są 
jedyną formą aktywnego wypo-
czynku podczas wakacji?

M.M. – Nie. W SP nr 4 w 
dniach od 14-19 sierpnia od-
będzie się „Nieobozowa akcja 
letnia” przygotowana przez ZHP, 
a prowadzona przez hm Wasiaka. 
Zajęcia odbywać się będą na boi-
sku, a w razie deszczowej pogody 
w szkole. Uczestnicy podzieleni 
będą na drużyny, w których 
udział weźmie około 40 uczniów. 
Oprócz tego Szkoła Podstawowa 
w Wierzbięcinie zaprasza przez 
całe wakacje do korzystania z sali 
gimnastycznej.

I.k. – Dziękuję za rozmowę.
Wywiad autoryzowany

Ireneusz karczyński 

Z okazji 
Dnia Ojca 

i zbliżających się 
imienin 

Władysławowi Luter 
             dużo zdrowia, radości 
            i wszelkiej pomyślności 

        życzą 
           syn Tomasz z rodziną 

          oraz córka Iwona 
       z rodziną

  Przedszkole nr 1

Pożegnanie 
starszaków

W ubiegły piątek, 16 czerwca w Przedszkolu 
Nr 1 w Nowogardzie odbyło się uroczyste za-
kończenie roku przedszkolnego w najstarszej 
grupie. 

Całą uroczystość oficjalnie rozpoczęła Dy-
rektor Przedszkola Jolanta Jackowiak, która 
powitała serdecznie wszystkich zebranych, po-
dziękowała rodzicom za czteroletnią współpracę 
i wszelką pomoc ofiarowaną na rzecz przedszko-
la. Podziękowała dzieciom życząc im sukcesów 
w szkole oraz pracownikom przedszkola za 
wkład własny w rozwój placówki. 

Po wystąpieniu pani dyrektor dzieci rozpo-
częły prezentację przygotowanego na tę okazję 
programu artystycznego. 

Następnym punktem uroczystości było piękne 
pożegnanie starszych kolegów i koleżanek przez 
dzieci pięcioletnie, które teraz zajmą miejsce 
odchodzących starszaków. 

Po występach przedszkolaków uczestnicy 
uroczystości przenieśli się do kolorowo udeko-
rowanego ogrodu przedszkolnego, gdzie przy 
pięknej słonecznej pogodzie i skocznej muzyce 
wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku 
przygotowanego przez rodziców. Zabawom i 
rozmowom nie było końca.

W tym czasie dzieci bardzo zadowolone 
korzystały ze swobody na świeżym powietrzu, 
gdzie dużą atrakcją cieszył się „dmuchany 
zamek”. 

Opuszczając progi przedszkola dzieci obieca-
ły, że będą odwiedzały swoje przedszkole i swoje 
panie, dzieląc się z nimi spostrzeżeniami oraz 
sukcesami w szkole. 

damian Simiński
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reklama

Są jeszcze wolne miejsca

Warsztaty filmowe 
i fotograficzne

W dniach 3.-15.07.2006 r. No-
wogardzki Dom Kultury jest or-
ganizatorem Interdyscyplinarnych 
Międzynarodowych Młodzieżo-
wych Warsztatów: z zakresu filmu,  
fotografii, teatru, teatru tańca, ma-
larskich, wokalnych z nauką gry 
na instrumentach muzycznych. 

Uczestnikami ww. warsztatów 
jest głównie młodzież z kół zain-
teresowań działających przy No-
wogardzkim Domu Kultury oraz 
młodzież z Niemiec i z Łotwy. 

Są jeszcze wolne miejsca dla 
młodzieży, która ukończyła 16 
lat na warsztatach filmowych i 
fotograficznych.  Uczestnictwo 
w warsztatach jest bezpłatne, a 
prowadzić je będą wykładowcy 
z Wyższej Szkoły Filmowej, Tea-
tralnej i Telewizyjnej z Łodzi. Je-
dynym warunkiem uczestnictwa 
w warsztatach jest posiadanie ka-
mery lub aparatu cyfrowego. 

Istnieje możliwość wykupienia 
obiadów oraz uczestniczenia we 
wszelkich wyjazdach organizowa-
nych w ramach młodzieżowych 
warsztatów (na basen, nad morze, 
udział w dyskotekach, ogniskach 
itp.) koszt -  210 zł.

Chętnych zapraszamy do sekre-
tariatu Nowogardzkiego Domu 
Kultury w godz. 9.00 – 16.00. 
Informacji udzielamy także pod 
nr telefonu 091 39 26 283. Zapisy 
i wpłaty przyjmowane są – naj-
później do 30.06.2006 r.

Serdecznie zapraszamy.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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Najcenniejszym 
i najtrwalszym podarunkiem 

jaki można dać dziecku 
jest wykształcenie. 

W podzięce za trud włożony 
w naszą edukację 

i samych radości i sukcesów 
Pani Monice duraj 

i Gronu Pedagogicznemu 
Szkoły Podstawowej nr 1 

w Nowogardzie 
życzą 

uczniowie klasy VIc 
z rodzicami

Janinie i Janowi 
Barszcz 

w dniu imienin 
zdrowia i wciąż 

tak przykładnego życia 
życzą 

Lidka z rodziną, 
Gosie z rodzinami, 

Beata z rodziną, 
Zosia, Marta i Patryk

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji imienin 

dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia w życiu 
      kochanemu 

        Mężowi i Tatusiowi Janowi 
          składa żona Jadwiga i syn Mariusz

podziękowania

Przedszkole nr 4

Pożegnanie 
starszaków
„A więc do widzenia żegnamy przedszkole.
Bo już po wakacjach Znajdziemy się w szkole”.

Tymi słowami dzieci z grupy IV i IVa z Przed-
szkola nr 4 rozpoczęły uroczystość pożegnania. 
Dzień 20-21 czerwca na długo zostanie w pa-
mięci każdego dziecka. Nauczycielki Elżbieta 
Ciesielska i Alina Demianiuk przygotowały 
program artystyczny, na który składały się: 
wiersze, piosenki oraz tańce. Dzieci wczuły 
się w rolę aktora w przedstawieniu „Czerwony 
Kapturek”. Na tę uroczystość przybyli rodzice, 
panie pracujące w przedszkolu oraz koledzy i 
koleżanki z młodszych grup. Ponadto dla dzieci 
przygotowane były upominki: tablo, dyplomy, 
maskotki.

Młodsze dzieci również pożegnały straszaków 
okolicznościowym wierszem i upominkami, 
które same zrobiły. Były to breloki dla chłopców 
i korale dla dziewczynek.

Dyrektor Elżbieta Majchrzak podziękowała 
rodzicom za miłą i owocną współpracę. Nato-
miast dzieciom życzyła udanych wakacji oraz 
sukcesów w dalszej nauce.

elżbieta ciesielska

Wymiana młodzieży

Piknik dla dzieci

8 czerwca w ramach Między-
narodowej Wymiany Młodzieży 
pod patronatem Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania, dziewiętnaścioro 
uczniów z  klas pierwszych i 
drugich nowogardzkiego I LO 
im. ppor. Emilii Gierczak wraz 
z trzema opiekunkami: Dorotą 
Borzeszkowską-Buriak, Moni-

ką Tomasikiewicz i Małgorzatą 
Jażdżewską, przebywało w Pa-
sewalku w Oskar-Picht-Gym-
nasium. 

Wymiana młodzieży polsko 
- niemieckiej odbyła się po raz 
dwunasty. Można ją nazwać 
nauką języka obcego, tym ra-
zem połączoną z opracowa-
niem projektów powiązanych z 

muzyką, malarstwem i grafiką 
komputerową. Młodzież z na-
szej szkoły bardzo szybko na-
wiązała kontakty towarzyskie a 
przy tym świetnie porozumie-
wała się na różne, ciekawe tema-
ty dotyczące szkoły, życia i zwy-
czajów. Rozmowy toczyły się w 
języku angielskim i niemieckim, 
a młodzież niemiecka próbo-
wała rozmawiać również w ję-
zyku polskim, gdyż tego języka 
mogą się uczyć w swojej szkole. 
Uczniowie z Niemiec wraz z 
opiekunką Sigrid Bohl zadbali, 
aby czas spędzony w ich towa-
rzystwie upłynął interesująco i 
ciekawie.

Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne zwiedzanie mia-
sta oraz międzyszkolny turniej 
gry w kręgle. Uczniowie bardzo 
mile wspominają ten wyjazd i 
czekają na rewizytę niemieckiej 
młodzieży w październiku tego 
roku.

Grzegorz Story, II c

„Pozwólcie małym dzieciom 
przychodzić do mnie, bo ta-
kich jest Królestwo Niebios” 
taki rozkaz wydał swoim ucz-
niom Pan Jezus Chrystus. W 
myśl tego polecenia również 
w związku z Dniem Dziecka i 
kończącym się rokiem szkol-
nym, Chrześcijańskie Cen-
trum Pomocy przy Kościele 
Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie wraz z pra-
cownicami Ośrodka Pomocy 
Społecznej zorganizowało 
piknik dla 60 dzieci z rodzin 
potrzebujących.

10 czerwca na polanie w 
Sarnim Lesie dzieci mogły 
wziąć udział w zajęciach przy-
gotowanych przez naszego 
gościa z Berlina Fridemanna 
Schwinghammer.

Po wysłuchaniu historii 

biblijnej, dzieci ry-
walizowały w kilku 
konkurencjach, po-
dzielone na grupy 
wiekowe. Zmęczone, 
ale szczęśliwe mogły 
przystąpić do piecze-
nia kiełbasek oraz 
konsumpcji napojów i 
słodyczy zakupionych 
ze środków przyzna-
nych przez Gminną 
Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych.

Uwieńczeniem całego pik-
niku były paczki przygotowa-
ne przez dzieci ze Szwajcarii 
w ramach Akcji Gwiazdkowa 
Niespodzianka.

Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
zoorganizowania tego pikni-

ku; Panu Burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziemba, Pani kierownik OPS Teresie 
Skibskiej, katechecie KECH siostrze 
Andrea Komisarz a przede wszystkim 
Panu Bogu za przepiękną pogodę jaką 
darował nam tego dnia.

Pastor cezary komisarz
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Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
przyjmie do pracy na stanowisko:

„Doradca zawodowy”
Wymagania podstawowe:
• wykształcenie wyższe: doradztwo zawodowe, pedagogika, socjologia, psycho-
logia,
• komunikatywność,
• kreatywność,
• doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia,
• dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
• mile widziana znajomość języków obcych,
• doświadczenie w pracy z ludźmi.
Zakres obowiązków:
• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
• współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
• prowadzenie informacji zawodowej.
Miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.
Oferty pracy + CV należy składać od dnia 19.06.2006 r. do dnia 02.07.2006r. 
do godz. 15.30 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie pok. 3, 
ul. Zakładowa 3.

Powiatowy urząd Pracy w Goleniowie  
przyjmie do pracy 

księgowego
Wymagania podstawowe:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- znajomość zagadnień płacowo-kadrowych,
- znajomość księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej,
- znajomość zasad inwentaryzacji,
- znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,
- znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zamówień publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
- znajomość programu „Płatnik”ZUS
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- staż pracy na stanowisku księgowy,
- znajomość programów Excel,WORD.
Zakres obowiązków podstawowych:
- naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej PUP,
- prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej,
- opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
- rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych oraz umów cywilnopraw-
nych,
- prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanych bieżących wydatków 
środków budżetowych oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów 
i wydatków,
- prowadzenie ewidencji dotyczącej zaangażowania wydatków,
- wykonywanie czynności związanych z windykacją należności PUP,
- przygotowanie dokumentacji i finansowe rozliczenie aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu oraz przygotowanie części finansowej wniosków aplikacyjnych 
do źródeł zewnętrznych.
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. 
Oferty pracy + CV wraz z Dyplomem ukończenia Szkoły Wyższej należy składać 
od 20.06.2005r. do 03.07.2006 r. godz.15.30 w sekretariacie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Goleniowie pok.3, ul. Zakładowa 3.

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, 
dobrych szczęśliwych ludzi.
Jest na to sposób 

czytajmy 
dzieciom…

Takie słowa widnieją na 
oficjalnej stronie kampa-
nii społecznej ,,Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. Na świecie 
spada czytelnictwo ksią-
żek wśród dzieci, a czyta-
nie jest dziś ważniejsze niż 
było kiedykolwiek. Świat 
jest coraz bardziej skompli-
kowany, szybko rośnie ilość 
informacji, następuje roz-
wój wiedzy. Na rynku pracy 
jest popyt na ludzi mądrych  
i wykształconych. Kto nie czyta, nie 
nadąża za tymi zmianami.

Jarosław Iwaszkiewicz powiedział: 
,,Czytanie to jest odnajdywanie włas-
nych bogactw i własnych możliwości 
przy pomocy cudzych słów”

W roku szkolnym 2005/2006 Gim-
nazjum nr 2 włączyło się do ,,głoś-
nego czytania”(pisaliśmy o tym w 
jednym z numerów DN ). Od 5 do 
9 czerwca 2006 roku w naszej szkole 
trwał V Ogólnopolski Tydzień czy-
tania dzieciom.

Czytaliśmy uczniom klas zero-
wych, pierwszych, drugich nowo-
gardzkich podstawówek. Przyszły do 
nas przedszkolaki z przedszkoli nr 1, 
2. Wolontariuszki z klasy III a odwie-
dziły tych, którzy nie mogli przyjść 
– pacjentów oddziału dziecięcego 
naszego szpitala. 

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 
9, czytanie odbywało się w pięknie 
udekorowanej czytelni, która na 
ten czas zamieniała się w zaczaro-
wane miejsce. Mili słuchacze mogli 
wygodnie usiąść (niektórzy nawet 

położyć się) na materacach a zapro-
szeni goście, m.in. pan policjant i 
pielęgniarka, nauczyciele, harcerki z 
24 DW i uczniowie z wielkim zaanga-
żowaniem czytali miłym gościom. Po 
wysłuchaniu baśni, wierszy i opowie-
ści o niezwykłych przygodach Hani 
Humorek i wielu innych ulubionych 
bohaterów młodsi koledzy byli z pro-
szeni przez panią Edytę Wieczorek 
do świetlicy i brali udział w grach  
i zabawach. Następnie mieli okazję 
przejść do naszej salki teatralnej,  
tam na scenie dokonać autoprezen-
tacji - z czego niektórzy skwapliwie 
korzystali.

Organizatorki Tygodnia Czytania 
Dzieciom - Agnieszka Kokoszka, 
Martyna Rogala - Bator  i Anna 
Sikorska chciałyby serdecznie po-
dziękować młodym słuchaczom za 
grzeczne słuchanie i wspólne zabawy, 
zaś opiekunom za zaangażowanie. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się już 
we wrześniu.

anna Sikorska

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż w 
związku z organizacją Mistrzostw Polski w Motocros-
sie zaplanowanych na dzień 2 lipca 2006 roku, wszczę-
te zostało postępowanie ofertowe na wyłączność w zor-
ganizowaniu zabezpieczenia gastronomicznego imprezy. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – rozrywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź uprawnień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 

10/2, 72-200 Nowogard - do dnia 12 czerwca 2006 roku. Oferty, które wpły-
ną do KM CISY po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów podczas Mi-
strzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Klub Motorowy „CISY”







DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 4710

AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960

„PBO-GRiNBUD” 
wynajmie od zaraz 

pomieszczenia biurowe 
w budynku 

przy ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 091 57 92 641.

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1700, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I L.O. 
przy ulicy Wojska Polskiego 8 

w Nowogardzie 

ogłasza nabór na I semestr 
BEZPŁATNEGO LICEUM 

ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH 
Szczegółowe informacje dostępne w 

sekretariacie szkoły. Tel. 091 39 20 213.

Nowogard
ul. Kościuszki 2g
ul. 700 Lecia 19a

Poleca szeroki asortyment towarów i usług:
• i foliogramy,
• : dyplom., licenc., magister.
• : patentowych, domowych,
garażowych, samochodowych

• fotograficznych i odbitek

usługi ksero
oprawa prac
dorabianie kluczy

wywoływanie filmów

laminowanie

Duży wybór upominków,
galanterii skórzanej,doniczek, artykułów zoologicznych

biżuterii sztucznej,ze SREBRA,

Zakład Ślusarki 
MeT-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 13A, tel. 0888 942 270
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krzyżówka nr 25kupon nr 25 Humor 
Henia Szczupaka

Troski motyla

Przed rozpoczęciem podróży

Musi znać adres róży.

SOS!

Przez chwilę pomyśleć może:

Upał nadludzki! Piekło!

Woda gotuje się w jeziorze!

Żar bucha pianą wściekłą!

Pali się but na kamieniu!

Mur jest gorący i suchy!

Trzydzieści pięć stopni w cieniu!

Ludzie padają jak muchy!

Płynie im pot po twarzach,

Jak wulkaniczna lawa!

Człowiek się żywcem smaży!

Wzrok dziki! Suknia plugawa!

I w tym piekielnym upale

Lub wyrażając się ściślej:

(Proszę przez chwilę pomyśleć)

W smrodzie, co na podwórku

Z śmietników jak zmora zwisa – 

Każą mi siąść przy biurku

I wiersz satyryczny pisać!!!

A jednak – z trudem, pomału

Wiersz ten skleiłem nocą…

Bo inni – mimo upałów-

Pracują i też się pocą.

Wyplatanie wianka

Płynie tobie ploteczek potok

A gdzie twój wianek? 

Ech, ludzie plotą… 

rozwiązania krzyżówki nr 24 – na 
BOże cIaŁO PrOSO SIej ŚMIaŁO 
– nadesłali:

Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Michał 
Furmańczyk ze Strzelewa oraz An-

drzej Włodek, Franciszek Palenica, 
Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, 
Jerzy Siedlecki, Stanisława Pokorska, 
Władysława Kubisz, Michał Rosa z 
Nowogardu.

Prenumeraty „dn” na lipiec wy-
losowali:

- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa,
- Andrzej Włodek z Nowogardu.

Gratulujemy!
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reklama

Weekend w Kinie „Orzeł”

Straszny film 4
Komedia USA 2006, reż. David Zucker, 

obsada: Anna Faris, Regina Hall, Leslie 
Nielsen, czas trwania: 83 min., projekcja: 
piątek – niedziela godzina 19.00.

Parodie przebojów kinowych są już 
niemal odrębną gałęzią kinematografii. 
Z tego źródła pełnymi garściami czerpią 
twórcy „Strasznego filmu”, wypuszczając 
już czwartą część komedii.

Niezbyt mądra, ale za to niesłychanie 
energiczna Cindy Campbell i jej rozero-
tyzowana przyjaciółka, Brenda Meeks 
muszą ratować świat przed kolejną za-
gładą. Tym razem chodzi o spodziewaną 
inwazję Obcych. Dziewczyny dążą do rozwiązania zagadki. Pomaga im w tym 
George, świetnie znany z poprzedniej części filmu. W aferę jest zamieszany 
prezydent Harris, zachowujący stoicki spokój nawet wobec najstraszliwszych 
wydarzeń…

Ag

Do rzeki mojej wspomnienie
Rzeko, rzeko,
Lat moich dziecięcych wspomnienia barwne.
Po latach przychodzę nad brzeg twój,
By przywrócić marzenia dawne.
Płyniesz leniwie,
Jak wtedy, wśród wierzb zielonych.
I tak samo promienie słońca, skrzą się w twej toni.
Tak samo ważki błękitne, tańczą swe gody.
Niskim lotem jaskółki muskają twe wody.
Zamykam oczy,
By być bliżej tych lat minionych,
Wśród gwaru dziatwy słońcem spalonych,
Wśród plaż na brzegach ze złotym piaskiem,
Wśród łąk, gdzie wiatr cicho trawy kołysze,
Gdzie barwne motyle na kwiatach tańczą.
I ja tam jestem teraz, choć przez krótką chwilę.
Stoję na twym brzegu, oczy otworzyć się boję.
Powiedz mi rzeko, dokąd tak płyniesz,
Dokąd zabrałaś wspomnienia moje?

Zbigniew Skwarczyński
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OG£OSZENIA drObNE

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudowa-

ny, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, kol. 
Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spółdzielcze, 
własnościowe z garażem. 091 39 28 135.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spółdzielcze. 
0500 062 358.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 
PILNIE. Tel. 665 245 665.

• Sprzedam działkę pod budowę – Sąpolnica 10.
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. Telefon: 513 

153 553.
• Sprzedam część domu o pow. 65 m kw. z 

działką 3 ary koło Gryfic, 20 minut do morza. 
cena 60.000 zł. Tel. 0509 702 817.

• Żabowo w gminie Nowogard sprzedam duży 
obiekt z mieszkaniem nadajacy się na każdy 
rodzaj produkcji. Położony na działce o pow. 6 
ha. Tel. 091 39 106 21.

• Poszukuję tanio kawalerki lub 2-pokojowego 
mieszkania nieumeblowanego w Nowogardzie. 
0887 226 857.

• Szukam do wynajęcia 3-pokojowego mieszkania. 
0889 432 521.

• Kupię działkę z altanką. 0606 197 623.
• Zamienię 3-pokojowe na dużą kawalerkę lub 

mieszkanie w starym budownictwie. 0606 
197 623.

• Wynajmę mieszkanie przy ul. Boh. Warszawy 
13/1. 0887 84 33 58, 091 38 21 525 – wieczo-
rem.

• Sprzedam dom w okolicach Nowogardu. 0606 
424 467.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4-pokojo-
we, wysoki standard z garażem. 0605 548 120.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową z 
murowaną altanką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. Karsk 35A.
• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 28 108.
• Sprzedam dom na wsi. 0880 397 908.
• Sprzedam dom jednorodzinny, nowe budow-

nictwo, działka 1000 m. Wyższy standard, 
nowoczesne wyposażenie. Ul. Kosynierów. 
0601 576 156.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 091 
39 26 834.

• Sprzedam 0,5 ha ziemi w Nowogardzie. 0601 
493 880.

• Zamienię mieszkanie 100 m2 własnosciowe, 
bezczynszowe (m.in. garaż) w Goleniowie, stan 
bdb, na dom w Nowogardzie (lub kupię dom w 
Nowogardzie). 091 41 80 690.

• Zamienię mieszkanie 3 pokoje, 70 m kw., 
spółdzielcze, bez kredytu na mniejsze. 0601 
493 880.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie M-4, 60,40 m 
kw. na małe 2-pokojowe. 0695 530 499.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawalerki do 
wynajęcia. 0500 766 730.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 auto-

mat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 

autoalarm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 zł/1 kg. 0889 
608 764.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok prod. 
1979. Tanio!!! Tel. 091 39 11 101.

• Sprzedam VW Jetta, 1988 r., silnik 1.8 benzyna + 
instalacja gazowa z certyfikatem. Cena 3.000 zł 
– do uzgodnienia. Tel. 0607 937 054.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 1.8, ważny 
przegląd, gotowy do rejestracji, cena 2.500 zł (do 
uzgodnienia). 091 39 222 13.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1987 r., poj. 1.1, kolor 
niebieski metalik, skrzynia 5, alufelgi. 0887 
392 955.

• Cezeta, poj. 350, stan b. dobry, cena 700 zł. 0697 
819 087.

• Sprzedam ładne alufelgi 15” z oponami. Opel, 
Volkswagen, Renault. 0661 841 608.

• Kupię przyczepę campingową do 12 m długości. 
Tel. 0693 850 197.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam zboże: pszenżyto i owies. 091 39 106 25.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie i hurto-

wo – cena do uzgodnienia. 091 39 110 18, po 
20.00.

• Sprzedam 2,5 ha łąki i 2,5 ha ziemi ornej. 0663 
212 981.

• Kupię traktor, przyczepę, pług, bronę. Tel. 0508 
211 575.

• Sprzedam prosiaki. 0886 665 940.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam krowę po pierwszym wycieleniu 

– 2.500 zł i cielaka 8-miesięcznego – 1.500 zł. 091 
39 100 45.

• Sprzedam tanio stado bażantów łownych i 100 
jaj. Tel. 091 39 20 106 (po godz. 20.00).

• Sprzedam kombajn zbożowy Fiat Agri Lawerda 
3.600 i bryczkę konną. 0503 661 094.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transpor t, przeprowadzki – tel.  0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i dokumenty. 

Tel. 091 39 23 132.

Zatrudnię 
SPRZeDAWcĘ 

– podstawowa znajomość obsługi komputera 
– wykształcenie średnie 
– uregulowany stosunek do służby wojskowej 

Tel. 0604 410 983 
ul. kościuszki 1 audIO-VIdeO

Żabowo gm. Nowogard 

sprzedam duży obiekt 
z mieszkaniem 

nadający się 
na każdy rodzaj produkcji, 

położony na działce o pow. 6 ha. 
Tel. 091 39 106 21

Pralnia Bielizny
„juTrZenka” 
ZaTrudnI 

na sezon 
dwie młode osoby. 

091 392 10 77, 0507 975 887

Poszukujemy chętnych 
do zbioru truskawek 
na plantacjach położonych 

w Nowogardzie za SP3 i na kolonii 
Pustać (za motocrossem) 

Początek zbiorów 
26.06.2006 r. godz. 6.00. 

Tel. 091 39 22 220, 0602 52 16 71

• PODJĄŁeŚ PRAcĘ, PRAKTYKĘ, Nie DAJ SiĘ 
WYLOSOWAĆ. WYBieRZ NASZ FUNDUSZ eMe-
RYTALNY – ZAPRASZAMY. BiURO OBSŁUGi 
OFe, ul. 700-lecia 6A. Tel. 091 39 272 68, 0513 
164 203.

• AVON – chcesz zostać konsultantką? Kupować 
taniej kosmetyki? Zamawiać lub dorabiać? – Dla 
każdej nowej konsultantki prezenty! Darmowa 
dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 21 110.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i tanio! 0696 
138 406.

• Remonty mieszkań – szpachlowanie, glazu-
ra, regipsy, malowanie, panele i inne. 0880 
690 324.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 
72 575, 0695 085 470.

• Wykonujemy docieplenia budynków, dekar-
stwo. 0505 94 17 65.

• Składanie mebli – szybko i tanio! 0697 819 087.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.

PRAcA
• Zapisy na zbiór truskawek do Strzelewa. 

Możliwość dowozu. 091 39 18 059, 0502 85 
35 73.

• Załatwię pracę dla kobiet w Niemczech, podsta-
wowa znajomość języka niemieckiego. 0693 16 
22 50.

• Praca przy zbiorze truskawek w Nowogardzie. 
Informacje – 091 39 23 689.

• Zatrudnię przy murowaniu i docieplaniu. 0608 
817 214.

• Restauracja „Przystań” zatrudni kucharza. 091 
39 20 221.

• Ogrodnika zatrudnię. Tel. 091 39 20 760 – do 
16.00. Informacja Agnieszka Gajdzis.

• Inżynier ogrodnik wykona fachowo i kompletnie 
zagospodarowanie i pielęgnację działki ogrodo-
wej. 0507 613 860, (po 20.00) – 091 392 11 13.

• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w kuchni. 
0600 811 404.

• Zatrudnię do zbioru truskawek w Olchowie. 0693 
344 778, 091 39 23 679.

• Firma Ogólnobudowlana przyjmie zlecenia i 
zatrudni pracowników z doświadczeniem. Tel. 
0514 344 574.

• Studentka zaopiekuje się dzieckiem na okres 
wakacji. Tel. 0601 75 94 65.

iNNe
• SPRZEDAM WIEŻę DIORA 502, 5 ELEMENTóW 

Z PILOTEM, BEZ KOLUMN, CENA 590 Zł – TEL. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 
terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.

• Cegłę rozbiórkową czerwoną kupię. 0600 
182 682.

• Foksterierki przyjazne dzieciom i myśliwym tanio 
sprzedam. 091 39 18 775.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z prolodzikiem, 
kolumny nieużywane. 0508 419 147.

• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 548 373.
• Dla rencisty na wsi potrzebny piec c.o. żeliwny, 

stalowy, ok. 1m, niedrogo. 091 39 20 008 – wie-
czorem.

• Pianino „Legnica” sprzedam. 1700 zł. 0697 55 30 
10.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-biegowy 
„Junkers”. 091 39 20 541, 0661 690 590.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 
wypadku??? Należy ci się ODSZKODOWANie 
(z tytułu Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 10 
lat wstecz. europejskie centrum Odszkodo-
wań. Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 766 730.

• Sprzedam suczkę TERRIER WALIJSKI – ojciec z 
rodowodem, urodzona 21.04.2006. Wiadomość 
– 0660 047 604.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-łobez        7.35
łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

NOWOGARD 06.04.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. SZKLARZ
2. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
3. MURARZ; BETONIARZ
4. ADMINISTRATOR SIECI INTERNETOWEJ
5. CUKIERNIK
6. TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ
7. REJESTRATORKA MEDYCZNA
8. KIEROWCA C+E
9. ROZBIERACZ-WYKRAWACZ; KSIęGOWA
10. SPRZEDAWCA
11. MECHANIK-ŚLUSARZ
12. SPRZĄTACZKA/POMOC KUCHENNA
13. INFORMATYK
14. REPREZENTANT; KIEROWNIK ZESPOłU
15. KONSERWATOR
16. MECHANIK MASZYN SZWLNICZYCH; 

PRACOWNIK FIZYCZNY
17. PRASOWACZKA
18. OPERATOR WPROWADZANIA DANYCH 

(gr. inw.)
OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU

1. KIEROWCA-MECHANIK (PłOTY-uprawnie-
nia na Żurawie  samojezdne)

2. KOMPLETATOR WSADU (SZCZECIN)
3. KUCHARZ (POBIEROWO)
4. MONTER-SPAWACZ (SZCZECIN)
5. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (GOLE-

NIóW)
6. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (ZACHOD-

NIOPOMORSKIE)
7. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (PYRZYCE)
8. SPAWACZ (GDYNIA)
9. MONTER KADłUBóW OKRęTOWYCH 

(GDYNIA)
10. MONTER KADłUBóW-KOWAL KON-

STRUKCJI (GDYNIA)
11. MONTER RUROCIĄGóW OKRęTOWYCH 

(GDYNIA)
12. MASZYNISTA ŻURAWIA KOLEJOWEGO 

(GDYNIA)
13. MONTER KADłUBóW-PODDŹWIGNICO-

WY (GDYNIA)
14. KIEROWCA C+E (GLEWICE)
15. KIEROWCA C+E (GRYFICE)
16. KIEROWCA C+E (GOLENIóW)
17. KIEROWCA C+E (SZCZECIN)
18. PROJEKTANT STOLARKI (MASZEWO)
19. OPERATOR ŻURAWIA BUDOWLANEGO, 

OPERATOR ŻURAWIA SAMOCHODOWE-
GO DO 18 TON (GOLENIóW)

20. MECHANIK SAMOCHODóW CIęŻARO-
WYCH (GOLENIóW)

21. TRENER KONI KłUSAKóW (ŚWIęTOSZE-
WO)

22. POMOC KRAWIECKA (GOLENIóW, gr. 
inw.)

23. KELNER (REWAL)
24. PRACOWNIK GOSPODARCZY (GOLE-

NIóW)
25. INFORMATYK (GOLENIóW)
26. NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO (KAMIEŃ 

POMORSKI)
27. MAGAZYNIER; KIEROWCA C (SZCZECIN)
28. OPERATOR KOPARKI (GOLENIóW)
29. BETONIARZ (STARGARD SZCZ.)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 1:2 (1:0)

juniorzy: Przerwana passa zwycięstw

Oldboje 
w Szubinie

W Szubinie rozegrano Mistrzostwa Polski 
Oldbojów „6” piłkarskich. Dobrze zaprezen-
towała się drużyna Pogoni 04 Szczecin z No-
wogardzianami w składzie.

Na siódmej imprezie z tego cyklu wystarto-
wało szesnaście zespołów. W stawce znalazła 
się drużyna Pogoni 04 Szczecin w składzie, w 
którym pojawili się nowogardzcy zawodnicy.

W fazie grupowej uczestniczyło piętnaście 
zespołów. Obrońca tytułu przystępował do gry 
dopiero w następnej rundzie. Pogoń 04 bez 
problemu wywalczyła awans. W pierwszym me-
czu decydującej fazy pokonali gospodarzy im-
prezy Oldboys Szubin 3:2. Na drodze do ścisłego 
finału stanęli jej jednak późniejsi tryumfatorzy 
Mistrzostw Oldboye Orlenu Płock. Ten mecz 
zakończył się porażką 1:4. W meczu o trzecie 
miejsce Pogoń 04 pewnie pokonała reprezen-
tację OZPN Bydgoszcz 5:0. Drugie miejsce 
zajęli grający w drugoligowych rozgrywkach 
futsalowych zawodnicy Polonii Rzeszów.

Indywidualny sukces odniósł Jan Szczęsny, 
który został uznany najlepszym bramkarzem 
turnieju. Gratulujemy.

Ag

Wojciech Ziółkowski

nowogardzianin potrafi!

Zawody wędkarskie 

na Okrzei 
18 czerwca na jeziorze Okrzeja należącym do 

Gospodarstwa Rybackiego Ińsko rozegrane zo-
stały zawody wędkarskie dla członków zarządu, 
działaczy Koła PZW Tęczak. 

Pomorzanin:  Bobrowski 
– Mordzak, Jakubowski, Doma-
nowski, Paszkiewicz, Lembas, 
Pertkiewicz, Skrzecz (46. Pro-
skurnicki), Majczyna, Iwaniuk, 
Borowik (75. Fogel).

Bramka dla Pomorzanina: 
Jakubowski.

Nie udał się mecz juniorom 
Pomorzanina Nowogard. Po-
rażka z Kłosem Pełczyce zakoń-
czyła passę sześciu zwycięskich 
meczów.

Zaczęło się od ataków gości. 
Już w 3. minucie Jakubowski 
wślizgiem w polu karnym czysto 
powstrzymał szarżującego na 
naszą bramkę zawodnika Kłosa. 
Bramka pada dziesięć minut 
później. Po indywidualnej akcji 
jeden z piłkarzy z Pełczyc uderzył 
z 25 metrów pod porzeczkę zdo-
bywając prowadzenie. 

Pomorzanin odpowiedział do-
piero w 25 minucie. Pertkiewicz 
zagrał do Borowika, ten uderzył 
z 10 metrów, lecz bramka nie 
padła. Pięć minut później Maj-
czyna wrzucił piłkę pod nogi 
Skrzecza, ten uderzył z 20 me-
trów koło słupka, ale bramkarz 
obronił ten strzał. W 35 minucie 
Iwaniuk dobrze obsługuje Lem-
basa, który będąc sam na sam z 
bramkarzem został sfaulowany w 
polu karnym rywala. Sędzia jed-
nak nie zauważył przewinienia 

i... po chwili zakończył pierwszą 
połowę. Po meczu nie potrafił 
wytłumaczyć dlaczego spotkanie 
trwało krócej.

W 10 minucie drugiej połowy 
Pomorzanin jest bliski odro-
bienia strat, lecz mocny strzał 
Majczyny przelatuje tuż nad 
poprzeczką. Dziesięć minut póź-
niej groźną akcję przeprowadza 
Kłos, jednak Bobrowski ładną 
interwencją wygrywa pojedynek 
sam na sam z graczem gości. 
Mija kolejne pięć minut i groźnie 
odgryza się Pomorzanin. Pert-
kiewicz drybluje kilku przeciw-
ników, decyduje się na strzał, ale 
piłka mija słupek. W odpowiedzi 
bramkarz Kłosa wykopuje da-
leko piłkę, a ta wychodzi poza 
boisko. Sędzia tego jednak nie 

widzi. Do piłki dopada gracz z 
Pełczyc dośrodkowuje w pole 
karne i jeden z jego partnerów 
uderzeniem głową z 5 metrów po 
raz drugi pokonuje Bobrowskie-
go. Pomorzanin tego dnia stać 
było tylko na bramkę honorową. 
W 68 minucie indywidualną 
akcję przeprowadza Jakubowski, 
wpada w pole karne, mija rywali 
i będąc sam na sam zdobywa 
bramkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Korona Stu-

chowo 7 : 1, Stal Szczecin - Zo-
rza Dobrzany 3 : 0, Dąb Dębno 
- Vineta Wolin 4 : 1, Radovia 
Radowo Małe - Kluczevia Star-
gard 2 : 4.

andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 29 69 139-67
2.  Vineta Wolin 29 68 131-47
3.  Kluczevia Stargard 29 67 145-35
4.  Stal Szczecin 30 67 152-35
5.  Polonia Płoty 29 60 100-47
6.  Zorza Dobrzany 29 49 86-53
7.  Sokół Pyrzyce 27 49 72-44
8.  Kłos Pełczyce 30 45 78-68
9.  Pomorzanin Nowogard 29 43 73-55
10.  Sparta Gryfice 28 36 62-86
11.  Iskra Banie 28 30 63-150
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 28 27 60-114
13.  Mieszko Mieszkowice 29 23 38-86
14.  Fagus Kołbacz 28 16 33-119
15.  Radovia Radowo Małe 30 14 51-140
16.  Korona Stuchowo 30 9 31-168.

Aura sprzyjała wędkarzom, przy bezwietrznej 
i słonecznej pogodzie, wędkarze mieli pełne ręce 
roboty. I choć nie były to okazy, to trzeba się 
było wykazać odpowiednim kunsztem, a przede 
wszystkim refleksem, aby zawody wygrać. 

Zawody wygrał Tadeusz Kozioł, który został 
zaproszony na zawody wędkarskie Koła Tęczak, 
godząc w ten sposób ambicje wielu zawodników. 
O prawdziwym pechu może mówić ubiegłorocz-
ny mistrz Koła Tęczak Kamil Paleta, któremu w 
trakcie zawodów do wody obsunęła się siatka z 
urobkiem i cześć ryb popłynęła w siną dal. 

Po zawodach były oczywiście kiełbaski i 
skrzydełka z grilla oraz opowieści o naprawdę 
dużych rybach. Podziękowania dla gospoda-
rzy wody Gospodarstwa Rybackiego Ińsko za 
gościnę. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak 

W dniu 12 czerwca na stronach 
internetowych przeczytaliśmy o 
wielkim sukcesie Wojciecha 
Ziółkowskiego – w końcowej 
klasyfikacji wyścigu Przyjażni 
Polsko – Ukraińskiej (dawna 
nazwa Memoriał płk. Skopenki).
zajął II miejsce.

O komentarz i szczegóły po-
prosiliśmy samego zaintereso-
wanego. Otrzymaliśmy email 
następującej treści:

„Wyścig zaczął się w dniu 4 
czerwca, po stronie ukraińskiej 
w Tarnopolu.Wygrałem ten 140 
kilometrowy etap uciekając po II 
górskiej premii wraz z Pawłem 
Mikuliczem z klubu Nord Pa-
cifik Toruń. Zostałem liderem 
wyścigu i przez następne 2 etapy 
o długości 160 i 150 km skutecz-
nie broniłem koszulki lidera. Na 
czwartym etapie „odpuściliśmy” 
i kilku kolarzy z klubów zagra-

nicznych  odje-
chało – zabrał się 
z nimi mój kolega 
klubowy Mate-
usz Komar, dzięki 
czemu awansował 
na 4-tą pozycję, ja 
niestety spadłem 
na miejsce 6-te.

Etap szósty i 
siódmy rozgry-
wano na ziemiach 

Zamojszczyzny – wygrałem jazdę 
indywidualną na czas odrabiając 
do lidera ponad minutę (cho-
ciaż etap liczył tylko 12 km!), a 
na etapie ostatnim, niezwykle 
trudnym (6 górskich premii) po-
szliśmy śmiało do przodu. Wraz 
z zawodnikami rosyjskiej grupy 
Premier Moskwa uciekaliśmy 
przez 120 km uzyskując na mecie 
ponad 3 minuty przewagi nad 
dotychczasowymi liderami. W 
efekcie Mateusz Komar wygrał 
cały wyścig, a ja zająłem drugie 
miejsce.  Dobrze też wypadłem 
w klasyfikacji punktowej (II 
miejsce) i klasyfikacji aktywnych 
(III miejsce).

Po kilku dniach oddechu wy-
startuję w Mistrzostwach Polski 
w Kielcach. Nie ukrywam, że 
pragnę wygrać jazdę indywi-
dualną na czas – wtedy otwarta 
będzie droga do Mistrzostw 
Europy w Holandii. Chciałbym 
tam powtórzyć sukces Pawła 
Zugaja”

notował LMM
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 Witamy wśród nas...

 P O M O C  P r A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Córka Ilony i Wojtka Nie-
dośmiałek ur. 9.06.06 z 
Nowogardu

Córka Małgorzaty Wdo-
wińskiej ur. 21.06.06 z 
Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodzi-
ło się 6 dzieci. 

II LO

Z wizytą w Pałacu Staszica
Pod koniec marca dwoje uczniów 

II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie – Paweł ceranka i 
Wojciech koladyński – po kilku-
miesięcznych zmaganiach, uzyskało 
prestiżowy tytuł laureata Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. 10 
czerwca w Sali Lustrzanej Pałacu 
Staszica w Warszawie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród, w którym 
uczestniczyli m. in. przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. Słowa uznania i gra-
tulacji płynęły z ust przewodniczącej 
Komitetu Głównego Olimpiady prof. 
Teresy Kostkiewiczowej oraz zapro-
szonych gości w stronę 
laureatów, którzy dzięki 

pasji i determinacji osiągnęli tak 
wielki sukces. Paweł, Wojtek oraz 
Izabela Koladyńska – ich opiekun 
– otrzymali cenne nagrody książkowe 
ufundowane m. in. przez Komitet 
Główny Olimpiady, Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk i 
redakcję „Zeszytów Literackich”. Jed-
ną z nagród Wojtka jest również wy-
jazd na X Międzynarodowy Festiwal 
Szekspirowski. Gala była swoistym 
zakończeniem kolejnego „roku olim-
pijskiego” dla uczniów II LO, którzy 
już po wakacjach znów rozpoczną 
kolejne konkursowe zmagania.

red.

Szczęśliwi laureaci – 
Paweł Ceranka i Woj-
tek Koladyński – wraz 
z opiekunką Izabelą 
Koladyńską oraz pro-
fesor Teresą Kostkiewi-
czową – przewodniczą-
cą Komitetu Głównego 
Olimpiady.
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Informujemy, że   

30 czerwca 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

reklamareklama reklama

czytaj na str. 5
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KANCELARIA
RADCY 
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0601 949 077

Firma Handlowo
Usługowo Produkcyjna 

„REKO” Łatka Konstanty 

Skup Złomu i Metali Kolorowych 
w Nowogardzie 

ul. Dworcowa 2/4 
oferuje atrakcyjne 
ceny skupu np.: 
• złom stalowy (blacha)  
  – 0,54 zł za kg 
• złom stalowy (wsad)  
  – 0,64 zł za kg

 Zapraszamy

Wczoraj podczas burzy w ten 
budynek strzelił piorun.

Niebezpieczne upały

jak się 
uchronić?

Według prognoz synoptyków 
upalna pogoda utrzyma się jesz-
cze przez kilka najbliższych dni.

niespodziewany 
sukces Michała

czytaj na str. 5

Jezioro czyste 

Można się 
kąpać

Rozpoczęły się wakacje – czas, gdy 
tłumy wylegają na plażę. Pojawia 
się więc pytanie czy woda w jakiej 
chłodzić będziemy swe rozgrzane 
ciała nadaje się do tego celu.

czytaj na str. 6
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W poniedziałek zgłoszono 
włamanie do piwnicy przy uli-
cy Poniatowskiego. Złodzieje 
skradli lodówkę.

Na ulicy Wiejskiej zatrzyma-
no pijanego rowerzystę. Zbi-
gniew M. miał w wydychanym 
powietrzu około 1,5 promila 
alkoholu.

Podczas kontroli samochodu 
w Olchowie policjanci zatrzy-
mali mężczyznę poszukiwanego 
listem gończym przez K.P. Świe-
bodzice.

We wtorek na plaży miejskiej 
skradziono telefon komórkowy 
sony ericsson wartości 300 zł. 
Poszkodowana kobieta pozo-
stawiła aparat wraz z ubraniem 
i poszła się kąpać. Policjanci 
apelują, by podczas wizyt na 
plaży nie zabierać ze sobą war-
tościowych rzeczy, a jeśli jest to 
konieczne nie pozostawiać ich 
bez dozoru.

Na ulicy 700 lecia volkswagen 
transporter potrącił kobietę znaj-
dującą się w obrębie przejścia 
dla pieszych. Została przewie-
ziona na obserwację do szpitala. 
Badanie alkomatem wykazało, 
że kierowca był trzeźwy. Trwa 
postępowanie w tej sprawie.

Około godziny 21.00 poli-
cjanci zostali poinformowani, 
że na terenie byłego PGR Wierz-
chy, ktoś wywozi mercedesem 
kostkę betonową. Przybyli na 
miejsce policjanci zastali tam 
kilku mężczyzn, którzy zostali 
przewiezieni do komisariatu. 
Po wyjaśnieniach okazało się, że 
doszło do przestępstwa, w któ-
rym poszkodowany jest Agencja 
Nieruchomości Rolnych.

W czwartek skradziono tab-
lice rejestracyjne forda escorta 
zaparkowanego w okolicy ciągu 
garażów przy ulicy 5 Marca.

W piątek zgłoszono kradzież 
dokumentów i pieniędzy w kwo-
cie 300 zł. Doszło do niej na ulicy 
Warszawskiej. Obaj mężczyźni, 
poszkodowany i sprawca, byli 
nietrzeźwi.

W Karsku kierujący samocho-
dem ciężarowym marki merce-
des sprinter, wykonując manewr 
skrętu w lewo na teren posesji, 
zajechał drogę prawidłowo jadą-
cemu pojazdowi renault megane. 
21-letni kierowca renault doznał 
obrażeń w postaci ogólnych 
potłuczeń i otarć naskórka, zo-
stał przewieziony do szpitala w 
Nowogardzie.

Straż Pożarna

kronika Policyjna W sobotę policjanci zatrzyma-
li w Świerczewie nietrzeźwego 
rowerzystę. Stanisław K. miał w 
wydychanym powietrzu około 
1,7 promila alkoholu.

Pijanych rowerzystów zatrzy-
mano również w Nowogardzie. 
Na ulicy 700 lecia policjanci 
zauważyli dwóch cyklistów. Ba-
danie alkomatem wykazało, że 
Stefan K. miał około 2 promili a 
Mirosław M. około 2,3 promila.

W niedzielę około godziny 
15.30 policjanci skontrolowali ja-
dącego motorowerem Zbigniewa 
M. Okazało się, że mężczyzna jest 
nietrzeźwy i ma w organizmie 
0.96 promila alkoholu. Pojazd 
przekazano osobie trzeciej, która 
miała go zabezpieczyć. Jednak 
nie udało jej się tego zrobić, gdyż 
około godziny 22.30 policjanci 
zatrzymali Zbigniewa M. po 
raz kolejny. Tym razem w wy-
dychanym powietrzu miał 1,57 
promila. 

Tego dnia policjanci zostali 
wezwani na plażę, gdzie znaj-
dowała się pijana kobieta wraz 
z czteromiesięcznym dzieckiem, 
którym nie była w stanie się opie-
kować. Dziecko zostało odebrane 
kobiecie i przewiezione od szpi-
tala. Kobieta została zwolniona.

Ag

W minionym tygodniu, w 
dniach 19-25 czerwiec strażacy 
odnotowali osiem wyjazdów. 
Zdarzyło się m.in.

W poniedziałek godzinie 
10.44 na ulicy Nadtorowej oraz 
na torowisku pojawiły się łabę-
dzie. Strażacy przegonili ptaki z 
powrotem do jeziora.

W środę o godzinie 6.32 zgło-
szono, że na powierzchni jeziora 
znajduje się niewiadoma sub-
stancja oleista. Przy pomocy 
zapór zapobiegnięto jej roz-
przestrzenianiu się i zebrano ją 
z powierzchni wody.

Ag

Zamiast sondy
Tematem dzisiejszej sondy było pytanie „Czy 

Pan/Pani zna swojego radnego i czy wie Pan/
Pani, co radny zrobił w czasie kadencji w swoim 
okręgu wyborczym?”

Okazało się, że nikt z piętnastu pytanych 
osób nie znał swojego radnego i oczywiście 
nie znał jego działań. Niestety jest to szokująca 
prawda o naszej samorządności, a zwłaszcza o 
aktywności radnych.

red.

Strzelił piorun
Wczoraj 26.06.br. podczas 

burzy w godzinach południo-
wych w domu na 3 Maja (patrz 
str. 1) zapalił się pion elektrycz-
ny. Uszkodzeniu uległa cała 
instalacja elektryczna. Przybyli 
na miejsce strażcy ugasili pło-
nącą skrzynkę ze spalonymi 
bezpiecznikami i zabezpieczyli 
miejce zdarzenia.

NOWO-EMIGRACJA

Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu 
ostatnich 4 lat wyemigrowało z nowo-
gardu!!!

Wyślij sms lub email z imieniem i ro-
kiem urodzenia znanej ci osoby, która 
wyjechała.

S M S  -  0  6 6 1  9 9 7  4 0 8    l u b   
email - nowo.emigracja@wp.pl

Twoja informacja ma wielkie znaczenie 
dla przyszłości naszego miasta.

LICZYMY WSPÓLNIE - Na Ciebie.

uwaga Zebranie
Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenie Pokolenie 

zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, 
które odbędzie się w dniu 29 czerwca (czwartek) 
o godzinie 18.00 w klubie „Pomorzanin” (przy 
byłym Domu Harcerza), Plac Szarych Szeregów 
(wejście od podwórza).

Zarząd koła

Trójstronna Wymiana Młodzieży
W dniach 03.07 – 

15.07.2006 r. Nowogardzki 
Dom Kultury jest organiza-
torem Trójstronnej Wymia-
ny Młodzieży Polsko-Nie-
miecko-Łotewskiej. 

Jak zawsze i tym razem 
organizatorzy wymiany 
przygotowali dla młodzieży 
bardzo obszerny i ciekawy 
program. Głównym miej-
scem wspólnych działań 
młodzieży będzie Nowo-

gardzki Dom Kultury, ale nie 
tylko: młodzież zwiedzi wy-
stawy, będzie uczestniczyła w 
działaniach warsztatowych, 
a integrowała się będzie na 
różnych wycieczkach, ogni-
skach, olimpiadach sporto-
wych, dyskotekach itp.

Poprzez te wszystkie 
wspólne działania młodzież 
pozna kulturę oraz obyczaje 
narodów uczestniczących w 
wymianie. Po realizacji tego 

projektu nawiążą się nowe 
znajomości, przyjaźnie. 

Wymiana młodzieży mo-
gła się odbyć dzięki temu, 
że jest współfinansowana ze 
Środków  Polsko – Niemie-
ckiej Współpracy Młodzieży 
przekazywanych za pośred-
nictwem Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu  
Pomerania.    

red.

Informacja
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady 

Miejskiej w Nowogardzie odbędzie się 6 lipca 
2006 r. (czwartek).

uwaga 
emeryci!

Opłaty ubezpieczeniowe ZKP należy uregu-
lować do 29 czerwca!

Prosimy również sprawdzić czy składki człon-
kowskie są opłacone.

Za Zarząd 
alina Ochman



27-29.06.2006 r. 3DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reklama

Nowogard, 26.06.2006 r.
Dziennik Nowogardzki
ul. Boh. Warszawy 7a
72-200 Nowogard

Przewodniczący rady
Stanisław kazuba

List otwarty

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego zwróci się do radnych gminnych i powiato-
wych z listem otwartym następującej treści:

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji rady samorządu gminy i powiatu 
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego zwraca się z propozycją nieodpłatnej publika-
cji przygotowanych przez Państwa sprawozdań z Waszej pracy jako radnych. Forma 
sprawozdań dowolna.

Czytelnicy Dziennika Nowogardzkiego, będący jednocześnie Waszymi wyborcami 
niejednokrotnie prosili nas o podsumowanie pracy radnych. Proponujemy więc kon-
wencję, która pozwoli Państwu w pełni zaprezentować swoje osiągnięcia, podzielić 
się refleksjami związanymi z funkcjonowaniem samorządu i jednocześnie spełnić po-
wszechne oczekiwania nowogardzian. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z tej 
sposobności.

co nam muzy pokażą?
Już niedługo, w sobotę 8 lipca rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu „Lato z Muzami”. Program 

imprezy jest już znany. Dziś pokrótce przybliżymy Państwu kilka, ciekawszych naszym zdaniem, jego 
punktów.

Organizatorzy jak zwykle 
przygotowali kilka cyklów. Tra-
dycją się stało, że na nowogardz-
kim festiwalu prezentowany 
jest dorobek kinematografii 
niemieckiej. Tak będzie i tym 
razem. Zaprezentowane będą 
również filmy laureata honoro-
wego „Laura Cisowego” Marka 
Piwowskiego, twórcy nieśmier-
telnego „Rejsu”. Szykuje się 
więc niezła zabawa. Kto oglądał 
kiedykolwiek ten film w plenerze 
doskonale o tym wie. 

Dawkę humoru powinien za-
pewnić nam „Hi way” w reżyserii 
Jacka Borusińskiego. Twórcami 
tego filmu są członkowie Kabare-

tu „Mumio”, który dał się poznać 
szerokiej widowni prowadząc 
kampanię reklamową jednej z 
telefonii komórkowych. 

Specjalistą od śmiechu przez 
łzy jest Marek Koterski, twórca 
m.in. „Dnia świra”. Jego naj-
nowszy film „Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami” spotkał się 
z dobrym przyjęciem widzów i 
krytyki. Jak bedzie u nas - prze-
konamy się niebawem. Warto 
jeszcze odnotować kooprodukcję 
RPA, USA i Brytyjską „Tsotsi” 
opowiadający o ponurych rea-
liach życia na przedmieściach 
Johanesburga.

Jeśli chodzi o muzyczną część 

festiwalu to warto odnotować, 
że po raz drugi do Nowogardu 
przyjedzie niemiecki zespół 
Krach. W ubiegłym roku tę 
wybuchową mieszkankę ska, 
reggae i punka oglądało niewiele 
osób, gdyż w chwili, gdy muzycy 
wyszli na scenę nad nasze miasto 
nadciągnęła burza wygania-
jąc większość publiczności do 
domu. Poza tym zagrają szanto-
we Cztery Refy i Stary Szmugler, 
folklorystyczna Kukułeczka, 
White Garden, Wrocławska Gru-
pa kabaretowa Aja – Kalambur 
oraz artyści z Nowogardzkiego 
Domu Kultury .

Ag

Klub Motorowy CISY Nowogard informuje, iż w 
związku z organizacją Mistrzostw Polski w Motocrossie 
zaplanowanych na dzień 2 lipca 2006 roku, wszczęte zosta-
ło postępowanie ofertowe na wyłączność w zorganizowaniu 
zabezpieczenia gastronomicznego imprezy. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą:
- różnorodność oferty gastronomiczno – rozrywkowej;
- ilość punktów gastronomicznych;
- zaoferowana kwota za wyłączność;
- posiadanie przez oferenta odpowiednich zezwoleń, bądź uprawnień. 
Oferty przesyłać należy na adres: Klub Motorowy CISY, ul. Zamkowa 10/2, 

72-200 Nowogard. Informuje się ponadto, iż przewidywana ilość widzów 
podczas Mistrzostw Polski w Motocrossie wynosi od 3 do 5 tys.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kowalczuk – tel. 
0510244075.

Klub Motorowy „CISY”

Zakończenie roku
W piątek 23 czerwca o godzinie 8.30 w Szkole 

Podstawowej nr 4 nastąpiło uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego 2005/2006. Na apel przybyło 
wiele gości m.in.: Burmistrz Nowogardu Kazi-
mierz Ziemba, który dla najlepszych uczniów 
wręczał wyróżnienia i stypendia.

Na twarzy wszystkich dzieci widać było 
uśmiech i zadowolenie z nadchodzących waka-
cji, na które czekali z utęsknieniem. 

rozmowa na koniec roku szkolnego 
z uczennicą klasy VI „a” SP 4 kamilą 
Zięciak

jakie znaczenie ma dla ciebie fakt, iż patro-
nem tej szkoły jest jan Paweł II?

- Bardzo duże. Jak wszyscy dobrze wiemy 
Ojciec Święty kochał młodzież, dlatego też 
czujemy szczególną z nim bliskość. Cieszę się, 
że nasza szkoła ma takiego patrona, jest to dla 
nas ogromny zaszczyt i powód do dumy.

czy brałaś udział w zajęciach pozalekcyj-
nych?

- Uczęszczam do szkoły muzycznej, gdzie 
gram na skrzypcach i pianinie. Ponadto w przy-
szłym roku zamierzam zapisać się na SKS.

jakie są twoje zainteresowania?
- Oczywiście interesuję się muzyką. W przy-

szłości chciałabym zostać piosenkarką.
czy uczestniczyłaś w konkursach?
- Tak, brałam udział w licznych konkursach 

organizowanych podczas Zielonego Tygodnia 
m.in: „Wiedza o lesie”, konkurs na plakat, kon-
kurs recytatorski.

którego nauczyciela darzysz największą 
sympatią?

- Moim najlepszym nauczycielem jest pani Ela 
Troszczyńska, gdyż podoba mi się sposób w jaki 
prowadzi lekcje oraz tłumaczy zadania. Zawsze 
wszystko rozumiem.

Gdzie planujesz wyjechać na wakacje?
- Na pewno wyjadę do rodziny do Szcze-

cina, a także wyjadę na kilka dni nad morze. 
Myślę, że wakacyjny czas upłynie mi bardzo 
przyjemnie.

Oka
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dokończenie ze str. 1
księgarnia 
„atlas” 
propomuje:

dom na klifie - Monika Szwaja
W typowych romansach zawsze jest tak: 

Ona spotyka Jego (lub On Ją), potem się 
zakochują, potem coś im przeszkadza w 
tej miłości, ale w końcu przeszkody zni-
kają, odbywa się wesele i powieść kończy 
się informacją „żyli długo i szczęśliwie”. W 
„Domu na klifie” zawarcie małżeństwa jest 
potrzebne ze względów praktycznych: młoda 
kobieta, która siedem lat pracuje w kiepskim 
domu dziecka i ma świadomość, że są to lata 
stracone, chce założyć własny, rodzinny dom 
dziecka, ale musi do tego mieć rodzinę, czyli 
przynajmniej męża. Kandydatem staje się 
sympatyczny prawie-czterdziestolatek, który 
do tej pory nie uprawiał jednego zawodu 
dłużej niż trzy lata (skończył psychologię, ale 
szybko go znudziła, poznał tajniki nawigacji, 
więc bywał zawodowym żeglarzem, ale rów-
nież pracownikiem wysokościowym, sezo-
nowym zbieraczem winogron, ratownikiem 
górskim, a poznajemy go jako dziennikarza 
informacyjnego telewizji). Środowisko, w 
którym obraca się Zosia, jest z drobnymi 
wyjątkami mało zachęcające: skrzywdzone 
przez los dzieci i ich patologiczni rodzice 
oraz nieciekawy personel źle prowadzonej 
państwowej placówki. Adam przeciwnie, 
obraca się w kręgach ludzi miłych i obdarzo-
nych fantazją, no i takich, którzy odnieśli w 
życiu sukces. Czy jest coś, co może połączyć 
tych dwoje? Czy małżeństwo zawarte dla 
konkretnego celu, jak spółka handlowa, ma 
jakiś sens? Czy rodzinny dom dziecka po-
wstanie... i czy ma szansę przetrwać?

Płomień zemsty - Lisa Jackson
Shannon usiłuje zapomnieć o koszmarze 

swojego małżeństwa, przeszłość jednak nie 
chce odejść. Powraca w jej snach i w ma-
kabrycznej rzeczywistości, za sprawą nie-
uchwytnego podpalacza. Na światło dzienne 
wychodzą mroczne rodzinne sekrety. Ale 
jest też nadzieja - tajemniczy Travis Settler. 
Jedyny, który wierzy, że ktoś nastaje na życie 
Shannon. Jedyny, który może rozszyfrować 
znaczenie przerażającego symbolu...

Opowiadania letnie, a nawet gorące
To książka szczególna. Co Polak robi, kiedy 

nic nie robi, czyli ma urlop albo wakacje i nie 
musi tego wszystkiego, co przez jedenaście 
miesięcy roku musi? Byczy się oczywiście 
na Karaibach albo pod Puckiem, zadeptuje 
Himalaje bądź Beskid Niski, karmi komary 
nad Amazonką, ewentualnie nad Biebrzą. I 
oczywiście czyta; przynajmniej kiedy pada. 
Właśnie na te mniej piękne okoliczności 
przyrody ta książka jest w sam raz. Na te 
całkiem piękne zresztą też. Jak to dobra 
proza spod dobrego pióra. Spod dwudziestu 
dobrych piór.

Sytuacja mieszkaniowa nadal zła
Otrzymaliśmy raport przygotowany przez przewodniczącego komisji Mieszkaniowej rady Miej-

skiej czesława kozieła z prac komisji obecnej kadencji rady Miejskiej 2003 – 2006.

Komisja Mieszkaniowa Rady 
Miejskiej na posiedzeniach 
prowadzi rozmowy z wieloma 
rodzinami starającymi się o 
mieszkania komunalne, doko-
nując również wizyt domowych 
u osób zakwalifikowanych do 
umieszczania na liście oczekują-
cych. Te bezpośrednie kontakty 
pozwalają naocznie zapoznać się 
z często bardzo trudną sytuacją 
tych rodzin. Z pracy Komisji 
Mieszkaniowej wynika koniecz-
ność budowy nowych lokali 
mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. na 
liście oczekujących na mieszka-
nie z zasobów gminy znajduje się 
157 rodzin, w tym:

- na mieszkanie socjalne – 117 
rodzin;

- na mieszkanie komunalne 
– 40 rodzin

Potrzeby mieszkaniowe dla 
naszej gminy są jednak znacz-
nie większe – sięgają 200 – 220 
mieszkań.

Niniejsza ilość zakwalifiko-
wanych osób (157) wynika z 
ostrych kryteriów określonych 
w uchwale rady, a mianowicie: 
na osobę nie może przekraczać 
5 m kwadratowych powierzchni 
mieszkaniowej i dochód w gra-
nicach 478,00 zł na osobę.

Komisja Mieszkaniowa Rady 
Miejskiej od stycznia 2003 do 30 
czerwca 2006:

- odbyła 52 planowane po-
siedzenia w tym 5 nadzwyczaj-
nych;

- rozpatrzyła 312 wniosków o 
najem mieszkania;

- przeprowadziła 339 rozmów 
z osobami ubiegającymi się o 
mieszkanie;

- przeprowadziła 188 wizji w 
terenie u osób ubiegających się 
o mieszkanie;

- zaopiniowała pozytywnie 
wnioski o przydział mieszkania 
dla 69 rodzin;

- zaopiniowała 9 wzajemnych 
zamian;

- dokonała 19 zamian z do-
starczeniem lokalu z w/w da-
nych wynika, iż w latach 2003 
– 2006 mieszkanie otrzymało 
97 rodzin.

Komisja Mieszkaniowa w 
sposób zdecydowany zajmowała 
uzasadnione pisemne stano-
wiska kierowane do przewod-
niczących Rady i Komisji oraz 
do Burmistrza o podjęcie sku-
tecznych działań zmierzających 
do budowy mieszań socjalno 
– komunalnych oraz adaptacji 
pomieszczeń nadających się na 
mieszkania socjalne.

Pomimo szczupłości środków 
inwestycyjnych w budżecie gminy 
w ostatnich trzech latach udało 
się w sposób widoczny zwiększyć 
środki inwestycyjne na budowę i 
adaptację mieszkań.

W latach 2003 – 2006 wybu-
dowano 24 – rodzinny budynek 
mieszkaniowy przy ul. Ponia-
towskiego (koszt inwestycji: 
1.710.223.80 zł). A także zaadap-
towano pomieszczenie po byłej 
szkole w Jarchlinie, uzyskując 
9 mieszkań (koszt inwestycji: 
410.635 zł).

Ponadto w latach 1998 – 2006 
dokonano adaptacji budynków:

- przy ul. Boh.Warszawy – uzy-
skując 3 mieszkania;

- po byłej szkole w Sikorkach 
– 6 mieszkań (we własnym za-
kresie przez zainteresowanych)

- biurowiec w Maszkowie – 7 
mieszkań 

W ramach adaptacji mieszka-
nia otrzymało 40 rodzin, które 
znajdowały się na liście oczeku-
jących na przydział mieszkania.

Szczególnym osiągnięciem 
są trwające przygotowania do 
budowy w 2007 roku dwóch 12 
– rodzinnych budynków, które 
będą kosztowały 1.750.000 zł.

Zdaniem komisji zachodzi 
potrzeba, by w każdej kadencji 
wybudowano minimum 2 bu-
dynki mieszkaniowe, uzyskując, 
co najmniej 48 mieszkań.

Tematem będziemy się nadal 
zajmować.

Ireneusz karczyński

awaria wody na ulicy Mickiewicza
O tym, jak wielkim udogodnieniem jest bieżąca woda w kranach nie myślimy na co dzień. Doceniamy 

to tylko w czasie awarii wodociągu. Taka sytuacja przydarzyła się w miniony piątek mieszkańcom 
sporej części naszego miasta.

Tego dnia w sklepach zabra-
kło wody w pięciolitrowych 

butelkach. Na ulicy pojawiły się 
beczkowozy rozwożące wodę, 

a do łask wróciły przydrożne 
pompy. Wszystkiemu winna 
była awaria rurociągu na ulicy 
Mickiewicza. Pękła stara żeliwna 
rura o średnicy 200 mm. Awarię 
zgłoszono już około 6 rano, lecz 
po uzgodnieniu z jedną z masar-
ni, która tego dnia zaplanowała 
ubój zdecydowano się na rozpo-
częcie prac około godziny 14.00. 
Wymieniono cały węzeł łącznie z 
zasuwami i około godziny 21.00 
woda ponownie pojawiła się w 
kranach.

Ag

Na ulicach pojawiły się becz-
kowozy.
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Niebezpieczne upały

 jak się uchronić?
Według prognoz synoptyków upalna pogoda utrzyma się 

jeszcze przez kilka najbliższych dni.

Jezioro czyste 

Można się kąpać
Rozpoczęły się wakacje – czas, gdy tłumy 

wylegają na plażę. Pojawia się więc pytanie czy 
woda w jakiej chłodzić będziemy swe rozgrzane 
ciała nadaje się do tego celu.

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Powia-
towej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Goleniowie. Jak nam powiedziała kierująca 
sekcją higieny komunalnej Zofia Lasek, miesz-
kańcy Nowogardu mogą spokojnie odwiedzać 
plażę. Nasze jezioro jest czyste. Przeprowadzone 
7 czerwca badanie dało wynik bardzo dobry. 
Podobny wynik dało badanie z 21 czerwca. Stan 
czystości naszego jeziora będzie badany co dwa 
tygodnie, gdyż taki obowiązek nakładają unijne 
przepisy. A jako, że nowogardzki akwen znajduje 
się w rejestrze kąpielisk, jest tymi przepisami 
objęty.

Ag

W czasie upałów najlepiej 
spożywać dużo napojów, ro-
bić chłodne okłady, wypo-
czywać i jak najwięcej prze-
bywać w cieniu. Osoby, u 
których rozpoznano choroby 
układu krążenia w godzinach 
od 11 do 15 dla bezpieczeń-
stwa lepiej, by nie wycho-
dziły z domów. Natomiast 
kierowcy powinni często 
wietrzyć samochody i nie 
wsiadać do nagrzanego auta. 
Wysoka temperatura wpływa na 

ośrodkowy układ nerwowy, po-
garszając nasz stan psychiczny. 
Jesteśmy leniwi, senni, stajemy 
się podenerwowani, niespokoj-
ni. Mamy trudności z koncen-
tracją, częściej popełniamy błę-
dy. Na nasze samopoczucie psy-
chiczne największy wpływ mają 
jednak zmiany klimatyczne: 
przechodzenie frontów atmo-
sferycznych, wahania ciśnień i 
nagłe ochłodzenia lub ocieple-
nia. Kaprysy pogody są niebez-

pieczne przede wszystkim dla 
chorych na serce. Gwałtowne 
zmiany temperatury i ciśnienia 
powodują nagłe zwężenie się 
naczyń krwionośnych. Może 
wówczas dojść do niedokrwie-
nia mózgu i utraty przytomno-
ści. Osoby po zawałach i cier-
piące na chorobę niedokrwien-
ną serca muszą wypijać przynaj-
mniej dwa litry płynów więcej 
niż zwykle. Lekarze zalecają 
napoje z dużą ilością mikroele-
mentów, przede wszystkim 

magnezu i potasu. Pierwiastki 
te poprawiają kurczliwość serca 
i zapobiegają zaburzeniom jego 
rytmu. Pacjenci z niewydolnoś-
cią krążenia i z nadciśnieniem 
tętniczym nie mogą natomiast 
wypijać dodatkowo więcej niż 
pół litra płynów. 

W czasie upałów zwiększa się 
we krwi stężenie cukru, który 
wiąże wodę, utrudnia jej wyda-
lanie i ochładzanie organizmu. 
Cukrzycy muszą pić napoje bez 

cukru przez cały dzień, nawet 
wówczas, gdy nie odczuwają 
pragnienia. Powinni także ogra-
niczyć wychodzenie z domu. 

W słoneczne dni łatwo do-
chodzi do zapalenia spojówek. 
Skarżymy się wówczas na łza-
wienie, światłowstręt, uczucie 
ciała obcego, zaczerwienienie 
i obrzęk spojówek. Komórki 
źrenicy, która zwęża się, redu-
kując ilość światła docierającą 
do oczu, zaczynają gorzej pra-
cować. Po wielokrotnych ekspo-
zycjach na słońce może dojść do 
powstania nowotworów oczu, 
ślepoty, a nawet śmierci.

 Na skórze poddanej silnemu 
promieniowaniu słonecznemu 
mogą się rozwinąć nowotwory. 
Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że liczba chorych na 
te schorzenia wzrasta o 5-10 
proc. rocznie. Każdego roku do 
onkologów trafia 2,2 mln no-
wych pacjentów. W Polsce le-
karze co roku diagnozują 6 tys. 
zachorowań, w tym 2 tys. na 
najgroźniejszego czemiaka zło-
śliwego. Najczęściej występują-
cym nowotworem skóry jest 
rak. Zazwyczaj chorują ludzie w 
podeszłym wieku, choć zdarza 
się też u osób poniżej 40. roku 
życia. Umiejscawia się na odsło-
niętych częściach ciała - na twa-
rzy i rękach. Łatwo można go 
więc zauważyć. Nowotwór ten 
rozwija się powoli, nawet przez 
kilka lat. Zwykle występuje w 
postaci zgrubienia, guzka lub 
owrzodzenia. Rak skóry wcześ-
nie wykryty i prawidłowo leczo-
ny nie stanowi zagrożenia dla 
życia. Najniebezpieczniejszym 
nowotworem skóry jest czemiak 
złośliwy. U mężczyzn występuje 
zazwyczaj na plecach, u kobiet - 
na łydkach. Jedynym sposobem 
leczenia jest operacja.

Red.

dokończenie ze str. 1

„kapela rycha” 
wyróżniona

18 czerwca w Lipianach odbył się XXI Woje-
wódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych i 
Gawędziarzy Ludowych. 

Nowogardzka „kapela rycha” otrzymała 
wyróżnienie w kategorii kapel instrumental-
no – wokalnych. Zespół otrzymał nagrodę 
dyrektora Banku Spółdzielczego w Lipianach 
w postaci rzeźby.

Organizatorem Przeglądu jest Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

„Kapela Rycha” jest wielokrotnym laureatem 
przeglądów i festiwali twórczości zespołów i 
solistów organizowanych na szczeblach rejono-
wych, wojewódzkich, regionalnych oraz ogólno-
polskich. Pięć utworów wykonywanych przez tę 
kapelę było już na radiowej liście przebojów, z 
których „Stoi Kasia” jest na niej bez przerwy.

Oka

nowogardzki junior Mistrzem Polski
Sezon kolarski w pełni. Prawie w każdym wydaniu piszemy o kolejnych zawodach z udziałem 

zawodników z całego kraju i w każdych zawodach błyszczy artur komisarek startujący jako junior 
młodszy (zawodnicy rocznika 1990 – 1991).

Po sukcesach w Pucharze Pol-
ski zanotował największy swój 
sukces – zdobył tytuł Mistrza 
Polski LZS w wyścigu szosowym 
ze startu wspólnego.

Trzydniowe zawody rozegrano 
w Strzelcach Krajeńskich. Na 
listach startowych widnieją na-
zwiska 68 kolarzy z 22 klubów 
Polski i gościnnie z Kłajpedy.

Podobnie jak w poprzednich 

wyścigach Komisarek poprowa-
dził siedmiu kolarzy, którzy za-
inicjowali ucieczkę, a na finiszu 
nie dał im szans. Dobrze poje-
chał także Mateusz Magierecki 
sklasyfikowany na miejscach 
od 17-24. Trzeba zaznaczyć, że 
wyścig był wyjątkowo ciężki 
ze względu na upał  - na trasie 
wycofało się aż 17 zawodników, 
a ostania sklasyfikowana grupa 

miała stratę do Komisarka ponad 
28 minut.

Oprócz wyścigu głównego o 
Mistrzostwo Polski rozegrano 
jeszcze wyścig na czas (Komi-
sarek był czwarty) i kryterium 
uliczne (Komisarek drugi, a 
Magierecki trzeci).

Protokoły sędziowskie 
opracował LMM
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niespodziewany 
sukces Michała

niedawno pisaliśmy na ła-
mach „dziennika” o wielkim 
sukcesie małego Michała an-
drysiaka – ucznia klasy IIa 
Szkoły Podstawowej w nowo-
gardzie, który wywalczył I miej-
sce w Wojewódzkim Małym 
konkursie recytatorskim. 

Pisaliśmy również o tym, że 
Michał został zakwalifikowany 
do XVI Ogólnopolskiego Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego 
odbywającego się w ramach 
Dziecięcego Festiwalu Słowa 
- Starachowice 2006. 

Przez dwa dni 27 i 28 maja 
trwały ogólnopolskie zmagania 
w Starachowicach. Michał po-
jechał tam ze swymi rodzicami. 
Jechał autokarem całą noc. Pre-
zentacja odbywała się w sobotę. 
Przed swoją prezentacją był, jak 
podczas eliminacji wojewódz-
kich, bardzo zdenerwowany, ale 
po zejściu ze sceny stwierdził jak 
fachowiec: „jestem z siebie zado-

wolony”. Wszy-
scy życzyli mu 
jak najlepiej, ale 
chyba ani Ane-
ta Drążewska 
– instruktorka 
i jednocześnie 
wychowawczy-
ni Michała, ani 
rodzice - Pani 
Beata i Pan Ja-
cek, nawet w 
najśmielszych 
snach i marze-
niach nie spodziewali się tego, 
co usłyszeli w czasie ogłoszenia 
wyników – Michał andrysiak 
– uczeń klasy IIa SP 3 w nowo-
gardzie zdobywa I miejsce w 
Ogólnopolskim Małym kon-
kursie recytatorskim, otrzy-
muje tytuł LaureaTa i ZŁO-
Ty kLucZ dO TajeMnIc 
WSZecHŚWIaTa

Jest to ogromny sukces tego 
młodego człowieka – ucznia 

klasy II. Pani Aneta mówi, że 
takiego sukcesu w dziedzinie re-
cytacji nie osiągnął żaden uczeń 
naszej gminy w historii Małego 
Konkursu Recytatorskiego. Wy-
chowawczyni, Dyrekcja SP3, 
nauczyciele i uczniowie szkoły 
są bardzo z tego dumni i życzą 
Michałowi dalszych sukcesów 
w jego artystycznych poczyna-
niach.

red.

dokończenie ze str. 1

Szynobusem i ciuchcią nad morze 
Dojazd: Goleniów odj. 7.50 – Nowogard odj.8.20 - Gryfice przyj.9.01 (pociąg Szczecin –Kołobrzeg)
rOZkŁad jaZdy kOLejkI Ciuchcia-Retro-Express (obowiązuje od 1.06.2006 do 11.09.2006 ) 

Gryfice - Trzęsacz - Pogorze-
lica  
 
Gryfice wąsk.  
odjazd : 9.10  
Trzęsacz  
odjazd: 10.25 , 

rewal  
przyjazd: 10.28 ,  
odjazd: 10.29 ,  
Śliwin  
przyjazd: 10.33 ,  
odjazd: 10.34 ,  
niechorze  
przyjazd: 10.46 ,  
odjazd: 10.48 ,  
Pogorzelica  
przyjazd 10.55 ,  
 
Pogorzelica - Trzęsacz - Gry-
fice  
 
Pogorzelica  
odjazd: 17.50  
niechorze  
przyjazd: 17.57  
odjazd: 18.00  
Śliwin  
przyjazd: 18.12  
odjazd: 18.13  

rewal  
przyjazd: 18.17  
odjazd: 18.20  
Trzęsacz  
przyjazd: 24  
odjazd: 18.30  
Gryfice wąsk:  
przyjazd: 19.50

Powrót: Gryfice odj. 19.55 
- Nowogard przyj.20.36 - Gole-
niów przyj.21.02 ( pociąg Koło-
brzeg –Szczecin ) 

W soboty, niedziele i święta 
trakcja parowa (parowóz Px48) 

Ponadto kursują cztery pary 
pociągów Trzęsacz-Pogorzeli-
ca-Trzęsacz

cennik za przewozy osobo-
we ciuchcią:  
 
Przejazdy indywidualne:  
Pogorzelica - Niechorze - Re-
wal - Trzęsacz 10km, 7,00zł  
Trzęsacz - Rewal - Niechorze 
- Pogorzelica 10km, 7,00zł  
Pogorzelica - Trzęsacz - Pogo-

rzelica 20km, 9,00zł  
Trzęsacz - Pogorzelica - Trzę-
sacz 20km, 9,00zł  
Gryfice - Trzęsacz - Pogorzelica 
- Gryfice 40km, 7,00zł (oferta 
specjalna)  
 
Przejazdy grupowe:  
od 8 do 15 osób + 1 opiekun 
nieodpłatnie  
Pogorzelica - Niechorze - Re-
wal - Trzęsacz 10km, 6,50zł  
Trzęsacz - Rewal - Niechorze 
- Pogorzelica 10km, 6,50zł  
Pogorzelica - Niechorze - Re-
wal - Trzęsacz - Pogorzelica 
20km, 8,00zł  
Trzęsacz - Rewal - Niechorze 
- Pogorzelica - Trzęsacz 20km, 
8,00zł  
 
Dla dzieci do lat 4 ustala się 
przejazd nieodpłatny.  
Za jadę bez ważnego biletu 
ustala się karę w wysokości 10 
krotnej wartości biletu najniż-
szej wartości.  
Za przewóz roweru - 5,00 zł 

Spartakiada 
w Ostrzycy

18 czerwca w miejscowości Ostrzyca odbyła 
się spartakiada rekreacyjno – sportowa zorgani-
zowana przez miejscowy LZS i Radę Sołecką.

W turnieju piłki nożnej wystartowało 8 dru-
żyn. Najlepszy okazał się LZS Ostrzyca, II m. 
LZS Wyszomierz, III m. Słajsino.

Do rozgrywek piłki siatkowej wystartowało 9 
zespołów. Klasyfikacja wyglądała następująco: I 
m. LZS „OSP” Wyszomierz, II m. LZS Ostrzyca, 
III m. LZS Wojcieszyn.

Odbyły się również gry i zabawy dla dzieci: 
rzut ringo (I-III)- I m. O. Pierwszy, II m. P. Pie-
trzyk, III m. K. Kaczor, (IV-VI) I m. P. Kaczor, 
II m. K. Porada, III m. P. Balbus, (gimnazjum) I 
m. A. Kośmider, II m. G. Wypych, III m. M. Wy-
pych. Zbieranie ziemniaków (najmłodsi)- I m. 
W. Modrzejewska, II m. R. Stachowiak, III m. 
S. Michałowska, (zerówka)- I m. M. Mrówka, II 
m. P. Wiśniewski, III m. k. Gawędka. Toczenie 
piłki na czas (najmłodsi)- I m. M. Kośmider, II 
m. S. Michałowska, III m. R. Stachowiak, (ze-
rówka)- I m. M. Mrówka, II m. P. Wiśniewski, 
III m. K. Dzieżbicka. Bieg w workach (I-III)- I 
m. P. Ciechmiszczuk, II m. P. Pietrzyk, III m. 
K. Kaczor, (IV-VI)- I m. M. Wypych, II m. P. 
Zarośliński

Ponadto odbyła się loteria fantowa przygo-
towana przez Jolantę Modrzejewską i Dariusza 
Olejnika, natomiast fanty były dostarczane 
przez mieszkańców Ostrzycy. Była to miła nie-
spodzianka, w której wzięło udział wiele osób.

Zwycięzcy gier zespołowych i indywidu-
alnych otrzymywali nagrody, puchary oraz 
dyplomy.

Szczególne podziękowania organizatorzy 
składają dla: Zakładu Usług Inwestycyjnych 
Michał Łazarz Nowogard, firmie ”Biurex”, 
firmie ”Zemar” ze Szczecina,”Bartek- Domet” 
z Nowogardu oraz Radzie Sołeckiej Ostrzyca 
oraz Krzysztofowi Mańkowskiemu, Dariuszowi 
Olejnik, Ireneuszowi Kolibowskiemu, Zbignie-
wowi Grzelak i Danielowi Kubskiemu.  

Oka

„W każdej chwili, 
zawsze i wszędzie 

niech Wam w życiu dobrze będzie! 
Niech Was dobry los obdarzy 

wszystkim, o czym serce marzy.”

Joannie Gołdyn
i Mirosławowi Purul

najserdeczniejsze 
życzenia         

z okazji ślubu 
składają wydawca DN oraz 

koleżanki i koledzy
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Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zachodniopomorska 
Szkoła jakości

W środę 21 czerwca 2006 r. dyrektor Leszek Becela odebrał z rąk 
Zachodniopomorskiego kuratora Oświaty jerzego kotlęgi certyfikat 
Zachodniopomorskiej Szkoły jakości.

Na uzyskanie tak zaszczytnego 
tytułu pracowali nauczyciele, ucz-
niowie i rodzice całej szkoły, któ-
rych przedstawiciele byli obecni na 
uroczystości wręczenia certyfikatu. 
Opinię o szkole przedstawił starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty Józef 
Syrek, który szczególnie zaakcento-
wał takie osiągnięcia szkoły jak:

- bardzo wysokie lokaty uczniów 
w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach i zawodach sportowych 
na etapie wojewódzkim i ogólno-
polskim; 

- wysoka pozycja szkoły w rankin-
gu szkół średnich „Rzeczpospolitej” i 
„Perspektyw” (w 2004 r. 140 miejsce 
w kraju i 8 w województwie, w 2005 
r. 108 miejsce w kraju i 4 w woje-
wództwie);

- prowadzenie współpracy z trzema 
szkołami niemieckimi;

- wysoki poziom nauczania języ-
ków obcych w systemie podziału na 
grupy międzyklasowe według stopnia 
zaawansowania;

- realizowanie programu edukacji 
teatralnej prowadzonej przez aktorów 
teatrów szczecińskich;

- pielęgnowanie tradycji edukacji 
ekologicznej, której zwieńczeniem są 
systematycznie organizowane Sejmi-
ki Ekologiczne z udziałem lokalnego 
środowiska;

- bardzo wysokie procentowe 
wskaźniki stopnia realizacji poszcze-
gólnych standardów pracy szkoły 
uzyskane w wyniku zewnętrznego 
mierzenia jakości pracy szkoły w 
roku 2003/2004.

W podsumowaniu wizytator dodał, 
że szkoła chętnie podejmuje nowe 
wyzwania i stale wzbogaca swoją 
ofertę edukacyjną. Prowadzi liczne 

ponadstandardowe działania i wdra-
ża kolejne związane z jakościowym 
rozwojem placówki. Celem powyż-
szego programu jest aktywizowanie 
środowisk szkolnych do podejmowa-
nia projakościowych przedsięwzięć w 
edukacji, a także promowanie szkół i 
placówek osiągających wysoką jakość 
pracy poprzez m.in: posługiwanie się 
logo „Zachodniopomorska Szkoła 
Jakości”, organizowanie cyklicznych 
spotkań dotyczących jakości, a także 
wpisie w rejestrze szkół i placówek 

jakości. Certyfikat ten jest przyzna-
wany na 5 lat, a na jego uzyskanie 
trzeba ciężko pracować przez długi 
okres. Jest on świadectwem pracy, 
ambicji i poświęcenia, dlatego też 
grono pedagogiczne, uczniowie oraz 
rodzice mogą być dumni, że właśnie 
ich szkoła otrzymała ten certyfikat, 
który wyróżnia ją od pozostałych 
placówek.

(informacja własna szkoły)
Oka



Nr 488 DZIENNIK
NOWOGARDZKI

LIkWIdaTOr 
Spółdzielni Pracy „PrOHaZarOL” 

w nowogardzie 

sprzeda używane, 
w dobrym stanie:

- walizkową maszynę do pisania 
   Erika 3004 elektronic za 100 zł
- drukarkę komputerową 
   EPSON LX 1050 za 100 zł
- kserokopiarkę MINOLTA 
   EP 2150 za 100 zł

Telefony kontaktowe:
091 392 31 36, 0691 801 273

Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1700, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

reklama

reklama reklama

Kącik Młodych Szaradzistów
Dzisiaj prezentujemy ostatnie przed wakacjami zadanie. Na rozwiązania 

wszystkich czerwcowych zadan czekamy do 3 lipca. Powodzenia!

Oto zadanie ze zwierzakami. Zauważcie jak bogaty jest nasz język ojczy-
sty – wyrazy nie mające nic wspólnego ze zwierzętami kryją w swej nazwie 
przedstawicieli fauny.

Zdjęcia zwierzątek podpowiedzą Wam, gdzie należy wpisać odgadnięty 
wyraz.

W pionowej , kolorowej kolumnie odczytacie ostateczne rozwiązanie, które 
należy nadesłać do redakcji.

- pani  przed gabinetem - prawa ręka dyrektora,
- drobny bibelocik, który bardzo lubicie i wierzycie, że przynosi Wam 

szczęście,
- miesiąc w którym opadają liście z drzew,
- część buta – ma ją trzewik, ale nie ma sandał,
- do prowadzenia auta powołany i czasami szoferem zwany,
- gruby papier (z niego kartony).

Elemarkowie

 Śladami Juliusza Cezara, Romea i Julii, Michała Anioła

uczniowie II LO we Włoszech 
 
 9 czerwca 2006 r. jako kilkuna-

stoosobowa grupa młodzieży z II LO 
wraz z opiekunami J. Dzikowską i I. 
Szymańską–Głowicką, wyruszyliśmy w 
daleką podróż do kraju Juliusza Cezara, 
Romea i Julii, Michała Anioła, Leonarda 
da Vinci, kawy espresso, pizzy, ma-
karonu, frutti di mare i mody - czyli do 
Włoch. Po 25 godzinach wyczerpującego 
siedzenia w jakże nowoczesnym, dwu-
pokładowym autobusie zajechaliśmy na 
miejsce do Lido Adriano –przepięknego, 
malowniczego miasteczka położonego 
nad Morzem Adriatyckim.

Podczas tygodniowego pobytu, które-
go termin najchętniej przedłużylibyśmy 
jeszcze o kilka dni, wzbogaciliśmy swoją 
wiedzę historyczną, słuchając nadzwy-
czaj żywej jak na 30 stopniowe upały 
pani przewodnik, która w wyczerpujący 
sposób informowała nas o wszystkim, 
co dane nam było zobaczyć (a było tego 
sporo).

W bajecznie kolorowym parku Italia 
in Miniatura mieliśmy możliwość zwie-
dzenia w miniaturze najważniejszych 
zabytków i budowli Europy.

Po wspinaczce na szczyt wchodzącej 
w skład Apeninów, najstarszej republiki 
świata - San Marino, stanowiącej od-
rębne państwo na terytorium włoskim, 
ujrzeliśmy piękne krajobrazy malowni-
czych miejscowości położonych u pod-
nóża góry.

W miejscu naszego zakwaterowania 
zażywaliśmy kąpieli w kilka razy bar-
dziej słonym niż Bałtyk - Adriatyku, 
uważając przy tym na duże ilości krabów 

oraz opalaliśmy się we włoskim słoń-
cu w zależności od karnacji. Integrując 
się z łatwo nawiązującą kontakty mie-
szanką narodowościową zamieszkującą 
Lido Adriano odwiedziliśmy miejscowe 
dyskoteki próbując swoich sił w salsie i 
mambo oraz rozegraliśmy mecze towa-
rzyskie w piłkę plażową i nożną.

Będąc na audiencji u Papieża 
Benedykta XVI na Placu św. Piotra w 
stolicy Apostolskiej (Watykanie) odwie-
dziliśmy grób Ojca Świętego Jana Pawła 
II oraz Bazylikę św. Piotra. Ponadto 
w Rzymie zwiedziliśmy pozostałości 
po Rzymskim Imperium - Coloseum, 
Forum Romanum oraz fontannę di 
Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie.

Mnogość kościołów i stoisk z pamiąt-
kami we Florencji, Rawennie czy Rimini 
oraz duża ilość zabytków w tych pięk-
nych miastach, mimo lejącego się potu 
i pęcherzy na nogach, pobudzała nas do 
dalszego zwiedzania. 

Uwieńczeniem pobytu we Włoszech 
było zwiedzenie uchodzącej za jed-
no z najbardziej romantycznych miast 
Wenecji.

...10 dni wycieczki przeminęły jak 
z wiatrem, a mimo tego dostarczyły 
nam wielu niezapomnianych wrażeń. 
Pozwoliły poznać kulturę i historię 
Włoch, zaznać smaku słonego Adriatyku 
a przede wszystkim nawiązać nowe zna-
jomości a nawet przyjaźnie, doskonaląc 
przy tym znajomość języka angielskiego 
i niemieckiego.

 Żegnaj gorąca Italio! Witaj nowy nie-
znany świecie!
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gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

OPŁaTy  PZW
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że opłaty na rok 2006 
są przyjmowane codziennie 

w godz. 10.00 – 16.00 w sklepie 
wędkarskim na Placu Wolności

Zatrudnię 
SPRZEDAWCĘ 

– podstawowa znajomość obsługi komputera 
– wykształcenie średnie 
– uregulowany stosunek do służby wojskowej 

Tel. 0604 410 983 
ul. kościuszki 1 audIO-VIdeO

Poszukujemy chętnych 
do zbioru truskawek 
na plantacjach położonych 

w Nowogardzie za SP3 i na kolonii 
Pustać (za motocrossem) 

Początek zbiorów 
26.06.2006 r. godz. 6.00. 

Tel. 091 39 22 220, 0602 52 16 71

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 

wybudowany, dwuetażowy w okolicach 
Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 091 39 
14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spół-
dzielcze, własnościowe z garażem. 091 39 
28 135.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spół-
dzielcze. 0500 062 358.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub 
kawalerkę. PILNIE. Tel. 665 245 665.

• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 
Telefon: 513 153 553.

• Poszukuję tanio kawalerki lub 2-pokojo-
wego mieszkania nieumeblowanego w 
Nowogardzie. 0887 226 857.

• Kupię działkę z altanką. 0606 197 623.
• Zamienię 3-pokojowe na dużą kawalerkę 

lub mieszkanie w starym budownictwie. 
0606 197 623.

• Sprzedam dom w okolicach Nowogardu. 
0606 424 467.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4-
pokojowe, wysoki standard z garażem. 
0605 548 120.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 
z murowaną altanką, z mediami. Ogro-
dy im. „Słowackiego”. 0604 509 996.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 
28 108.

• Sprzedam dom na wsi. 0880 397 908.
• Zamienię mieszkanie 100 m2 własnościo-

we, bezczynszowe (m.in. garaż) w Gole-
niowie, stan bdb, na dom w Nowogardzie 
(lub kupię dom w Nowogardzie). 091 41 
80 690.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawa-
lerki do wynajęcia. 0500 766 730.

• Wynajmę tanio kawalerkę lub 2-poko-
jowe mieszkanie nieumeblowane w 
Nowogardzie. 0885 226 856.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwoś-
cią przeniesienia – może być domkiem 
letniskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 

automat, ABS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 zł/1 
kg. 0889 608 764.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, 
rok prod. 1979. Tanio!!! Tel. 091 39 
11 101.

• Sprzedam VW Jetta, 1988 r., silnik 1.8 ben-
zyna + instalacja gazowa z certyfikatem. 
Cena 3.000 zł – do uzgodnienia. Tel. 0607 
937 054.

• Pilnie sprzedam Renault 14, 1986 r., cen-
tralny zamek, alarm, szyberdach, blachy 
ocynk. Stan bardzo dobry, cena 1.200zł. 
091 39 10 640.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam zboże: pszenżyto i owies. 091 

39 106 25.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie 

i hurtowo – cena do uzgodnienia. 091 
39 110 18, po 20.00.

• Sprzedam 2,5 ha łąki i 2,5 ha ziemi ornej. 
0663 212 981.

• Sprzedam krowę po pierwszym wycie-
leniu – 2.500 zł i cielaka 8-miesięcznego 
– 1.500 zł. 091 39 100 45.

• Sprzedam tanio stado bażantów łownych 
i 100 jaj. Tel. 091 39 20 106 (po godz. 
20.00).

• Sprzedam kombajn zbożowy Fiat Agri 
Lawerda 3.600 i bryczkę konną. 0503 
661 094.

• Sprzedam krowy i cielęta. 091 39 
22 990.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Remonty – 0508 920 135.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i 

dokumenty. Tel. 091 39 23 132.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zamawiać 
lub dorabiać? – Dla każdej nowej kon-
sultantki prezenty! Darmowa dostawa 
paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i 
tanio! 0696 138 406.

• Składanie mebli – szybko i tanio! 0697 
819 087.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.

PRACA
• Załatwię pracę dla kobiet w Niemczech, 

podstawowa znajomość języka niemie-
ckiego. 0693 16 22 50.

• Zatrudnię przy murowaniu i docieplaniu. 
0608 817 214.

• Restauracja „Przystań” zatrudni kucha-
rza. 091 39 20 221.

• Ogrodnika zatrudnię. Tel. 091 39 20 760 
– do 16.00. Informacja Agnieszka Gaj-
dzis.

• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w 
kuchni. 0600 811 404.

• Zatrudnię do zbioru truskawek w Olcho-
wie. 0693 344 778, 091 39 23 679.

• Firma Ogólnobudowlana przyjmie 
zlecenia i zatrudni pracowników z do-
świadczeniem. Tel. 0514 344 574.

• Studentka zaopiekuję się dzieckiem na 
okres wakacji. Tel. 0601 75 94 65.

• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 
091 39 21 195.

• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 – 40 
lat, najchętniej rencistkę. 0693 850 197.

INNE
• SPRZEDAM WIEżę DIORA 502, 5 ELE-

MENTóW Z PILOTEM, bEZ KOLuMN, 
CENA 590 Zł – TEL. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Komputerowe przepisywanie prac. 
Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• Foksterierki przyjazne dzieciom i myśli-
wym tanio sprzedam. 091 39 18 775.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z pro-
lodzikiem, kolumny nieużywane. 0508 
419 147.

• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 
548 373.

• Dla rencisty na wsi potrzebny piec c.o. 
żeliwny, stalowy, ok. 1m, niedrogo. 091 
39 20 008 – wieczorem.

• Pianino „Legnica” sprzedam. 1700 zł. 0697 
55 30 10.

• Miałeś wypadek samochodowy, by-
łeś ofiarą wypadku??? Należy Ci się 
ODSZKODOWANIE (z tytułu OC). 
Pomożemy Ci je uzyskać, do 10 lat 
wstecz. Europejskie Centrum Od-
szkodowań. Zadzwoń, spotkajmy się, 
porozmawiajmy. Tel. 0508 866 447, 
0500 766 730.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-
biegowy „Junkers”. 091 39 20 541, 0661 
690 590.

• Kompletne drzwi metalowe 2-skrzyd-
łowe do warsztatu, garażu, ocieplone. 
Wysokość 3,56, szerokość 3. Tanio. 0693 
068 993.

reklama reklama
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PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-łobez        7.35
łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 bL, 07:45 u, 08:15 A, 09:15 u, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 u, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 u, 21:40 u
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 u, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 u, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 u, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 bL, 15:40 L, 16.00 u, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 u, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 u
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; b - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; u – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 b C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 b C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PuWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” b.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PuP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks

NOWOGARD    26.06.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 

FILIA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. rejestratorka medyczna
7. murarz
8. kierownik produkcji
9. sprzedawca
10.mechanik maszyn
11. księgowa
12.spawacz
13.sekretarka
14.stolarz (możliwość przyuczenia)

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. rozbieracz-wykrawacz (Ościęcin)
2. spawacz (żabowo)
3. pracownik obsługi wózka sprzą-

tającego (Kliniska)
4. technolog robót wykończenio-

wych (Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. spawacz-ślusarz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Za-

chodniopomorskie)
8. kierownik robót sanitarnych 

(Goleniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10.pakowacz żywności (Szczecin)
11.z-ca kierownika piekarni (Gole-

niów)
12.kierowca (Gryfino)
13.nauczyciel j. angielskiego, j. 

niemieckiego, w-fu, historii, 
informatyki, 

     fizyki/techniki (Kamień Pom.)
14.kucharz, osoba do organizacji 

gier i zabaw dla dzieci (łukęcin)
15.pracownik produkcji (Poznań)
16.kierowca C+E (Gryfice)
17.spawacz, betoniarz, pracownik 

fizyczny (Miękowo)
18.dekarz, murarz, tynkarz (Potu-

liniec)
19.brukarz, instalator sieci wodno-

kanalizacyjnych, cieśla-zbrojarz      
     (Szczecin)
20. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
21. murarz, malarz, szpachlarz, 

kafelkarz, pomocnik budowlany  
     (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego, j. 

niemieckiego, j. polskiego, fizyki, 
      techniki, muzyki (Osina)

INFORMACJE MOżNA uZYSKAĆ 
W POWIATOWYM uRZęDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE 

pok. nr 12.
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Fagus Kołabacz – Pomorzanin Nowogard 6:2 (3:0)

Fatalne zakończenie sezonu
Haberski – M. Miklas, Nierad-

ka, Kaczmarek, Marszałek (80. 
M. Gruszczyński), Piotrowski 
(75. Szewc), Konieczny, Rze-
chuła, Skórniewski, K. Miklas, 
Galus.

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas, Galus.

Nie udało się Pomorzaninowi 
pożegnalne spotkanie ligowego 
sezonu 2005/06. Wyjazdowy 
mecz z Fagusem Kołbacz zakoń-
czył się dotkliwą porażką.

Pomorzanin zaprezentował 
się słabo. Nasi piłkarze mieli, 

co prawda, początkowo małą 
przewagę w środku pola, ale nic 
z tego nie wynikało i zostali wy-
punktowani przez zawodników 
gospodarzy. Pierwsza bramka 
padła w 25. minucie, gdy w 
zamieszaniu podbramkowym 
jeden z graczy Fagusa zdołał 
trafić do siatki. Pięć minut póź-
niej nasi obrońcy przeprowadzili 
nieudaną pułapkę ofsajdową, w 
wyniku czego jeden z piłkarzy z 
Kołbacza znalazł się sam przed 
Haberskim i nie zmarnował tej 
okazji zdobywając drugą bram-

kę. Trzecia bramka padła po 
kolejnych pięciu minutach, a jej 
okoliczności były niemal kopią 
poprzedniego trafienia: nieuda-
na próba złapania na spalonym 
gracza rywali, który mając przed 
sobą tylko bramkarza zdobył 
bramkę. Do przerwy wynik nie 
uległ zmianie.

Po wznowieniu gry Pomo-
rzanin rzucił się do odrabiania 
strat. Pierwsze piętnaście minut 
drugiej połowy należało do 
naszej drużyny i w tym czasie 
udało się zdobyć dwie bramki. 
Dobrze obsłużeni zostali K. 
Miklas i Galus, którzy znaleźli 
się w sytuacjach sam na sam z 
bramkarzem rywali i przedłużyli 
szanse Pomorzanina.

Niestety, później skutecznością 
wykazali się gospodarze. W 70. 
minucie strzałem z 25 metrów 
został zaskoczony Haberski i 
wynik brzmiał w tym momen-
cie 4:2. Piątą bramkę drużyna z 
Kołbacza strzeliła po uderzeniu z 
30 metrów, a szóstą po kolejnym 
uderzeniu z dystansu tuż przed 
zakończeniem spotkania.

Pozostałe wyniki meczów:
Kłos Pełczyce - Radovia Rado-

wo Małe 1 : 0, Zorza Dobrzany 
- Polonia Płoty 2 : 4, Sparta 
Gryfice - Sokół Pyrzyce 3 : 1, 
Kluczevia Stargard - Dąb Dębno 
4 : 1, Iskra Banie - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin 2 : 5.

Andrzej Garguliński

końcowa tabela:
1.  Sokół Pyrzyce 30 71 89-27
2.  Stal Szczecin 30 59 64-32
3.  Kluczevia Stargard 30 57 79-43
4.  Polonia Płoty 30 55 59-45
5.  Mieszko Mieszkowice 30 54 65-34
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 30 47 46-38
7.  Zorza Dobrzany 30 43 46-56
8.  Kłos Pełczyce 30 41 43-48
9.  Sparta Gryfice 30 40 43-48
10.  Dąb Dębno 30 40 56-37
11.  Vineta Wolin 30 39 43-49
12.  Fagus Kołbacz 30 33 43-61
13.  Pomorzanin Nowogard 30 33 45-75
14.  Radovia Radowo Małe 30 28 44-68
15.  Korona Stuchowo 30 22 39-70
16.  Iskra Banie 30 16 34-107

Turniej Siatkówki 
Plażowej 
nowogard 2006

Od dnia 01.07.2006 (sobota), zapraszamy 
na turnieje siatkówki plażowej. Impreza bę-
dzie się odbywała w nowogardzie na plaży 
miejskiej ul. Promenada 3. Początek turnieju 
godzina 10.00. udział brać mogą 2-osobowe 
zespoły. W roku bieżącym rozgrywki odby-
wać się będą w kategorii; podstawówki, gim-
nazja, dziewczęta i OPen (męskie, żeńskie 
lub mieszane). Przez kolejnych pięć sobót 
lipca, drużyny rywalizować będą w klasy-
fikacji generalnej, jak również w każdym 
turnieju, będzie można walczyć o nagrody 
i upominki. Wpisowe drużyny w całym tur-
nieju wynosi 10 zł, w ramach którego pierw-
szych 80. zawodników otrzyma pamiątkowe 
koszulki, przygotowane specjalnie na im-
prezę. Organizatorem turnieju jest ognisko 
TkkF „WOdnIak” w nowogardzie oraz 
urząd Miejski. Patronem medialnym impre-
zy jest dziennik nowogardzki. Informację o 
ubiegłorocznej edycji oraz innych imprezach 
organizowanych przez WOdnIaka można 
znaleźć na stronie internetowej: www.wod-
niak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.
nowonet.pl

  TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

Streetball 
nowogard 2006

Dnia 30.06.2006r. o godzinie 9.30 na boisku 
przy SP odbędzie się turniej trójek koszykar-
skich w kategoriach podstawówki, gimnazja, 
dziewczęta, OPEN. W trakcie turnieju przepro-
wadzone zostaną konkursy rzutów za 3 punkty 
oraz rzutów osobistych. Zapraszamy serdecznie 
uczestników i kibiców. Głównym sponsorem 
turnieju jest SKATE SHOP TRRREK państwa 
Kędzierskich, którzy ufundowali koszulki dla 
uczestników turnieju Organizatorem turnieju 
jest Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard 
oraz UKS „Trójka” NIEBIESKA TEAM No-
wogard. Informacje z poprzednich turniejów 
oraz innych imprez WODNIAKA znajdziesz na 
stronach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.
wodniak2006.nowonet.pl

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Nowogardzie zwraca się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu ule-
ga kilkaset osób. Zachowując zdrowy rozsądek 
unikniemy tragedii.

Zarząd

kolejny sukces szczypiornistek z „czwórki”
W dniach 15-18 czerwca w Płocku rozegrany został 12 Międzynarodowy Festiwal Piłki 

Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Na turnieju dobrze wypadły zawodniczki LUKS 4 Pomorza-
nin Nowogard.

Nasze miasto reprezentowały 
dziewczęta z rocznika 1993. 
Pierwszego dnia zawodniczki 
z Nowogardu pewnie wygrały 
z Piotrcovią Piotrków 24:7 i 
z Samborem Tczew 23:9 oraz 
zremisowały z UKS Źródełko 
Pinczów 16:16. Następnego 
dnia LUKS 4 Pomorzanin No-
wogard minimalnie przegrał 
z LUKS Millenium – kadrą 
województwa kujawsko – po-
morskiego, która wygrała cały 
turniej 12:15 oraz ze zdobyw-
cą drugiego miejsca, kadrą 
Mazowsza 12:13. Humory 
naszym dziewczętom popra-
wił rozgrywany trzeciego dnia 
imprezy mecz z MKS Brodnica, 
w którym rozgromiły rywal-
ki 31:3. Ostatecznie LUKS 
4 – Pomorzanin Nowogard 

zajął trzecie miejsce, za co 
otrzymał pamiątkowe medale 
oraz okazały puchar. Najlepszą 
zawodniczką turnieju wybrano 
Jagodę Jendrysiak honorując ją 
piękną statuetką.

„Wyjazd do Płocka miał nie 
tylko aspekt sportowy. – po-
wiedział Jerzy Kusiak – Zwie-
dziliśmy starówkę i część za-
bytkową Płocka oraz, co się 
bardzo młodzieży podobało, 
to wspaniałe ZOO. Szczegól-
ne podziękowania należą się 
burmistrzowi Nowogardu oraz 
Pomorzaninowi Nowogard za 
wsparcie finansowe, dzięki któ-
remu wyjazd na turniej doszedł 
do skutku.”

Zespół LUKS 4 Pomorzanin 
Nowogard zagrał w składzie: 
Sylwia Korniluk, Marika Za-

wadzka, Malwina Król, Micha-
lina Waszak, Natalia Tomczak, 
Sandra Niedbał, Jagoda Jen-
drysiak, Joanna Witkowska, 
Karolina Nizińska, Monika 
Nosek, Kinga Piwowarczyk, 
Ines Penczek, opiekun zespołu: 
Wiesław Buczyński, kierownik 
zespołu: Jerzy Kusiak.

Końcowa klasyfikacja czoło-
wych zespołów:

1. LUKS Millenium 
2. Kadra Mazowsza,
3. LUKS 4 Pomorzanin No-

wogard,
4. UKS Źródełko Pinczów, 
5. Sambor Tczew,
6. MKS Piotrcovia Piot-

rków,
7. MKS Brodnica.

Ag
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  W obiektywie Jana Korneluka   
55 stopni różnicy - jak to wytrzymać?
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Sezon truskawkowy 
trwa
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

Zabawa na motocrossie
W sobotę 1 lipca 
od godz. 18.00 

na motocrossie odbędzie 
się zabawa przy orkiestrze. 

Serdecznie zapraszamy.

czytaj na str. 4

MAGAZYN

Firma Handlowo
Usługowo Produkcyjna 

„ReKO” Łatka Konstanty 

Skup Złomu i Metali Kolorowych 
w Nowogardzie 

ul. Dworcowa 2/4 
oferuje atrakcyjne 
ceny skupu np.: 
• złom stalowy (blacha)  
  – 0,54 zł za kg 
• złom stalowy (wsad)  
  – 0,64 zł za kg

 Zapraszamy

Przychodnia Rodzinna  „PRAXIS 2” 
Nowogard ul. Dworcowa 2,

tel. 091 392 07 87, 091 392 51 20, 
091 392 60 66, 091 392 72 72

Przyjmujemy nowe deklaracje 
do lekarzy rodzinnych

nie ograniczamy skierowań na 
badania i do lekarzy specjalistów
Bezpłatne badania wykonywane na miejscu 

- USG, EKG, badania laboratoryjne, spirometria, 
badanie komputerowe wzroku, szczepienia, 

zabiegi pielęgniarskie.
Lekarz dyżurny  po godz.18 oraz 

w niedzielę i święta przyjmuje
przy Szpitalu  w nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 7, 
tel. 091 3921356 wew.106

Sezon truskawkowy trwa. Pogoda sprzyja. Przy drogach i w okolicach marketów pojawili się sprzedawcy 
owoców. Dzięki nim mamy świeże owoce prosto z działek. Ceny kształtują się w granicach 2 zł. Dla wielu 
sprzedawców jest to dodatkowy zarobek. Red.

Czy to koniec sortowni 
śmieci w Słajsinie?

Gmina Goleniów 
wystąpiła 
ze Związku r-XXI
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NOWO-EMIGRACJA
Pomóż obliczyć nam, ile osób w ciągu ostat-

nich 4 lat wyemigrowało z Nowogardu!!!
Wyślij sms lub email z imieniem i rokiem uro-

dzenia znanej ci osoby, która wyjechała.
SMS - 0 661 997 408   lub  email - nowo.emi-

gracja@wp.pl. Twoja informacja ma wielkie 
znaczenie dla przyszłości naszego miasta.

LICZYMY WSPÓLNIE - Na Ciebie.

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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nOWO-eMIGracja 
- akcja dobiega końca

Dzisiaj po raz ostatni znajdą 
Państwo na stronach Dziennika 
Nowogardzkiego informacje o 
naszych działaniach. Jako, że 
numer jest wydaniem weekendo-
wym smsy i maile przyjmowane 
będą do niedzieli włącznie. Po 
naszym ostatnim sprawozda-
niu, w dniu zakończenia roku 
szkolnego dostaliśmy ponownie 
dużo informacji na temat osób, 
które wyjechały z Nowogardu w 
ciągu ostatnich 4 lat, docierały 
do nas także deklaracje wyjazdu 
od osób posiadających bilety do 
Anglii i Irlandii. Bardzo zadowa-
la nas dotychczasowy przebieg 
akcji i duże zainteresowanie 
nowogardzian, smsy i maile 
przychodzą masowo po każdym 
wydaniu Dziennika, zwłaszcza 
po zamieszczaniu fragmentów 
listów osób bliskich naszym 

emigrantom. Zadowolenie zde-
rza się jednocześnie z przeraże-
niem, które wywołują wyniki, 
już dziś dla porównania możemy 
powiedzieć, iż suma emigrują-
cych znacznie przekracza liczby 
mieszkańców osiedli takich jak 
Radosław czy Bema. W lipco-
wym wydaniu DN mamy zamiar 
przedstawić szczegółowe wyniki 
naszej akcji, wiemy jak niecierp-
liwie czekają na to mieszkańcy, 
dodatkowo dokonamy analizy 
zjawiska i pokażemy widoczne 
konsekwencje masowej emigra-
cji mieszkańców naszego miasta. 
Liczymy również na reakcję w tej 
sprawie władz miejskich - mamy 
nadzieję, że kilka osób „obudzi 
się” i zacznie dostrzegać ten 
problem. Niestety, posiadamy też 
negatywne odczucia związane z 
naszym przedsięwzięciem, a to 

za sprawą pewnych sygnałów 
(otrzymywanych oczywiście nie-
oficjalnie), aby zaprzestać działań 
lub nie podawać rzeczywistych 
danych, z przykrością - dla tych 
osób stwierdzam, iż nie poddamy 
się żadnym naciskom i ujawnimy 
wszystkie prawdziwe liczby, jakie 
uda nam się ustalić. 

Na koniec chcemy bardzo po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom akcji NOWO-EMIGRACJA: 
za smsy, maile i słowa wsparcia. 
Ogromne podziękowania należą 
się całej redakcji Dziennika No-
wogardzkiego, to dzięki gazecie 
mogliśmy to wszystko sprawnie 
przeprowadzić i upowszechnić. 
Z naszej strony deklarujemy, że 
jest to dopiero początek zmagań 
o zapewnienie dobrej przyszłości 
naszemu miastu, żeby już nikt nie 
był zmuszony szukać szczęścia 
gdzie indziej. 

Wszystkim jeszcze raz bar-
dzo serdecznie dziękuję Michał 
Wiatr.

Odbędzie się XXXVIII 
Sesja rady Miejskiej

5 lipca 2006 roku (środa) o godzinie 1200 w 
sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (I 
piętro) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej 

Ważniejsze punkty obrad:
Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a/ zmian budżetu gminy Nowogard  na 2006 

rok, 
b/ zmian w budżecie gminy Nowogard na 

2006 rok, 
c/ zmiany uchwały (dot. zmian w prelimina-

rzu Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych), 

d/ określenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych do których nie 
stosuje się przepisów ustawy

e/ regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Nowogard.

PIS – chciejmy!
W słowie Ojczyzna istnieje pewna substancja, powiedział Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. 

Tą substancją jest etyka. A cóż to jest ta etyka? Rozważał i z troską pytał wielki Polak. To jest właśnie 
szeroko rozumiana moralność. Ona jest jedna i uczy między innymi odczuwania drugiego człowieka: 
radowania się jego radościami, smucenie jego smutkami, podanie ręki, gdy jej potrzebuje, gdy upada. 
To nic innego, jak pięknie rozumiana ludzka solidarność. solidarność niej tak wiele mówili – Prymas 
Stefan Wyszyński i Papież Tysiąclecia Jan Paweł II.

Postarajmy się chcieć!
Stwórzmy w naszej gminie mocne struktury partii, która będzie autentycznie blisko ludzi.

Tadeusz Filipczak

„dziennik” 
za granicą

Niezwykle miła wiadomość dotarła w ostat-
nich dniach do naszej redakcji. Okazało się, że 
„Dziennik Nowogardzki” dostarcza informacje 
o życiu naszej okolicy nie tylko mieszkańcom 
Nowogardu, ale również nowogardzianom 
mieszkającym za granicą. Odnotowaliśmy kil-
ka przypadków, w których emigranci proszą o 
przysyłanie naszej gazety, by nie zatracić kontak-
tu z naszym miastem. Niezwykle to krzepiące.

Red.

„Warsztaty ekologiczne” - kolonie
Oferta wypoczynku w Zawoi (Beskidy) – lato 2006 r.
Do udziału w „Warsztatach ekologisznych” zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. Koszt skierowania 600zł (koszt całkowity 1100zł, zniżka 500zł wynika z dotacji Urzędu 
Miasta i Ligi Ochrony Przyrody).   

Koszty obejmują: przewóz do ośrodka i z powrotem, wycieczki, prelekcje, nagrody, ubezpieczenie, 
wyżywienie.

Organizowane przez nas „Warsztaty ekologiczne” umiejętnie łączą wypoczynek ze zdobywaniem 
praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

ZAWOJA - malownicza miejscowość położona we wschodniej części Beskidu Żywieckiego u podnóża 
Babiej Góry.

W trakcie pobytu zapewniamy takie atrakcje jak: wycieczkę autokarową do Pienińskiego Parku Naro-
dowego (spływ Przełomem Dunajca, Zamek w Czorsztynie, zapora na Dunajcu), wycieczka do Suchej 
Beskidzkiej (Zamek Suskich, kąpiel w aquaparku).Oprócz tego uczestnicy zobaczą wiele ciekawych 
miejsc m. in. górskie panoramy, wypas owiec, Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego.W trakcie 
trwania warsztatów będą odbywały się liczne prelekcje, konkursy, turnieje.

Termin turnusu:  10.07.2006 r.
Kontakt, Pani Danuta Chodyniecka
Liga Ochrony Przyrody  Z.O. w Szczecinie,  tel. 091 422 46 91  
„Czyś jest babą, czy też chłopem w świat wyruszaj razem z LOP-em”, ilość miejsc ograniczona.

Z okazji imienin 

ks. Piotrowi Gronostajowi 
wszystkiego co najlepsze, 

wielu łask Bożych oraz 
zadowolenia 

z pracy duszpasterskiej 
życzą parafianie



DZIENNIK
NOWOGARDZKI30.06-3.07.2006 r. 3

reklama

reklama

OPaŁ PPUH „EDBA””
• radykalna 
   OBnIżka cen kOkSu
• OBnIżka cen WĘGLa

Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 
(za cmentarzem) 

czynne 
od poniedziałku do soboty 

tel. 091 39 22 329, 
091 39 20 353 

na terenie miasta 
bezpłatny transport!!!

reklama

Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy 
w nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7 

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych DU nr 79 z 
2006 r. poz. 550 art. 4 ust. 8 ogłasza konkurs ofert na wykonanie 
remontu pomieszczeń pracowni rTG. Zamawiający zapewnia 
własny udział materiału. Zakres remontu i SIWZ do pobrania 
w pok. 6. Ofertę należy składać w sekretariacie – pok. 2 SPSR w 
Nowogardzie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „konkurs 
ofert na remont pracowni rTG”. Termin otwarcia ofert w dniu 
18 lipca 2006 r. w pok. 6 dyrekcji szpitala – SPSR. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny. Informacje dodatkowe udziela Jan Słaby, tel. 091 392 13 
56, w. 167, pok. 6.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

noc Świętojańska
W dniu 23.06.06 r. pięknym ko-

rowodem rozpoczęły się obchody  
Nocy  Świętojańskiej zwanej rów-
nież  Nocą Kupały. Jak co 
roku nie zabrakło śpiewu, 
tańca i muzyki. W wi-
dowisku pt. „Noc Ku-
pały” zostały przypo-
mniane tradycje owej 
nocy, nie zabrakło 
również konkursu na 
najpiękniejszy wianek 
świętojański oraz wspaniałego korowodu łódek, 
z których dziewczęta rzucały wianki do jeziora. 
Noc Świętojańską swoimi występami uświetniły 
zespoły: zespół wokalny Stars i jego solistki, 
zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna, członkowie 
zespołu KaHa BAND, wokalistki P. Szponar  i 
M. Gan, zespoły taneczne Gest i Feniks oraz 
grupy teatralne Antrakt i Warsztat.

red.

jak dobrze mieć sąsiada…
Powyższe słowa piosenki nie 

zawsze się spełniają. Niekiedy 
rzeczywistość staje się brutalna, 
a tego typu słowa należałoby 
odłożyć do lamusa. 

Zwrócił się do naszej redakcji 
czytelnik mieszkający przy ul. 3 
Maja nad Zakładem Pogrzebo-
wym „Kredo”. Oto, co powiedział 
prosząc o interwencję.

- Występuję w imieniu wszyst-
kich moich sąsiadów z prośbą 
o pomoc. W naszym bloku 
mieszkają sąsiedzi, którzy mają 
trzy psy. Zwierzęta te pomimo 
nakazu policji są wypuszczane 
bez opieki, bez kagańca i smy-
czy. Należy zauważyć, że psy te 
są agresywne.Wszyscy sąsiedzi 
wraz ze mną jesteśmy napadani 
bez powodu przez naszą są-
siadkę i jej męża. Nie możemy 
spokojnie przejść po schodach, 
korytarzu, aby nie narazić się na 
drwiny i urągania z ich strony. 8 
czerwca mąż sąsiadki  napadł na 
mnie słownie i pobił. Całe zajście 
nagrałem na telefon komórkowy, 
który mi zabrał. Oddał mi go 
dopiero po interwencji policji. 
Muszę nadmienić, iż jestem 

inwalidą. Tymczasem ze strony 
moich sąsiadów ani ja, ani nikt 
inny, nie ma spokoju. Ciągle wy-
wołują awantury. Sąsiedzi ci po 
swych psach w ogóle nie sprzą-
tają. Mają sukę, więc w okresie 
rui cały budynek zamienia się 
w psiarnię i wówczas całą dobę 
słychać ujadanie psów.

Wszyscy sąsiedzi, z którymi 
rozmawiałem potwierdzają sło-
wa naszego czytelnika. 

Rozmawiałem także z właś-
cicielami salonu pogrzebowego 
„Kredo”.

- Wszystkie informacje, jakie 
pan zebrał są prawdziwe. My ze 
swej strony możemy dodać, iż 
państwo ci od strony podwórka 
zagrodzili nam dojazd karawanu 
do naszego zakładu wieszając 
łańcuch. Ich psy puszczane bez-
trosko brudzą karawan. Kiedy 
mój mąż wyjeżdżając na po-
grzeb mył pojazd z odchodów 
po zwierzętach pani ta zaczęła 
krzyczeć, iż na podwórku otwie-
ramy myjnię. Zaatakował mnie 
jej pies rozrywając mi spodnie. 
Nosiłam się z założeniem sprawy 
sądowej, ale dałam sobie spokój, 

chcąc żyć z wszystkimi sąsiadami 
w zgodzie.Małżeństwo to jest 
bardzo trudne we współżyciu 
sąsiedzkim.

O powyższej sprawie rozma-
wiałem z z-cą Komendanta Po-
licji panem Nowakiem i Kierow-
nikiem Prewencji Policji panem 
Zwierzakiem, którzy obiecali 
zająć się pilnie tym problemem. 
Niebawem do tego domu przybę-
dzie dzielnicowy, który podejmie 
odpowiednie działania.

Jednocześnie panowie poli-
cjanci proszą o informowanie 
policji o każdym zajściu w po-
wyższym budynku.

A zatem należy mieć nadzieję, 
iż problem szybko zostanie za-
żegnany. Nikt nikomu bezkarnie 
ubliżać nie może.

Ireneusz karczyński
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dokończenie ze str. 1

Radosnego wejścia 
w dorosłe życie, 

młodości, radości, 
przyjaciół, na których 

nigdy się nie zawiedziesz 
i miłości najbliższych… 

Iwonie Prandota 
z okazji 18 urodzin 
wszystkiego co najlepsze 

życzą 
rodzice chrzestni

Czy to koniec sortowni śmieci w Słajsinie?

Gmina Goleniów wystąpiła ze Związku r-XXI
radni Goleniowa podjęli de-

cyzję o wystąpieniu ze Związku 
r-XXI.

co to oznacza dla przyszłości 
funkcjonowania Związku, a 
zwłaszcza dla inicjatywy budo-
wy sortowni w Słajsinie?

O odpowiedź poprosiliśmy 
przewodniczącego celowego 
Związku Gmin r-XXI antonie-
go Bielidę.

„dziennik nowogardzki”: 
co dla r-XXI oznacza decyzja 
o wystąpieniu gminy Goleniów 
ze Związku podjęta przez tam-
tejszych radnych?

antoni Bielida: W zasadzie 
decyzja goleniowskich radnych 
nie burzy naszego programu, 
ponieważ my zachowujemy licz-
bę przeliczeniową, która jest 
najistotniejsza w tym wszystkim. 
Żeby program był budowany 
spełniony musi być warunek 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami, który mówi, że musi 
być minimum 150 tys. mieszkań-
ców, by można realizować pro-
gram i uzyskać środki pomocowe. 
My mamy 330 tys. mieszkańców. 
Jeżeli z Goleniowem odejdzie 
ponad 30 tys. mieszkańców, to 
właściwie program się nie burzy. 
Ale styl i forma, w jakim zostało 
to przeprowadzone jest dla nas 
niepokojący i to nas bulwersuje. 
Ponadto myślę, że radni Golenio-
wa mimo naszych usilnych starań 
nie mieli pełnej informacji by do 
dyskusji podejść merytorycznie a 
nie politycznie. Goleniów powo-
łał swojego eksperta, który oce-
niał programy. Nie chcę mówić o 
jego kwalifikacjach, bo w zakresie 
gospodarki odpadami trzeba 
mieć duże doświadczenie, żeby 
się wypowiadać. Przeprowadzo-
na została tzw. szkolna metoda 
SWAT, i to zostało zaprezentowa-
ne radnym. Goleniowski ekspert 
powiedział, że te dwa programy 
są równorzędne, na tym samym 
poziomie realizacji, ale wskazał 
na Stargard..Radni to zaakcepto-
wali mimo, że w wielu elementach 
program Związku był szerszy niż 
propozycja spółki ze Stargardu. 
Myślę, że Celowy Związek Gmin, 
gdzie mają wpływ wszyscy przed-
stawiciele gmin jest mocniejszym 
umocowaniem niż spółka, która 
jest nastawiona na zysk, a nie jak 
Związek na działalność non pro-
fit. My wyartykułowaliśmy nasze 
punkty, które uważamy za plusy 

w tej kwestii.
„d.n.”: Wiele mówi się o 

kosztach składowania odpa-
dów, które w Łęczycy mają być 
mniejsze. czy nie obawiacie 
się, że inne gminy pójdą śladem 
Goleniowa?

a.B.: Nie wiem skąd jest to 
przekłamanie, ponieważ w dys-
kusji na spotkaniu z radnymi 
przedstawiliśmy nasze propozycje 
cenowe i doszliśmy wspólnie do 
konkluzji, że trudno powiedzieć 
o cenie składowania śmieci, która 
będzie obowiązywać za trzy lata. 
Nasza propozycja według opraco-
wań na dzień dzisiejszy to 120 zł. 
Prawie 140 zł ma Stargard, przy 
nieuwzględnieniu jeszcze kilku 
elementów, które mają wpływ na 
kalkulację ceny. Są to: rekulty-
wacja zamykanych składowisk, 
ich monitoring i wyposażenie 
mieszkańców w pojemniki. To 
nie było objęte w wyliczeniu, któ-
re Stargard proponował gminie 
Goleniów. W rezultacie, dodając 
jeszcze do tego zysk, który spółka 
będzie chciała osiągnąć, jestem 
pewny, że nasza cena będzie 
bardziej konkurencyjna. Zresz-
tą takie wypowiedzi były, że w 
razie czego Goleniów wróci do 
Związku. Oczywiście wszystko 
jest jeszcze możliwe. 

„.d.n.”: Wątpliwości budzi 
też stan prawny. Właścicielem 
śmieci jest właściciel posesji a 
później firma wywożąca śmieci. 
jeżeli nie w Łęczycy, to może 
znaleźć się jakieś inne tańsze 
wysypisko śmieci. co wtedy?

a.B.: Oczywiście. Zgodnie z 
ustawą o gospodarce odpadami 
odpady mogą krążyć po całym 
województwie, ponieważ na 
dzień dzisiejszy właścicielem 
odpadów jest ich odbiorca. W 
najbliższych dniach stanie się 
inaczej. Rząd podjął kroki m.in. 
na skutek Związku Komunalnych 
Gmin i Gospodarki Odpadami, 
w którego jestem Zarządzie, by 
właścicielami odpadów stały 
się gminy. Gminy mogą już być 
właścicielem odpadów, ale mu-
szą przeprowadzić referendum. 
Wiemy jaka to jest trudna i 
skomplikowana procedura, dla-
tego ustawodawca chce ustalić, że 
właścicielami śmieci jest gmina. 
Na dzień dzisiejszy koncesję na 
wywóz odpadów daje burmistrz 
i może on wskazać miejsce gdzie 
mają one trafić. Nie ma jednak 

instrumentów kontrolnych tego 
przedsięwzięcia. Musiałby pro-
wadzić ciągły monitoring, a to 
jest trudne do zrealizowania. 
Dlatego myślę, że wkrótce ustawa 
powstanie, jest gotowa noweli-
zacja i do końca roku będzie to 
uregulowane. 

„d.n.”: na koniec pytanie 
jak aktualnie wygląda sprawa 
budowy Zakładu w Słajsinie? na 
jakim etapie są prace?

a.B.: Procedury są dosyć dłu-
gie z uwagi na to, że nie mamy 
pieniędzy. Gdyby gminy dyspo-
nowały swoimi środkami to już 
dziś prawdopodobnie rozpo-
częłaby się budowa. Ale jeżeli 
chcemy, by 85 procent kosztów 
pokryły środki pomocowe to na 
dzień dzisiejszy złożyliśmy wnio-
ski, ale nie ma jeszcze instrukcji 
jak z tych środków korzystać po 
2007 roku. Nasze wnioski leżą 
przygotowane. Został wyłoniony 
inżynier kontraktu, który będzie 
prowadził całe przedsięwzięcie. 
Jest wniosek o pomoc techniczną 
w zakresie opracowania doku-
mentacji technicznej, itd. Gdy tyl-
ko ukaże się ścieżka finansowania 
od razu do niej przystępujemy. 
Wszyscy, w całej Polsce, jesteśmy 
na tym samym etapie. Czekamy 
na decyzję rządową w zakresie 
modyfikacji tych wniosków, które 
złożyliśmy. Przez to nasz pro-
gram, w którym zakładaliśmy, że 
Zakład ruszy w 2008 roku będzie 
być może zagrożony. Już widzimy 
poślizg co najmniej jednego roku 
wynikający z procedur, które nie 
zostały jeszcze przyjęte przez 
rząd. 

„d.n.”: To jeszcze wróćmy 
do ekologii i zabezpieczenia 
otoczenia przed wpływem skła-
dowiska. co jest zrobione w tej 
kwestii?

a.B.: Plan przestrzennego za-
gospodarowania został przyjęty, 
w nim zostały określone warunki,  
jakie powinien spełnić Zakład. 
Związek Gmin przeprowadził 
studium zagospodarowania tego 
terenu, taki program techniczny. 
Jest raport oddziaływania na 
środowisko, który obejmuje jakie 
zabezpieczenia i jakie technologie 
mogą być wprowadzone na tym 
terenie, żeby nie zagrażało to tym 
wszystkim obwarowaniom, które 
przewiduje plan przestrzennego 
zagospodarowania. Został zło-
żony wniosek do Narodowego i 

uwaga  organizacje 
pozarządowe

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządo-
wych przypomina, iż termin składania propo-
zycji do  budżetu gminy mija 15 września 2006 
roku. Jednocześnie informujemy, że począwszy 
od tego roku każda organizacja działająca w 
gminie ubiegająca się o środki, powinna złożyć 
to na formularzu – „Wniosek do projektu bu-
dżetu na rok ...”. Z uwagi na okres wakacyjny za-
chęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do 
składania wniosków już teraz, co nie wątpliwie 
ułatwi ich segregację i opracowanie priorytetów 
na rok 2007, analizę i naniesienie ewentualnych 
poprawek. Gotowe formularze można pobrać w 
pok. nr 5 Urzędu Miasta w Nowogardzie, gdzie 
następnie składamy wypełnione wnioski.

Sekretarz nFOP - andrzej Wasiak

komunikat policji
W związku z zatrzymaniem sprawców kra-

dzieży ozdób nagrobnych KRP w Nowogardzie 
prosi o kontakt wszystkie osoby poszkodowane. 
Szczególnie KRP zwraca się do osób, które nie 
zgłaszały Policji kradzieży. Do rozpoznania i od-
bioru są krzyże, litery i inne ozdoby nagrobne.

Podziękowania
W akcję charytatywną „Pomóżmy Natalii” 

włączyli się wszyscy, którzy mają „cudowne 
serca”. Szczególne podziękowania kierujemy 
do naszych mieszkańców i ludzi spoza terenu 
naszego miasta. Dziękujemy Eugeniuszowi 
Heinrichowi i jego wolontariuszom, Szkole 
Podstawowej w Błotnie, Szkole Podstawowej w 
Wierzbięcinie, harcerzom, rodzicom i dzieciom 
klas szóstych ze SP nr 1, „Dziennikowi Nowo-
gardzkiemu”, Firmie Rieter oraz Tadeuszowi 
Hołubowskiemu. Prosimy Państwa, instytucje 
o wsparcie finansowe dla naszej chorej Natalii. 
Nr konta: 48 1240 3884 1111 0010 0711 2918 
hasło: pomoc dla Natalii Kielar.

W czasie Motocrossu wolontariusze z PCK 
będą prosić Państwa o pomoc finansową. Ura-
tujmy Natalię.

SP nr 1 w nowogardzie
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska o zabezpieczenie fundu-
szy na ten cel. Gminy podjęły uchwały 
o opodatkowaniu się i wpłacaniu do 
Związku pieniędzy na opracowanie 
dokumentacji technicznej tego przed-
sięwzięcia. Jeżeli wszystko pójdzie 
dobrze zostanie to zrealizowane w 
terminie nie przekraczającym terminu 
nałożonego przez Unię Europejską 
związanego z wprowadzeniem selek-
tywnej zbiórki odpadów i odzysku 
zgodnie z właściwymi parametrami, 

który upływa w 2010 roku. W przy-
szłym roku zostaną zamknięte wszyst-
kie wysypiska nie posiadające wagi. 
To już jest problem, bo na terenie 
naszego Związku takich wysypisk jest 
tylko kilka. Wysypisko w Kamieniu 
Pomorskim zostało już zamknięte i 
część odpadów wozi się do Słajsina. 
Ten problem będzie u nas uregulo-
wany rok, półtora roku wcześniej niż 
nakazuje to ustawa. .

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Interwencje czytelników
Do naszej redakcji zadzwonił czytelnik, który chciał się dowiedzieć, 

dlaczego wokół Nowogardzkiego Domu Kultury zrywane są płytki, które 
niedawno zostały tam założone?

Jak poinformował nas Adam Czernikiewicz – Kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów, podczas spotkania projektantów i wykonawców wysunięto 
wnioski, iż remont nawierzchni został niewłaściwie wykonany i wymaga po-
prawy. Dlatego też, prace te, są prowadzone w ramach naprawy gwarancyjnej 
(bezkosztowej). Prace mają zakończyć się w niedługim czasie. 

Oka
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna i 
osobista tel. 091 39 26 960tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Regeneracja części samochodowych z tworzyw sztucznych
czynne 900 – 1700, sobota 900 – 1300

Naprawiamy: zderzaki, lampy, chłodnice, atrapy
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 3
tel. 091 423 93 72, tel. dom. 091 418 15 81, kom. 0600 366 616

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I LO 
przy ulicy Wojska Polskiego 8 

w Nowogardzie 

ogłasza nabór na I semestr 
BEZPŁATNEGO LICEUM 

ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH 
Szczegółowe informacje dostępne w 

sekretariacie szkoły. Tel. 091 39 20 213.

Zakład Ślusarki 
MeT-ALL 

Tomasz Skórzanka 
świadczy usługi z zakresu:

 - toczenia
 - frezowania

Miętno 13A, tel. 0888 942 270

Żabowo gm. Nowogard 

sprzedam duży obiekt 
z mieszkaniem 

nadający się 
na każdy rodzaj produkcji, 

położony na działce o pow. 6 ha. 
Tel. 091 39 106 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„GardnO” 

w nowogardzie

ZLeci WYKONANie 
KOTŁOWNi GAZOWYcH

o mocy 133 kw. i 85 kw. 
z materiału powierzonego

Zgłoszenie i informacje 
dodatkowe można uzyskać 

w dziale administracji 
tel. 091 39 10 012 przy 

ul. Osiedlowa 6, 
72-200 nowogard
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krzyżówka nr 26kupon nr 26 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiązania krzyżówki nr 25 – 
na ŚWIĘTy jan jaGÓd dZBan 
– nadesłali:

Bogumiła Urtnowska, Krysty-
na Tretiak, Stanisława Pokorska, 
Andrzej Leszczyński,Aniela Zdun, 
Danuta Borowik, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, 

Maryla Piątek, Władysława Kubisz, 
Alicja Wypych, Franciszek Palenica, 
Andrzej Włodek, Grażyna Jurczyk 
(także 24), Jerzy Siedlecki, Lidia Wa-
laszczyk, Janina Jarczewska, Halina 
Stefańska, Jadwiga Ochocka, Teresa 
Powalska, Przemysław Sońtka.

Bezpłatne prenumeraty „dn” na 
lipiec wylosowali:

- Jadwiga Ochocka,
- Teresa Powalska, 
- Przemysław Sońtka.

Gratulujemy!

Troska matczyna
Skarży się bocianowa sąsiadce 

z komina:
„Moja pani, mam kłopot 

z wychowaniem syna.
Taki smyk! Ledwie podrósł, 

sen mi spędza z powiek:
Nie chce wierzyć, że przyniósł mu 

siostrzyczkę człowiek”.

Disce puer…
(mów chłopcze…)
Pęd do nauki obcych języków
Powszechnie kwitnie dziś 

w narodzie.
Do fantastycznych wprost wyników,
Doszliśmy w „łacinie”, na co dzień,
I można stwierdzić dzisiaj śmiało,
Że wśród najmłodszych nawet 

smyków,
Niepodzielnie zapanowało 
Wtórne odrodzenie antyku.
Nie wspomnę tu już o młodzieży,
I o dorosłych mężach licznych.
Aż dziw, skąd to się u nas bierze:
Co drugi rodak – filolog klasyczny!
Jeżeli to się tak potoczy,
I talent dalej się rozwinie,
Gdy noworodki przetrą oczy,
Też zaczną kwilić po „łacinie”.

Republika kolesi
Ręczę
Iż życie się uprości:
Każdemu – według
Znajomości…
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reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

reklama

Wakacje 2006

W Wierzbięcinie
Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Szkoła Podstawowa w Wierz-

bięcinie proponuje aktywny wypoczynek dla dzieci.
Jak poinformował dyrektor szkoły Józef  Korkosz – szkoła w Wierzbięcinie 

zaprasza uczniów przez całe wakacje, które upływają na sportowo.
Codziennie od 10.00 trwają treningi tenisa stołowego i piłki ręcznej, poza 

tym uczniowie mogą grać w siatkówkę i piłkę nożną. Wszystko to odbywa się 
w sali gimnastycznej szkoły.

Kolejne treningi odbywają się od godz.16.00 do 20.00. Oczywiście godziny 
te nie są sztywną regułą. Można trening zakończyć wcześniej.

Uczniowie odwiedzają szkołę bardzo chętnie, gdyż każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie.

Natomiast w terminie 31.07 – 05.08 przyjeżdża do szkoły drużyna sporto-
wa z Gorzowa Wielkopolskiego. Kulminacyjnym punktem tej wizyty będzie 
rozegrany mecz pomiędzy gośćmi, a drużyną gospodarzy.

I.k.

apel do mieszkańców
Szanowni mieszkańcy ziemi nowogardzkiej i powiatu goleniowskie-

go. Organizatorzy Jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu 
„Lato z Muzami” Nowogard’2006 zwracają się z prośbą do posiadaczy 
koni zaprzęgowych, bryczek, wozów drabiniastych  aby użyczyć ich 
w dniu 8 lipca 2006 r. podczas PARADY GWIAZD, która przejdzie 
ulicami naszego miasta. W paradzie weźmie udział młodzież: z Trój-
stronnej Wymiany Młodzieży, z Integracyjnych Międzynarodowych 
Młodzieżowych Warsztatów, znani aktorzy, reżyserzy, goście festiwa-
lowi, społeczność lokalna oraz  wszyscy, którzy chcą włączyć się i brać 
udział w Festiwalu.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tej parady. Cze-
kamy na wszelkie informacje pod nr telefonu 091 39 26 283 lub oso-
biście w sekretariacie Nowogardzkiego Domu Kultury.

  W obiektywie Jana Korneluka   
           O świcie
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OG£OSZENIA drObNE

OPŁaTy  
PZW

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje, że 

opłaty na rok 2006 
są przyjmowane 

codziennie 
w godz. 10.00 – 16.00 
w sklepie wędkarskim 

na Placu Wolności

Zatrudnię 
SPRZeDAWcĘ 

– podstawowa znajomość obsługi komputera 
– wykształcenie średnie 
– uregulowany stosunek do służby wojskowej 

Tel. 0604 410 983 
ul. kościuszki 1 audIO-VIdeO

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-

wany, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, 
kol. Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spółdzielcze, 
własnościowe z garażem. 091 39 28 135.

• Pilnie sprzedam M5 własnościowe, spółdzielcze. 
0500 062 358.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 
PILNIE. Tel. 665 245 665.

• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. Telefon: 513 
153 553.

• Wynajmę tanio kawalerkę lub 2-pokojowe 
mieszkanie nieumeblowane w Nowogardzie. 
0885 226 856.

• Kupię działkę z altanką. 0606 197 623.
• Zamienię 3-pokojowe na dużą kawalerkę lub 

mieszkanie w starym budownictwie. 0606 
197 623.

• Sprzedam dom w okolicach Nowogardu. 0606 
424 467.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4-pokojo-
we, wysoki standard z garażem. 0605 548 120.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową z 
murowaną altanką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam dom na wsi. 0880 397 908.
• Zamienię mieszkanie 100 m2 własnościowe, 

bezczynszowe (m.in. garaż) w Goleniowie, stan 
bdb, na dom w Nowogardzie (lub kupię dom w 
Nowogardzie). 091 41 80 690.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawalerki do 
wynajęcia. 0500 766 730.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwością 
przeniesienia – może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-
wany, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, 
kol. Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. Karska 35A.
• Sprzedam dom jednorodzinny, nowe budow-

nictwo, działka 1000 m. Wyższy standard, 
nowoczesne wyposażenie, ul. Kosynierów. 
0601 576 156.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 
091 39 26 834.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Osowie 
w bloku, 2-pokojowe. 0506 247 251.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie 
4-pokojowe, własnościowe, 68 m kw. 0693 
605 862.

• Częściowo umeblowana kawalerka do wynaję-
cia. 091 39 23 259.

MOTORYZAcJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 auto-
mat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• Skupuję wkład z katalizatora – 100 zł/1 kg. 0889 
608 764.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok prod. 
1979. Tanio!!! Tel. 091 39 11 101.

• Sprzedam VW Jetta, 1988 r., silnik 1.8 benzyna 
+ instalacja gazowa z certyfikatem. Cena 3.000 
zł – do uzgodnienia. Tel. 0607 937 054.

• Suzuki Vitera cabrio, 1.6 + gaz, 1992 r., plastik 
– dach, nowy przegląd, rozrząd, płyny i oleje. 
Cena do uzgodnienia. 0667 353 993.

• Sprzedam przedsionek do przyczepki cam-
pingowej. 0694 325 416.

• Sprzedam VW T4, 1.9 diesel i przyczepę wywrot-
kę 3,5 t. 0504 078 875.

• Opel Vectra, 1993 r., poj. 1.8. Cena 4.500 zł. 0888 
326 809.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie i hur-

towo – cena do uzgodnienia. 091 39 110 18, 
po 20.00.

• Sprzedam 2,5 ha łąki i 2,5 ha ziemi ornej. 0663 
212 981.

• Sprzedam krowę po pierwszym wycieleniu 
– 2.500 zł i cielaka 8-miesięcznego – 1.500 zł. 
091 39 100 45.

• Sprzedam krowy i cielęta. 091 39 22 990.
• Króliki nowozelandzkie sprzedam. 0511 

807 668, 091 39 26 619.
• Sprzedam „Orkan”. Cena 3.000 zł – do uzgodnie-

na. Tel. 0660 229 504.
• Sprzedam 2 hektary łąki, w tym 0,30 ha lasu. Tel. 

091 39 170 12.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty – 0508 920 135.
• Tipsy – 40 zł. 0663 593 998.
• Tłumacz języka niemieckiego, listy i dokumenty. 

Tel. 091 39 23 132.
• Remonty mieszkań – szpachlowanie, glazura, 

regipsy, malowanie, panele i inne. 0880 
690 324.

• AVON – chcesz zostać konsultantką? Kupować 
taniej kosmetyki? Zamawiać lub dorabiać? – Dla 
każdej nowej konsultantki prezenty! Darmowa 
dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• Transport, przeprowadzki – fachowo i tanio! 
0696 138 406.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110.

• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i tanio! 0696 

138 406.
• instalacje elektryczne, pomiary. 0693 

553 656.
• Wykonujemy dekarstwo, docieplenia. Przyjmuję 

każde zlecenie. 0505 941 765, 0500 768 005.
• Usługi transportowe – przeprowadzki. 0694 

325 416.

PRAcA
• Zatrudnię przy murowaniu i dociepleniach. 0608 

817 214.
• Restauracja „Przystań” zatrudni kucharza. 

091 39 20 221.
• Ogrodnika zatrudnię. Tel. 091 39 20 760 – do 

16.00. Informacja Agnieszka Gajdzis.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w kuchni. 

0600 811 404.
• Zatrudnię do zbioru truskawek w Olchowie. 0693 

344 778, 091 39 23 679.
• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 – 40 lat, 

najchętniej rencistkę. 0693 850 197.
• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 

0601 160 970.
• Zatrudnię do kiosku spożywczego, z aktualną 

książeczką zdrowia, praca od zaraz. Tel. 0693 84 
35 33.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• Foksterierki przyjazne dzieciom i myśliwym 

tanio sprzedam. 091 39 18 775.
• Sprzedam wieżę Technics EH750 z Pro Logic, 

kolumny nieużywane. 0508 419 147.
• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 548 373.
• Pianino „Legnica” sprzedam. 1700 zł. 0697 55 30 

10.
• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 

wypadku??? Należy ci się ODSZKODOWANie 
(z tytułu Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 10 
lat wstecz. europejskie centrum Odszkodo-
wań. Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 766 730.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-biegowy 
„Junkers”. 091 39 20 541, 0661 690 590.

• Kompletne drzwi metalowe 2-skrzydłowe do 
warsztatu, garażu, ocieplone. Wysokość 3,56, 
szerokość 3. Tanio. 0693 068 993.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln pik-
seli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan idealny. 
cena do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam komputer 2-letni, obudowa srebrna 
podświetlana, CPU SEMPRION 2200 + DEM. RAM 
128MB PC 400, MB ASTROCK K7S416X SK7416X, 
cena 600 zł. Tel. 0697 495 885.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Cegłę czerwoną rozbiórkową kupię. Tel. 0600 
182 682. 

• Sprzedam akwarium 380l z rybkami i całym 
wyposażeniem. 0693 605 862.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

NOWOGARD    29.06.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. rejestratorka medyczna
7. murarz
8. kierownik produkcji
9. sprzedawca
10. mechanik maszyn
11. księgowa
12. spawacz
13. sekretarka
14. stolarz (możliwość przyuczenia)
15. szwaczka
16. prasowaczka
17. sprzątaczka (gr. inw.)
18. nauczyciel j. niemieckiego
19. wychowawca świetlicy

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU

1. rozbieracz-wykrawacz (Ościęcin)
2. spawacz (Żabowo)
3. pracownik obsługi wózka 

sprzątającego (Kliniska)
4. technolog robót 

wykończeniowych (Goleniów, 
Mosty)

5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. spawacz-ślusarz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy 

(Zachodniopomorskie)
8. kierownik robót sanitarnych 

(Goleniów)
9.  operator koparki (Goleniów)
10. pakowacz żywności (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni 

(Goleniów)
12. kierowca (Gryfino)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. 

niemieckiego, w-fu, historii, 
informatyki, 

     fizyki/techniki (Kamień Pom.)
14. kucharz, osoba do organizacji 

gier i zabaw dla dzieci (Łukęcin)
15. pracownik produkcji (Poznań)
16. kierowca C+E (Gryfice)
17. spawacz, betoniarz, pracownik 

fizyczny (Miękowo)
18.  dekarz, murarz, tynkarz 

(Potuliniec)
19. brukarz, instalator sieci wodno-

kanalizacyjnych, cieśla-zbrojarz      
     (Szczecin)
20.  fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
21.  murarz, malarz, szpachlarz, 

kafelkarz, pomocnik budowlany  
     (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego, j. 

niemieckiego, j. polskiego, fizyki, 
      techniki, muzyki (Osina)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA
 W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Nowogardzie zwraca się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu 
ulega kilkaset osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy 
tragedii.

Zarząd

Fagus Kołbacz – Pomorzanin Nowogard 4:1 (1:1)

juniorzy: Wysokie zwycięstwo na koniec
Pomorzanin :  Bobrowski 

– Mordzak, Jakubowski, Pasz-
kiewicz, Domanowski, Litwin, 
Majdziński, Pertkiewicz, Maj-
czyna, Borowik (75. Krugły), 
Iwaniuk (70. Skrzecz).

Bramki dla Pomorzanina: 
Iwaniuk – dwie, Borowik, Maj-
dziński.

Nie udało się pożegnanie z se-
zonem seniorom Pomorzanina. 
Dla odmiany juniorzy rozgromili 
rówieśników z Fagusa Kołbacz.

Zaczęli jednak gospodarze. W 
10. minucie strzał z 30 metrów 
przeleciał tuż nad poprzeczką 
bramki Bobrowskiego. W 18. 
minucie odpowiedział Pomo-
rzanin. Pertkiewicz zagrał do 
Majczyny, ten przedryblował 
trzech obrońców, wycofał na 16 
metr, lecz uderzenie minimal-
nie mija słupek. Dwie minuty 
później powinno być 1:0 dla 

gości. Majczyna uderzył z rzutu 
wolnego z 20 metrów, jeden z 
obrońców wybił ręką piłkę z 
bramki, lecz sędzia nie zareago-
wał. W 25 minucie po faulu na 
Borowiku Pertkiewicz uderzył z 
20 metrów, ale piłka przeleciała 
nad poprzeczką. W 30. minucie 
Litwin dośrodkowuje na 5 metr 
do Iwaniuka i ten zdobywa pro-
wadzenie. Fagus rzucił się do 
odrabiania strat i już pięć minut 
później po rzucie rożnym jeden 
z miejscowych piłkarzy uderza 
głową w okienko, lecz przed stra-
tą gola ładną paradą ratuje nasz 
zespół Bobrowski. Ta sztuka nie 
udała się dwie minuty później 
gdy po błędzie Jakubowskiego 
napastnik gospodarzy znalazł 
się w sytuacji sam na sam i ją 
wykorzystał. Pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 1:1.

W 55. minucie po indywidu-

alnej akcji w pole karne wbiegł 
Borowik i został  od tyłu sfaulo-
wany jednak sędzia nie dopatrzył 
się przewinienia. W 60. minucie 
Jakubowski dalekim wykopem 
spod własnej bramki posłał piłkę 
w pole karne rywali, a tam Iwa-
niuk strzałem pod poprzeczkę 
zdobył prowadzenie dla Po-
morzanina. Pięć minut później 
kontra Fagusa zostaje przerwana 
dalekim wybiegiem Bobrow-
skiego, który wybił futbolówkę 
wprost pod nogi Borowika, a ten 
z pierwszej piłki zdobył trzeciego 
gola. Czwarta bramka padła po 
kolejnych pięciu minutach, gdy 
na strzał z 16 metrów zdecydo-
wał się Majdziński. Wynik mógł 
być jeszcze wyższy. W 73. minu-
cie strzał Pertkiewicza z 20 me-
trów trafił w słupek. Trzy minuty 
później Majczyna dośrodkował z 
rzutu rożnego wprost na głowę 
Litwina, ten trafił do bramki, 
lecz sędzia dopatrzył się pozycji 
spalonej. 

Pozostałe wyniki meczów: 
Kłos Pełczyce - Radovia Ra-

dowo Małe 3 : 0 w, Zorza Do-
brzany - Polonia Płoty 3 : 1, 
Sparta Gryfice - Sokół Pyrzyce 
3 : 1, Kluczevia Stargard - Dąb 
Dębno 1 : 2, Vineta Wolin - Stal 
Szczecin 0 : 0, Korona Stuchowo 
- Mieszko Mieszkowice 2 : 3, 
Iskra Banie - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 9 : 3.

Andrzej Garguliński

końcowa tabela:
1.  Dąb Dębno 30 72 141-68
2.  Vineta Wolin 30 68 132-50
3.  Kluczevia Stargard 30 67 146-37
4.  Stal Szczecin 30 67 152-35
5.  Polonia Płoty 30 60 101-50
6.  Sokół Pyrzyce 30 55 86-48
7.  Zorza Dobrzany 30 52 89-54
8.  Pomorzanin Nowogard 30 46 77-56
9.  Kłos Pełczyce 30 45 78-68
10.  Sparta Gryfice 30 42 67-87
11.  Iskra Banie 30 36 80-155
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 30 27 63-133
13.  Mieszko Mieszkowice 30 23 40-94
14.  Fagus Kołbacz 30 16 34-125
15.  Radovia Radowo Małe 30 14 51-140
16.  Korona Stuchowo 30 9 31-168.

już w niedzielę 
motocross

Już w najbliższą niedzielę na „Smoczaku” 
zawyją silniki maszyn, a kibice będą mogli 
obserwować szybką jazdę i efektowne skoki 
rozpędzonych motocykli.

Odbywające się w ramach motocrossowych 
mistrzostw Polski zawody wpisały się w krajo-
braz miasta. W tym roku w Nowogardzie będą 
organizowane po raz kolejny. Na torze ścigać się 
będą motocykle w klasach 80 cc, weteran, 125 
cc oraz walczące o Puchar PZM quady. Wyścigi 
rozpoczną quady w niedzielę o godzinie 12.05. 
O godzinie 13.00 na trasę wyruszą zawodnicy na 
jednośladach. Dzień wcześniej, w sobotę, odbę-
dzie się kontrola techniczna oraz treningi.

Ag

Letnie Igrzyska
dnia 24 czerwca 2006 r. w Płotach odbyły 

się Letnie Igrzyska LZS Samorządów Miast 
i Gmin Województwa Zachodniopomor-
skiego, w których startowała reprezentacja 
nowogardu.

Program obejmował 20 konkurencji. Najlep-
sze wyniki uzyskali:

W pchnięciu kulą zwyciężyła Ewa Durska, 
I miejsca zajęli również: Natalia Obrębka oraz 
Marcin Żylak w konkurencji rzut do kosza. II 
miejsce zajęła Monika Zając w konkurencji 
biegu z workiem oraz drużyna trójboju władz 
samorządowych w składzie: Jerzy Stolf, Tomasz 
Kulinicz oraz Marcin Żylak oraz w konkurencji 
toczenia beczki w składzie: Maria Zwierzak 
i Krzysztof Kaciupa. II lokatę również zajęli 
Paweł Bogdański oraz Andrzej Niewiarowski w 
konkurencji przenoszenie partnera. III miejsce 
w konkurencji toczenie opony traktorowej zajęli 
Ewa Durska i Adam Wójcik.

Ostateczna klasyfikacja Igrzysk:
I – Białogard – 269 pkt, II – Kołbaskowo – 266 

pkt, III - Płoty – 252, IV – Nowogard – 236, 
V – Łobez – 229, VI – Kozielice – 196, VII 
– Trzebiatów – 174, VIII – Dziwnów – 167, IX 
– Gryfice – 114, X – Barwice – 77 pkt.

Tą drogą chciałbym serdecznie podziękować 
naszej ekipie za walkę w trudnych warunkach 
atmosferycznych.

Przewodniczący M-G Z LZS 
w nowogardzie jan Tandecki

Zawiódł sprzęt
W dniu 18.06.2006 r odbył się lot z miejscowości 

Halle III z odległości 327 km. W konkursie udział 
wzięło 2.773 gołębi, prędkość pierwszego gołębia 
– 1.315,52 m/min. Niestety w rywalizacji o mistrzo-
stwo udział biorą: gołębie, ludzie oraz sprzęt – ze-
gary do których wkręcane są obrączki kontrolne po 
przylocie gołębi, odbijając czas przylotu. Pecha miał 
hodowca z czołówki list, który rywalizuje o Mistrza 
Ziemi Nowogardzkiej – koledzy J.W. Skubała, którym 
zegar odmówił posłuszeństwa. Pomimo udanego lotu 
zegar został odrzucony przez komisję i wynik nie został 
zaliczony do rywalizacji. Po tym locie koledzy Skubała 
z trzeciego miejsca spadli na 20 pozycję.

Oto trzy pierwsze gołębie hodowców z lotu Halle 
III (Niemcy):
1. Zenon Łukasik – sekcja Wierzbięcin
2. dariusz kubiak – sekcja nowogard II
3. r.cz Golema – sekcja Wierzbięcin.

Gołębie przezwyciężyły upalny lot
W ostatnią niedzielę czerwca 2006 r odbył się już 

dziewiąty lot sezonu z miejscowości Dortmund III 
(Niemcy) – odległość 573 km. Do rywalizacji hodow-
cy przygotowali 2.379 gołębi. Wysoka temperatura i 
boczny wiatr spowodował, że gołębie nasze przeby-
wały na trasie przelotu ponad 10 godzin. Był to jeden 

z najtrudniejszych lotów w tym sezonie. Po przylocie 
u gołębi można było zaobserwować, jaki wysiłek i jak 
wiele pracy włożyły nasze pupile, aby dotrzeć do celu. 
Prędkość pierwszego gołębia – 1017,67 m/min, średni 
czas trwania konkursu – 1 godz.23 min.
Trzy pierwsze gołębie:
1. cz. r. Golema – sekcja Wierzbięcin 
2. jan kurp – sekcja nowogard I
3. e. kozera – sekcja Wierzbięcin
Zestawienie punktowe po dziewięciu lotach konkur-
sowych o Mistrza Ziemi Nowogardzkiej:
1. Cz. R. Golema – sekcja Wierzbięcin 

– 1.418,60 pkt. 
2. E. Kozera – sekcja Wierzbięcin – 1.402,00 pkt,
3. D. Kubiak – sekcja Nowogard II – 1.375,96 pkt,
4. Z. Hoppe, J. Sidor – sekcja Nowogard I – 1.336,51
5. Z. Bąk, W. Mazur – sekcja Wierzbięcin – 1.285,13
6. W. Derda – sekcja Nowogard II – 1.282,85 pkt,
7. Z. Łukasik – sekcja Wierzbięcin – 1.259,29 pkt,
8. P. Filipiak – sekcja Nowogard II – 1.236,97 pkt
9. J. K Sosnowski – sekcja Wierzbięcin 

– 1.227,73 pkt,
10.  J.M Saja – sekcja Wierzbięcin – 1.196,25 pkt.

Pozdrawiam „dobry Lot” – j.M.
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 Witamy wśród nas...

Syn Katarzyny Jasik 
ur.21.06.06 z Reska

Córka Moniki Kacper-
skiej oraz Wojciecha 
Jurewicza ur.23.06.06 z 
Maszewa

Syn Agnieszki Nowak 
ur.24.06.06 z Nowo-
gardu

Syn Katarzyny Jeżyk 
ur.26.06.06 z Reska

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 2 dzieci. 

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodzica.

Informujemy, że   

30 czerwca 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P r A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

reklamareklama

Z okazji ślubu 
Angeli i Danielowi 

Grabowskim
wszystkiego 

najlepszego na nowej 
drodze życia
życzy rodzina 
z Nowogardu

Weekend w Kinie „Orzeł”

X-Men: Ostatni bastion
Film akcji USA 2006 r., reż. Brett Ratner, ob-

sada: Hugh Jackman, Shawn Ashmore, Daniel 
Cudmore, czas trwania104 min., projekcja: piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Po wynalezieniu lekarstwa odwracającego 
proces mutowania mutanty stają przed wyborem: 
zachować swą unikalność, co oznacza skazanie 
się na wieczną izolację i alienację, czy też wy-
rzec się pozyskanej w wyniku mutacji mocy. 
Przeciwstawne punkty widzenia przywódców mutantów - Charlesa Xaviera, 
który naucza tolerancji, i Erika Lehnsherra, który wierzy w przetrwanie naj-
silniejszych, zostają poddane ostatecznej próbie - dochodzi do wojny, która 
ma rozstrzygnąć wszelkie spory.  Ag
życzenia
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Zakorkowane 
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czytaj na str. 2

czytaj na str. 5

czytaj na str. 6

Ulica Poniatowskiego - sobota godzina 12.00.

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Zapobiegliwość
czy zwykła 
nieuprzejmość

Program 
Międzynarodowego 
Festiwalu 
„Lato z Muzami”®

rozpoczęcie
warsztatów 

Będzie 
przystanek?

artystycznych
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Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp w 
Nowogardzie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  w ramach 

DNI OTWARTYCH GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI 
W NOWOGARDZIE

zapraszają na:

LOkaLne TarGI Pracy – Branża BudOWLana
5 lipca 2006 roku w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczo-

ści Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3 
odbędą się Lokalne Targi Pracy – branża budowlana. 

Targi skierowane są do osób bezrobotnych i wszystkich zainteresowanych podjęciem w najbliż-
szym czasie pracy i współpracy z firmami z branży budowlanej. 

W Programie przewidziane jest:
1. Instrumenty Rynku Pracy dla bezrobotnych i przedsiębiorców
2. Oferta Gminnego Centrum Informacji dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców
3. Prezentacje firm – oferty pracy w branży budowlanej
4. Indywidualne rozmowy 

W poniedziałek na ul. Leśnej 
w Nowogardzie podczas kontroli 
drogowej zatrzymano rowerzystę 
Jerzego O., który miał 2,45 pro-
mila alkoholu we krwi.

We wtorek zgłoszono kradzież 
pieniędzy na ul. Czarneckiego w 
kwocie 3 tys. Zgłaszająca dopiero 
po pewnym czasie zorientowała 
się o braku gotówki. Czynu tego 
prawdopodobnie dokonano 
podczas handlu obnośnego tzn. 
jedna z kobiet rozmawiała z 
właścicielką mieszkania, druga 
natomiast przeszukiwała szafy, 
kurtki, itp.

Około północy na ul. 5 Marca 
doszło do nieporozumienia 
małżeńskiego, gdzie mąż z żoną 
okaleczyli się używając noża, 
dzbanka. Oboje byli w stanie nie-

trzeźwości. Zostali przewiezieni 
do szpitala na obserwację, gdyż 
obrażenia ich nie były poważne. 
Po wytrzeźwieniu nie mieli do 
siebie pretensji.

W środę zgłoszono kradzież 
roweru z klatki schodowej, który 
został tam pozostawiony bez 
zabezpieczenia na noc. 

W piątek około godz. 15.30 
na ulicy Poniatowskiego doszło 
do zderzenia drogowego, w 
wyniku którego 16-latek doznał 
urazu głowy oraz wybicia zębów. 
Przyczyną wypadku było nagłe 
wtargnięcie chłopca na drogę.

Przy ulicy Batalionów Chłop-
skich zatrzymano rowerzystę 
Mirosława M., który miał 2,62 
promila alkoholu we krwi. Po-
nadto patrol policji zatrzymał 

owego rowerzystę 25. bm., wte-
dy również był pod wpływem 
alkoholu.

Personel sklepu „Netto” zgłosił 
kradzież konserwy o wartości 
2,99. Sprawców ukarano man-
datem karnym.

W sobotę na ulicy Armii Kra-
jowej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę Roberta K. mającego 
1,9 promila alkoholu we krwi.

Również na tej samej ulicy za-
trzymano rowerzystę Stanisława 
L. mającego 2,25 promila.

W niedzielę personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał sprawcę kradzie-
ży produktów o wartości 5 zł. Oso-
ba ta otrzymała mandat karny.

Na działkach ogrodowych 
przy ul. 15-lutego dokonano 
uszkodzenia namiotu foliowego, 
wartość straty – 120 zł. Ponadto 
uszkodzono również sprzęt.

Oka

kronika Policyjna

Będzie przystanek?
Szanowny Panie Burmistrzu
Byłem bardzo zadowolony z pisemnej odpowiedzi, jaką otrzymałem od Pana w sprawie budowy przy-

stanku dla wysiadających przy osiedlu Radosław. Z pismem zapoznałem również mieszkańców osiedla 
i władze naszej spółdzielni. Niepokoi natomiast fakt, że w miejscu przeznaczonym na nasz przystanek 
posadzono młode drzewka, a pobocze zostało obsiane trawą. Jeśli rzeczywiście Pana obietnice mają zostać 
spełnione to, w jakim celu prowadzone są tam prace zielone, i tak za chwile to miejsce ponownie zostanie 
„rozkopane”. Po co marnować niepotrzebnie pieniądze i czas pracowników, którzy te drzewka posadzili, 
czy nie lepiej byłoby poinformować firmę zajmującą się przydrożną zielenią, aby to miejsce pozostawić tak 
jak było, z przeznaczeniem na przystanek mający tam powstać na jesieni. 

Nadal szczerze wierzymy, że Pańskie obietnice zostaną spełnione i będziemy mieli swój przystanek. W 
środę odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, na której będą głosowane zmiany w budżecie gminy Nowogard 
na 2006 rok, mam nadzieję, że na tej sesji zapadnie ostateczna decyzja na temat budowy przystanku. W 
Dzienniku Nowogardzkim z 23 czerwca Pan Wojciech Szponar – zastępca kierownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej informował m.in. o remoncie dróg na naszym osiedlu Radosław, wcześniej taką 
informację otrzymaliśmy również od Prezesa naszej Spółdzielni. Sugerowalibyśmy, aby te dwa przedsięwzię-
cia wykonać w jednym czasie, było by to dla nas mieszkańców osiedla mniej uciążliwe i prawdopodobnie 
z korzyścią dla miasta, dzięki temu nie spowoduje to dużych utrudnień w ruchu drogowym.

Z góry dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców
M. Wiatr

  nasza sonda 
nadeszło w końcu długo oczekiwane i 

upragnione lato, a wraz z nim upalne dni. 
czy w związku z tym spędza Pan\Pani czas 
nad jeziorem nowogardzkim? jak ocenia 
Pan\Pani panujące tam warunki i jakość usług 
świadczonych na plaży?

Marcin klinger
Tak, spędzam czas na pla-

ży. Ogólnie jest w porządku. 
Glony zanieczyszczają wodę, 
co powoduje nieprzyjemny 
zapach.

aron Szczepka
Tak, bywam czasami na tej 

plaży. Przyjeżdżam tutaj z ro-
dzicami albo z kolegami. Przy-
najmniej raz na dwa tygodnie 
w okresie letnim. Ogólnie mi 
się podoba. Doceniam pracę 
ratowników. Uważam jednak, że molo powinno 
być trochę wydłużone, również zjeżdżalnia wy-
maga pewnej modernizacji.

Marek dobrowolski
Nie korzystam zbyt często 

z plaży. Nie należę raczej do 
ludzi, którzy lubią wylegiwać 
się na piasku. Uważam, że 
ceny biletów są stanowczo 
za drogie. Jeżeli jest to plaża 
miejska to powinna być ona 

ogólnie dostępna. Oczywiście pewne dodatkowe 
atrakcje oferowane na niej mogą być płatne, wstęp 
natomiast powinien być darmowy. Byłbym bardzo 
zadowolony gdyby moje dzieci mogły korzystać z 
tego miejsca za darmo lub najwyżej za symboliczną 
opłatę. Biorąc pod uwagę stan czystości wody, to 
nie przedstawia się on najlepiej, ale – o ile wiem 
–  nie jest to aż tak duże zanieczyszczenie. Jeżeli 
chodzi o atrakcje to uważam, że powinno być ich 
więcej. Myślę tutaj o zjeżdżalni, huśtawkach, itp., 
aby przyciągnąć więcej ludzi z dziećmi.

elżbieta Tracz
Z plaży nowogardzkiej 

korzystam sporadycznie, ze 
względu na to, że oprócz ką-
pieli i samego opalania się, 
nie ma tam zbyt wielu atrakcji. 
Uważam, że miejsce to wyma-
ga jeszcze dużej ilości pracy, 
aby je uatrakcyjnić i zachęcić ludzi do korzystania 
z niego (plaży).

Poza tym bilety wstępu na plażę są zbyt drogie, 
co do pewnego stopnia ogranicza możliwość 
przebywania w tym miejscu dorosłych, których 
obecność przy dzieciach w trakcie zabaw w wodzie 
jest nieodzowna. Myślę też, że woda powinna być 
bardziej czysta.
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reklama

Zapobiegliwość czy 
zwykła nieuprzejmość?

Gdzie są znaczki po 5,50?

Fatalne 
drogi

Otrzymaliśmy sygnał czy-
telniczki w sprawie fatalnego 
stanu drogi Nowogard – Świer-
czewo. Droga ta znajduje się 
pod zarządem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Goleniowie. W 
jednym z najbliższych nume-
rów DN przedstawimy materiał 
przygotowany przez Zarząd 
Dróg Powiatowych, który wy-
jaśni kompleksowo problem 
stanu dróg zarządzanych przez 
powiat, w tym drogi, w sprawie 
której interweniowała czytel-
niczka.

red.

  Sygnały czytelników

30 czerwca był ostatnim 
dniem składania wniosków na 
nowe prawa jazdy.

Z tego powodu Urząd Ko-
munikacji w byłym hotelu 
„Cisy” przeżywał prawdziwe 
oblężenie zdenerwowanych 
interesantów.

Zdenerwowanie sięgało zeni-
tu, gdy okazało się, że ustawo-
dawca wymyślił, iż do wniosku 
należy dołączyć znaczek za… 
5 zł 50 gr! Droższy, np. za 6,00 
zł być nie może, tańszy tym 
bardziej nie.

I w tym miejscu rozpoczął się 

prawdziwy dramat interesan-
tów. Oddajmy im głos:

- Biegałem za znaczkami 
opłaty skarbowej za 5,50 zł. 
Byłem w kasie UMiG, niestety 
były o wyższych nominałach. 
To samo w Urzędach Poczto-
wych, Banku Spółdzielczym. 
Wreszcie udało mi się zdobyć 
znaczek o żądanym nominale w 
Banku przy Pl. Wolności. Aby 
go kupić musiałem stać blisko 
dwie godziny. Wcześniej trzy 
godziny stałem z wnioskiem, 
teraz dwie godziny po znaczek 
do wniosku, a ile muszę teraz 
stać, aby wniosek oddać? Cały 

Zwrócił się do naszej redak-
cji czytelnik z żalem, że pani 
kasjerka w OPS odmówiła wy-
płaty przyznanego zasiłku na 
legitymację ubezpieczeniową. 
Stwierdził, że kasjerka zażądała 
od niego dowodu osobistego 
lub paszportu jako dowodu 
tożsamości.

Mój rozmówca twierdzi, że 
paszportu nie posiada i nigdy 
nie posiadał. Natomiast dowód 
osobisty znajduje się w sklepie, 
gdzie robił zakupy „na krechę”. 
Ekspedientka jako zabezpie-
czenie spłaty długu zatrzymała 
dowód osobisty.

Udałem się do kasy OPS, 
gdzie pani kasjerka stwier-
dziła:

- Faktycznie zasiłki wypła-

cam tylko po okazaniu dowo-
du osobistego lub paszportu. 
Pieniędzy nie wypłacam na 
legitymacje ubezpieczeniowe, 
legitymacje HDK czy inne do-
kumenty ze zdjęciem. Powyż-
sze dokumenty nie są dla mnie 
dokumentem tożsamości.

A co na to prawo?
O wyjaśnienie poprosiłem 

Radcę Prawnego Jerzego Se-
rockiego.

- Najważniejszymi doku-
mentami stwierdzającymi toż-
samość jest dowód osobisty 
lub paszport. Poza tym, takimi 
dokumentami są każde do-
kumenty zawierające zdjęcie 
i adres.

Ireneusz karczyński

dzień zmarnowany. Skoro ktoś 
wymyślił taką kwotę 5zł 50gr, 
to dlaczego nie można było ich 
rozprowadzić na miejscu? Czy 
zawsze trzeba nam „umilać” 
życie? To jakaś paranoja!

Nie ma, co się dziwić oburze-
niu moich rozmówców. Takie 
głosy – a nawet gorsze – pod 
adresem zarówno ustawodaw-
cy, jak i Wydziału Komunikacji 
nie były niestety odosobnione.

Oburzenie takie wcale mnie 
nie dziwi. Faktycznie żądane 
znaczki można było rozprowa-
dzić w Urzędzie i naklejać na 
formularz wniosku.

Co na to wydział?
Ireneusz karczyński

Zaostrzone przepisy
Od 1 lipca zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro policja będzie 
zatrzymywała pojazdy na poczet przyszłych roszczeń 
nietrzeźwego kierowcy wtedy, gdy: spowodował on 
wypadek, miał ponad 1,0 promila alkoholu we krwi 
lub, gdy został po raz kolejny zatrzymany za jazdę po 
pijanemu przy niewielkim nawet stężeniu alkoholu 
we krwi.

Oka

Miłości chwila 
Jedna krótka chwila:
Kurzem opleciona.
Jedna krótka chwila:
On wyjątkowy,
Ona szalona...
Jedna krótka chwila
- a tyle zmieniła,
Obojgu w sercach „miłość” zanuciła.
Rozkołysała, 
Uniosła powoli
- nie porzuciła, porzucenie boli...
I tak to się stało:
Jedna krótka chwila
I jedno spojrzenie a radości tyle...
Uczuć niepewności,
Strachu, namiętności,
Uczuć pożądania,
No i te pytania...
Czy to sen? Czy jawa?
Czy to przeznaczenie?
Czy to miłość? Prawda?
To marzeń ziszczenie...
Jedna krótka chwila:
Przed światem schowana...
Jedna krótka chwila,
Miłość pożądana.

Eliza Gajewska (11.02.2004)

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*
A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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dokończenie ze str. 1

Jak co roku w dni wakacyjnej 
wędrówki Polaków nad morze 
na głównych ulicach przejaz-
dowych Nowogardu z kierunku 
Szczecina i Stargardu tworzą się 
ogromne korki. W ostatnią sobo-

tę przez kilka godzin nie można 
było swobodnie przejechać przez 
zablokowane miasto. Władze 
miasta aczkolwiek dostrzegają 
problem (trudno go nie widzieć), 
jednak jedynym pomysłem na 

jego rozwiązanie jest czekanie… 
na obwodnicę.

W rozmowie z jednym z 
urzędników UM dowiedzieliśmy 
się, że rozważa się doraźne środ-
ki zaradcze, takie jak okresowe 
kierowanie ruchem w dniach i 
godzinach szczytu wakacyjne-
go przez policję. Nie są brane 
natomiast pod uwagę ewentu-
alne objazdy, ponieważ drogi 
powiatowe, którymi te objazdy 
mogłyby prowadzić są w bardzo 
złym stanie i nie ma możliwości 
poprowadzenia nimi zmasowa-
nego ruchu kołowego. Niestety 
wygląda na to, że mieszkańcy 
będą musieli nadal ponosić 
skutki nowogardzkiego wąskiego 
gardła komunikacyjnego.

red.

Ulica 3 Maja - sobota godz. 
13.00.

Zakorkowane ulice
K s i ę g a r n i a 

Atlas poleca:

Promocja Wydawnictwa Prószyński i S-ka -25%
“Artystka wędrowna” Monika Szwaja
Czy można zaprzyjaźnić się na polecenie? No 

właśnie! Polecenie takie, nieomal rozkaz, otrzymuje 
nasza stara znajoma, Wiktoria, której w „Zapiskach 
stanu poważnego” udało się urodzić synka, a w „Ro-
mansie na receptę” - szczęśliwie wyjść za mąż. W jej 
życie wkracza energicznie Adela, śpiewaczka ope-
rowa, „sopran wędrowny” (z braku stałego etatu). 
Piękna, utalentowana, pełna życia i temperamentu... 
na dodatek w konflikcie z własnym mężem, który 
coraz gorzej znosi jej ciągłe nieobecności i brak 
trzydaniowych obiadków domowych. A tymcza-
sem Wika dla swojego męża ma coraz mniej czasu, 
wróciła bowiem do swojej pierwszej miłości - pracy 
dziennikarki telewizyjnej.

“Jestem nudziarą” Monika Szwaja
Powieść błyskotliwa, skrząca się humorem i trak-

tująca o sprawach żywo nas obchodzących, a do tego 
przewrotna. „Jestem nudziarą” - wyznaje na samym 
początku Agata. „I mam przerąbane” - dodaje. No, 
faktycznie - skoro wyemancypowana kobieta współ-
czesna „w wieku lat trzydziestu nie miała jeszcze 
ani jednego męża, była zaledwie na trzech balach i 
nie zmieniła pracy ani razu” - powodów do dumy 
za bardzo nie ma. Ale co się odwlecze... Agata musi 
zmienić pracę. Błyskawiczny przegląd aktywów 
kończy się jedyną możliwą decyzją: „Będę panią 
nauczycielką!”. Polskiego. W liceum.

“Romans na receptę” Monika Szwaja
Druga - po bestsellerowej “Jestem nudziarą” - 

powieść Moniki Szwai. Jej bohaterka, Eulalia, jest 
reporterką telewizyjną; kocha góry i robienie o nich 
filmów. Ma dom, samochód, dwoje udanych dzieci 
- właściwie wszystko poza stałym mężczyzną. A 
że nawet dzisiejsza kobieta wyzwolona nie zawsze, 
mimo wszystko, radzi sobie bez onego i przyjem-
ności z nim związanych, Eulalia zaczyna bystrzej 
spoglądać na otaczających ją panów...

“Oczy smoka” Stephen King
Flagg, jeden z największych żyjących magów, 

znał wszystkie zabójcze substancje, a każda z nich 
była straszniejsza od poprzedniej. Ale najgorszą z 
nich wszystkich trzymał z dala od pozostałych. W 
jego gabinecie znajdowało się biurko, a każda z jego 
szuflad zamknięta była na klucz. Jedna z nich miała 
potrójny zamek. Wewnątrz leżało pudełko rzeźbione 
w magiczne symbole i runy. A w środku leżał Smo-
czy Piasek, na który nie ma lekarstwa. Pochodził z 
pustyni Grenh. Do Grenh można zbliżyć się tylko 
wtedy, gdy nie wieje wiatr. Albowiem wystarczy raz 
odetchnąć oparami, by zginąć. Ale nie natychmiast. 
Dopiero po paru dniach płuca rozżarzą się, skóra 
zacznie dymić, a całe ciało skurczy się niczym ciało 
mumii.

“Stukostrachy” Stephen King
Coś działo się w idyllicznym miasteczku Haven w 

stanie Maine, gdzie mieszkała Bobbi Anderson. Coś, 
co obdarzyło każdego mężczyznę, kobietę i dziecko 
w mieście nieznaną zwykłym śmiertelnikom mocą. 
Coś, co zmieniło miasteczko w pułapkę dla wszyst-
kich obcych. Coś, co pochodziło z tajemniczego 
metalowego obiektu, zagrzebanego od tysiącleci 
w ziemi, o który potknęła się Bobbi. Bobbi i inni 
poczciwi mieszkańcy miasteczka nie zaprzedali 
duszy piekłu, aby korzystać z diabelskich uciech. 
Nastąpiło raczej diaboliczne opętanie. opętanie ciała, 
duszy - i umysłu... 

Świadectwa z wyróżnieniem 
(średnia ocen co najmniej 4,75 
oraz wzorowe lub bardzo dobre 
zachowanie) z rąk pani dyrek-
tor Ireny Stasiewicz otrzymało 
dziesięciu uczniów. Natomiast 
wychowawcy klas wręczyli 
nagrody książkowe uczniom, 
którzy uzyskali średnią ocen 
powyżej 4,5. 

Już drugi rok z rzędu ucznio-
wie I LO jako wolontariusze 
prowadzili zajęcia z języka 
niemieckiego dla bezrobot-
nych. W ramach wolontaria-
tu prowadzone były również 
zajęcia z języka angielskiego 
i niemieckiego dla podopiecz-
nych świetlicy terapeutycznej 
PROMYK. 

Wśród wyróżnionych zna-
leźli się również uczniowie, 
którzy bezinteresownie po-
magali dzieciom z Pogotowia 
Opiekuńczego oraz Świetlicy 
Socjoterapeutycznej.

Jak co roku zostało przyzna-
ne Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów. Z kilku kandydatów 
zgłoszonych przez Samorząd 
Uczniowski Rada Pedagogicz-
na wybrała ucznia klasy II b 
- Piotra Sikorskiego. Osiąga 
on wysokie wyniki w nauce, 
wyróżnia się postawą, między 
innymi prowadzi drużynę har-
cerska, natomiast w tym roku 
szkolnym został laureatem 
wojewódzkiego etapu Olimpia-
dy Historycznej. Z pewnością 
to nie ostatnie osiągnięcie 
Piotra. 

Chlubą szkoły są jej absol-
wenci. Ci, którzy uzyskali wzo-
rową ocenę z zachowania oraz 
średnią ocen 5,0 i wyżej, mieli 
zaszczyt zostawić po sobie 

ślad w postaci wpisu do Złotej 
Księgi. Na takie wyróżnienie 
zasłużyło dziesięciu uczniów. 
Rodzicom i opiekunom najlep-
szych absolwentów tradycyjnie 
już wręczono listy pochwalne. 

Przez trzy lata nauki w lice-
um ci młodzi ludzie ciężko pra-
cowali na swój sukces, ponadto  
aktywnie uczestniczyli w życiu 
szkoły, działali między innymi 
w Samorządzie Uczniowskim 
i w szkolnym kole PCK, brali 
również udział w licznych 
olimpiadach, konkursach i 
zawodach przedmiotowych 
i sportowych. Wszystkie ich 
starania zostały docenione i  
nagrodzone przez opiekunów 
oraz wychowawców. 

Uczniowie klas I i II mają 
zasłużone wakacje, ich starsi 
koledzy zaś  z niecierpliwością 
oczekują na ogłoszenie wy-
ników matury. Za wszystkich 
mocno trzymamy kciuki, ży-
cząc powodzenia i udanego 
letniego wypoczynku.

Barbara Bartoszyńska

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresow-
ane na dyżur radnego powiatowego Jerzego 
Mędrka 5.07.2006 r. (środa) o godz. 10.00 w b. 
hotelu „Cisy” pok. 115.

I LO

na apelu
  
W miniony piątek  (23.06.2006 r.) na uroczystym apelu 

z okazji zakończenia roku szkolnego 2005/2006 w I LO 
wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe 
oraz dyplomy uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w 
nauce i aktywnie działali na rzecz szkoły.
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Będziemy walczyć o najwyższe lokaty
rozmowa z trenerem piłkarzy Pomorzanina nowogard Wojciechem kubickim.

„dziennik nowogardzki”: 
jak ocenia pan miniony se-
zon?

Wojciech kubicki: Reasumu-
jąc okres mojej pracy uważam, 
że ten sezon był jednym ze 
słabszych. To było trochę takie 
ratowanie zespołu. Była duża 
strata początkowa. Później odra-
bialiśmy. Były takie fale, wzloty i 
upadki. Była duża rotacja zawod-
ników, duże zbiegi okoliczności. 
Jesienią bywało tak, że na meczu 
pojawiało się jedenastu – dwu-
nastu zawodników.. Runda wio-
senna, która się teraz skończyła 
była podobna. Był brak wiary 
w zwycięstwo. Cały czas mam 
porównanie z Polonią Poty, która 
jest zespołem porównywalnym 
do nas. W pewnym momencie 
złapała wiatr w plecy, który ją po-
pchnął i niemal awansowali do 
IV ligi. Uważam, że nasz zespół, 
w tym składzie personalnym 
jest w stanie powalczyć o awans, 
z tym, że jest jeden warunek: 
zawodnicy muszą zadeklarować 
uczestnictwo w treningach i 
meczach, bo teraz, pod koniec 
sezonu graliśmy częściowo ju-
niorami. Część zawodników 
wyeliminowała choroba, kon-
tuzja bądź kartki. Uważam, że 
Pomorzanin na chwilę obecną 
– jeżeli by się zmobilizował 
– jest gotów powalczyć o IV ligę. 
Podsumowując w dwóch sowach 
ten sezon uważam, że był bardzo 
słaby. Walczyliśmy o utrzymanie, 
udało się, ale uważam, że ambi-
cje moje i zawodników są dużo 
wyższe. 

„d.n.”: Mówił pan o rotacji 
w składzie. Pierwszy i ostatni 
mecz sezonu zagrały w zasadzie 
dwie różne drużyny. Powtarza-
ły się tylko cztery nazwiska. czy 
z taką rotacją można walczyć o 
wyższe cele?

W.k.: Nie można. Dlatego 
jeżeli nadal będę trenerem – a 
po każdym zakończeniu sezonu 
jest zebranie zarządu decydujące 
o tym – to na tym spotkaniu 
powiem, że jeżeli mam nadal 
kontynuować tę pracę, musi 
się odbyć spotkanie zarządu z 
zawodnikami. Nie ukrywam, że 
to co robię, robię dla przyjem-
ności. Nie ma z tego praktycznie 
żadnych pieniędzy, ale za długo 
jestem trenerem, żeby bawić 
się w utrzymywanie zespołu, w 
taką monotonię. Nadchodzący 
sezon – przynajmniej z mojej 

strony – będzie walką o awans. 
Postawię na zarządzie wniosek, 
że jeżeli będzie strata punkto-
wa i zespół będzie musiał go-
nić rywali, zrezygnuję. Dlatego 
chciałbym, żeby odbyło się takie 
spotkanie i żeby zawodnicy się 
zdeklarowali czy będą grali czy 
nie. Jeżeli powiedzą, że nie lub 
nie wiadomo, niech zrezygnują. 
Lepiej postawić na młodzież, 
budować zespół od podstaw. 
Aczkolwiek byłaby to szkoda, 
bowiem jest kilku zawodników 
w zespole, których stać na dobrą 
grę. Cały czas podaję przykład 
Polonii Płoty. Jak się złapie wiatr 
w plecy to i frekwencja jest więk-
sza na treningu, zaczynają kibice 
przychodzić i są wyniki. 

„d.n.”: co w takim razie 
zrobić by zmobilizować pił-
karzy do trenowania i grania? 
daniel Gawłowski, który swego 
czasu był obwołany nadzieją 
nowogardzkiej piłki w tej chwili 
nie gra. I nie jest to jedyny 
przykład. 

W.k.: Rozmawiałem z Danie-
lem. Ciężko się z nim rozmawia 
pod tym kątem. On mówił, że 
jest zmęczony grą w piłkę noż-
ną, ale w tak młodym wieku nie 
można być już zmęczonym. Z 
niewolnika nie można zrobić 
zawodnika. Sam zrezygnował. 
Jego zaczęły łapać kontuzje i bał 
się, że może to się odbić na jego 
zdrowiu. Mimo wszystko przed 
tym sezonem będę go nama-
wiał, żeby zaczął grać. Odszedł 
też Gruszczyński, podstawowy 
zawodnik, który cały czas grał. 
Jednak uczy się  w Szczecinie, 
tam podjął pracę, pracuje też 
w weekendy. Dla niego to jest 
sprawa podstawowa, i ja mu się 
nie dziwię.

„d.n.”: jak zachęcić zawod-
ników do grania? 

W.k.: Wkrótce będę miał 
spotkanie z zarządem. Przygo-
towałem pewne punkty, które 
chciałbym zrealizować, aby za-
wodników czymś zmotywować, 
żeby ich zachęcić do gry. Nie 
chcę teraz mówić o szczegółach, 
bo nie wiadomo czy będzie to 
przyjęte. Mimo wszystko uwa-
żam, że największą motywacją 
wśród zawodników jest wynik. 
Jeżeli na początku, to na tej fali 
się pojedzie. Trzeba wpoić tym 
zawodnikom, żeby po jakim-
kolwiek niepowodzeniu się nie 
załamywali. Bo po porażkach 

jest tak, że w następnym meczu 
nie ma dwóch – trzech zawod-
ników. To jest takie odpychające, 
dlatego moją rolą jest by ten 
zespół sklecić. Warunkiem jest 
byśmy zaczęli co najmniej w 
dwudziestoosobowym składzie. 
Tak długo prowadzę już Pomo-
rzanin i wiem, że jeżeli będzie 
na początku dwadzieścia osób 
to po trzech – czterech meczach 
jest szesnastu zawodników. A 
jeżeli zaczniemy szesnastką to 
po trzech – czterech meczach nie 
ma kim grać. 

„d.n.”: Tej dwudziestki w tej 
chwili nie ma. Skąd będzie pan 
czerpał? juniorzy?

W.k.: Są ci zawodnicy. Są ci, 
którzy chcieli kończyć karierę 
z różnych względów, ale gdy 
powiedziałem, że będziemy 
walczyć o awans już nie mówią 
„nie”. Zainteresowany grą w 
Nowogardzie jest drugi bram-
karz z Dobrzan. Wie jaka jest tu 
atmosfera, ma tu blisko podjąć 
pracę. Namawiam Marka Piąt-
kowskiego do gry. Oglądając 
ostatnie mecze wiem, że dobry 
bramkarz to jest sześćdziesiąt 
procent sukcesu. 

„d.n.”: cały blok obronny 
nie wypadł zbyt dobrze w tym 
sezonie. Tylko outsider rozgry-
wek, Iskra Banie, miała więcej 
straconych bramek. 

W.k.: Największa rotacja była 
właśnie w obronie. Grał Ra-
tajczak, który złapał kontuzję, 
Dworak, który ma obowiązki 
zawodowe i musi wyjeżdżać. 
Grał Marcin Miklas, ale też miał 
kontuzję, Jarek Kaczmarek... 
Była bardzo duża rotacja. Tak 
samo było z bocznymi obrońca-
mi. Wasyluk w ostatnim meczu 
nie grał bo miał kontuzję, Mar-
szałek też opuścił dwa mecze 
bo był chory. Cały czas coś się 
dzieje z tymi zawodnikami. Ale 
reasumując, jeżeli jest wynik to 
jest mobilizacja dla drużyny. 

„d.n.”: kiedy Pomorzanin 
rozpoczyna przygotowania do 
sezonu?

W.k.: Zawodnicy mają około 
dwóch tygodni przerwy. W na-
stępnym tygodniu zaczynamy 
przygotowania do sezonu.

„d.n.”: dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

„rysie” strzelali!
...oczywiście do tarcz, w dniu 4.06.2006 roku, 

t.j. w Zielone Świątki, swoje święto obchodzili 
także myśliwi z koła „Ryś”. Uczcili to zawodami 
strzeleckimi o mistrzostwo koła. Strzelano na 
strzelnicy myśliwskiej w Nowogardzie, gdzie 
bardzo godnie i gościnnie podejmował zawod-
ników gospodarz strzelnicy Mirosław Galus. 
Dbający bardzo dobrze o jej utrzymanie oraz 
wyposażenie. W zawodach wzięli udział zapro-
szeni goście z koła „Nadodrzańskiego” Szczecin 
oraz „Boru” Szczecin, w którego szeregach 
wystąpił były mistrz Polski Sławomir Dudziak. 
Strzelało 36 myśliwych w następujących kon-
kurencjach: „Skeet”, „Trap” (olimpijskie) oraz 
„Zając” i „Bażant”. Zawody otworzył witając 
gości i zawodników prezes koła myśliwskiego 
„Ryś” Arnold Gieryń, następnie warunki strzela-
nia oraz zasady BHP i zachowania na strzelnicy 
omówił Łowczy koła Michał Zieliński.

I tak w konkurencji „Skeet” wygrał S. Du-
dziak 95 pkt. przed J. Chlebowskim 80 pkt. i A. 
Dudziakiem 75 pkt. ( na 100 możliwych). W 
konkurencji „Trap” pierwszy był Matusiak 90 
pkt., Chlebowski 85 pkt., Surma 85pkt. (też na 
100 możliwych). Konkurencję „Zając” zakoń-
czono następującymi wynikami Chlebowski 
50 pkt., Zieleśkiewicz 40 pkt., Zieliński 40 pkt. 
(na 50 możliwych). Natomiast w konkurencji 
„Bażant” 6 zawodników wystrzelało 50 pkt. na 
50 możliwych a byli to: Chlebowski, Surma, 
Zieliński, Dudziak, Barcz, Matusiak.

Po podsumowaniu wszystkich konkurencji 
pierwsze miejsce zdobył (jak zwykle) Jacek 
Chlebowski z wynikiem 265 pkt. na 300 możli-
wych, drugie miejsce Michał Zieliński 240 pkt., 
trzecie miejsce Mirosław Zieleśkiewicz 225 pkt. 
(coś w tym roku słabiej Panie Mirku). Wszyscy 
zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi 
przez koło, które na koniec zawodów wręczył 
im Prezes koła. W/w zawodnicy stanowią 
trzon drużyny, która wystąpi na Mistrzostwach 
Okręgu PZŁ w skład tej drużyny jako czwarty 
zawodnik wszedł Zbigniew Matusiak. Poza 
zawodami strzelało też 5 Belgów, którzy byli 
gośćmi Mirosława Galusa. Nie stanowili oni 
jednak konkurencji dla naszych zawodników 
ponieważ nie dorównywali im wyszkoleniem. 
Po zawodach odbyła się myśliwska biesiada 
przy ognisku a honory domu pełnił Henryk 
Grygowski częstując gości bardzo smacznymi 
potrawami. Bawiono się świetnie! A drużynie 
reprezentującej Nowogard na forum wojewódz-
twa życzymy:  darzbór!

J.K.
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rozpoczęcie jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu 
„Lato z Muzami”® nowogard’2006

08.07.2006r. (sobota)
1800  uLIcZna Parada GWIaZd 
  (Parada wyruszy z ulicy Poniatowskiego 21, przez: Boh. 

Warszawy, 700-lecia, Warszawską, Kościelną, Wyszyńskiego do Placu Wol-
ności) 

Scena plenerowa - rynek – Plac Wolności
1430 – 1830   Program artystyczny dla dzieci pt. „O ryBaku I ...” w 

wykonaniu Studia Yapa z Krakowa
Scena plenerowa
1900   uroczyste rozpoczęcie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- Spektakl pt. „WyPraWa” w reż. Anety Drążewskiej
- Wręczenie Honorowego „Laura cISOWeGO” reżyserowi Markowi 

Piwowskiemu
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej reż. Marka Piwowskiego – w holu NDK
- Otwarcie wystaw malarstwa: Wiesławy Markiewicz, Leszka Żebrowskiego 

w NDK i Bibliotece Miejskiej
- koncert zespołu szantowego „cZTery reFy „
- Projekcja filmu pt. „rejS”, prod. polskiej, reż. Marek Piwowski, 67’, Dys-

trybutor: Filmoteka Narodowa 
- Pokaz sztucznych ogni
- Projekcja filmu konkursowego pt. „PO SeZOnIe”, prod. Polskiej, reż. 

Janusz Majewski, 89’. Dystrybutor: Kino Świat

09.07.2006r. (niedziela)
1330   Film dla dzieci pt. „SMarkacZ na BOISku”, prod. 

Szwckiej, reż. Bo Wideberg, 85’. Dystrybutor: Filmoteka Narodowa.
15 00 – 1900  - Uliczny program artystyczny dla dzieci i dorosłych pt. „Sa-

MOTnOŚĆ” w wykonaniu Studia Yapa z Krakowa
Scena plenerowa
19 00 –  2030   koncert zespołu muzycznego „WHITe Garden”  
20 30 –  2200   koncert zespołu szantowego ”STary SZMuGLer” 
22 30 –  0000  Projekcja filmu pt. „uPrOWadZenIe aGaTy”, prod. pol-

skiej, reż. Marek Piwowski, 84’, Dystrybutor: Filmoteka Narodowa
0000 Projekcja filmu konkursowego pt. „HI Way”, prod. polskiej, reż. 

Jacek Borusiński, 85’. Dystrybutor: Kino Świat

10.07.2006r. (poniedziałek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
1500  Film animowany dla dzieci pt. „MySZka MIkI” – I część, 

prod. USA, reż. Walt Disney, 90’
1700- 1800 Kino krótkometrażowe: Stanisław Śliskowski
1800 - 1930 Z cyklu kino niemieckie na ekranie – ekspresjonizm 

cz. II - film pt. „GOLeM”, prod. niemieckiej, reż. Paul Wegener, 84’ - film z 
lektorem na żywo,

1930 - 2000 Przegląd filmów warsztatowych 2001-2006 oraz spotkania 
z ich twórcami 

Scena plenerowa
20 00 – 2040  - MeLOdIe Z FILMÓW w wykonaniu zespołu AK KAME-

LEON 
oraz program satyryczno-kabaretowy pt. „TO WŁaŚnIe My” z NDK 
2100 –  2200  Koncert Zespołu folklorystycznego „kukuŁecZka” z 

Łotwy
2200 –  2230  Spektakl teatru FONEM pt. ,,PIeŚnI kaLekujĄce” reż. 

Aneta Drążewska
2300 –  0030  Projekcja filmu pt. „PrZePraSZaM, cZy Tu BIjĄ?”, 

prod. polskiej, reż. Marek Piwowski, 90’, Dystrybutor: Filmoteka Narodowa
0030  Projekcja filmu konkursowego pt. „kOcHankOWIe 

rOku TyGrySa”, prod. chińsko-polskiej, reż. Jacek Bromski, 100’. Dystry-
butor: Vision.

11.07.2006r. (wtorek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
1500  Film animowany dla dzieci pt. „MySZka MIkI” – II część,  

prod. USA, reż. Walt Disney, 90’
1700- 1830 Kino: alternatywne, niezależne, artystyczne
1830 – 1930 Z cyklu kino niemieckie na ekranie – ekspresjonizm cz. 

II - film pt. „cIenIe”, prod. niemieckiej, reż. Arthur Robinson, 60’ - film z 
lektorem na żywo,

1930 - 2000 Przegląd filmów warsztatowych 2001-2006 oraz spotkania 
z ich twórcami

Scena plenerowa
2000 –  2100  koncert Grupy wokalnej Warsztat Festiwalowy  
2100 –  2230   Koncert zespołu instrumentalno-wokalnego „kracH” z 

Niemiec
2230  Projekcja filmu konkursowego pt. „krÓTka HISTerIa 

cZaSu”, prod. polskiej, reż. Dominik Matwiejczyk, 92’. Dystrybutor: ITI 
Film Studio

12.07.2006r. (środa) 
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
1500  Film dla dzieci pt. „MaŁy kSIĄże”, prod. angielskiej, reż. 

Stanley Donen, 90’. Dystrybutor: Filmoteka Narodowa
1700- 1830 Kino krótkometrażowe: Stanisław Śliskowski
1830 – 1930 Z cyklu kino niemieckie na ekranie – ekspresjonizm cz. II 

- film pt. „rĘce OrLaka”, prod. niemieckiej, reż. Robert Wiene, 60’ - film 
z lektorem na żywo,

1930 - 2000 Przegląd filmów warsztatowych 2001-2006 oraz spotkania 
z ich twórcami

Scena plenerowa
2000 –  2130   koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „LaTajĄcy 

HOLender” 
2200 –  2300  TEATR OGNIA SALAMANDRA w spektaklu pt.” WO-

jOWnIk OGnIa”
2300   Projekcja filmu konkursowego pt. „WSZyScy jeSTeŚMy 

cHrySTuSaMI”, prod. polskiej, reż. Marek Koterski, 107’. Dystrybutor: ITI 
Film Studio

1�.07.2006r.   (czwartek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
1500  Film dla dzieci pt. „PrZyGOdy TOMka SaWyera”, 

prod. USA, reż. Norman Taurog, 75’ Dystrybutor: Filmoteka Narodowa
1700- 1830 Kino alternatywne, niezależne, artystyczne
1830 – 1930 Z cyklu kino niemieckie na ekranie – ekspresjonizm cz. 

II - film pt. „POrTIer Z HOTeLu aTLanTIc”, prod. niemieckiej, reż. 
Friedrich Wilhelm Murnau, 90’ - film z lektorem na żywo,

Scena plenerowa
2000 –  2130   Koncert  pt. „PIOSenkI SreBrneGO ekranu” w 

wykonaniu  WROCŁAWSKIEJ  GRUPY  KABARETOWEJ                    
„AJA – KALAMBUR 

2200  Projekcja filmu pt. „TSOTSI”, prod. RPA, USA, Wielka 
Brytania, reż. Gavin Hood, 94’. Dystrybutor: ITI Film Studio.

14.07.06r. (piątek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
1300  Film dla dzieci pt. „POdrÓże GuLIWera”, prod. USA, 

reż. Dave Fleischer, 72’ Dystrybutor: Filmoteka Narodowa
19.00 uroczyste zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”®

W programie:
- odsłonięcie odlewów stop artystów malarzy: Wiesławy Markiewicz, 

Leszka żebrowskiego – przed NDK
- otwarcie wystaw poplenerowej i powarsztatowej – NDK i Biblioteka 

Miejska
Scena plenerowa przy Nowogardzkim Domu Kultury
- wręczenie „Laura Cisowego” – nagrody publiczności dla najciekawszego 

filmu Festiwalu,
- koncert muzycznego zespołu szantowego „QFTry”
- finałowy projekt powarsztatowy pt. „WIeża BaBeL” w reż. Reginy 

Mąkowskiej i Sławomira Jankowskiego
- koncert zespołu muzycznego „aMBuLanZa”
- projekcja filmu – efektu młodzieżowych warsztatów filmowych,
- projekcja filmu pt. „ZejŚcIe”, prod. Wielka Brytania, reż. Neil Marshall, 

99’. Dystrybutor: ITI Film Studio

WSTĘP na WSZySTkIe PrOjekcje FILMOWe – BeZPŁaTny!!!

Program Międzynarodowego Festiwalu „Lato z Muzami”® nowogard 2006
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NOWOGARD 2006

rozpoczęcie warsztatów 
artystycznych

W poniedziałek 3 lipca o godzinie 12.00 na Placu Wolności zorga-
nizowano happening, który  zainaugurował młodzieżowe warsztaty 
artystyczne, które będą się odbywać w Nowogardzie w dniach 3-14 
lipca. Burmistrz miasta Kazimierz Ziemba przekazał na ten czas klucze 
od bram miasta młodzieży biorącej udział w tych warsztatach.

Zajęcia te prowadzone będą w zakresie m.in: fotografii, malarstwa, 
teatru, tańca, gry na instrumentach.

Do prowadzenia warsztatów zaangażowani zostali  wykładowcy z 
poszczególnych dziedzin.

PS

Młodzieżowe Warsztaty
Młodzież uczestnicząc w eduka-

cyjnych warsztatach filmowych i 
fotograficznych przygotowywana 
będzie pod kątem tworzenia i mon-
towania filmów oraz robienia zdjęć. 
Młodzież podczas tych warsztatów 
zapozna się z obsługą kamery cy-
frowej i sprzętem fotograficznym. 
Każdego dnia młodzież spotykać się 
będzie na wykładach praktycznych. 
Tematy zajęć obejmą m.in.: plany 
filmowe; kadr statyczny; ruch kame-
ry (panorama pionowa i pozioma); 
kamera z ręki; kamera ze statywu; 
translokacja (zmiana ogniskowych 
obiektywu, obiektywy szerokokątne, 
długoogniskowe), najazd, odjazd; 
elementarne podstawy montażu 
(wielkość planu, kierunek ruchu, 
ruch wewnątrz kadrowy). Poprzez 
wspólne wyjścia w teren powstanie 
film i szereg zdjęć prezentujących 
piękno naszej okolicy. Ponadto 
„warsztatowicze” zapoznają się z ele-
mentami dopasowywania dźwięku i 
zdjęć do filmu. Na koniec warszta-
tów młodzież wraz z wykładowcami 
zmontuje film relacjonujący przebieg 
warsztatów filmowych i fotograficz-
nych oraz z działań pozostałych 
grup warsztatowych. Film ten wy-
świetlony zostanie w ostatni dzień, 
podczas uroczystego zakończenia 
Festiwalu, a warsztaty fotograficzne 
z powstałych podczas projektu zdjęć 
przygotują wystawę powarsztatową. 

Młodzieżowe warsztaty filmowe 
i fotograficzne prowadzone będą 
przez specjalistów - wykładowców z 
Wyższej Szkoły Filmowej i Teatral-
nej w Łodzi.

Warsztaty teatru i teatru tańca 
prowadzone będą przez wykładow-
ców z kraju i z zagranicy. Warsztaty 
te będą dla młodych ludzi możli-
wością znalezienia się w szerokim 
świecie sztuki oraz samorealizacją 
w działaniach artystycznych. Udział 
w nich pozwoli im  skorzystać z 
doświadczenia twórców i artystów 
umożliwiając poznanie innego, szer-
szego niż dotychczas wymiaru sztu-
ki, a wykłady znanych osobowości 
zmobilizuje młodzież do czynnego 
uczestniczenia w działaniach war-
sztatowych. W warsztatach tych 
wykorzystane będą typowo ruchowe 
techniki takie jak: pantomima, joga, 
klasyka, improwizacja i improwi-
zacja kontaktu oraz technika tańca 
współczesnego, choreoterapia, teatr 
ognia, teatr przedmiotu, a także mu-
zyka relaksacyjna. Warsztaty opiera-
ły się będą na scenariuszu, którego 
efektem końcowym będą spektakle 
powarsztatowe. 

Młodzież uczestnicząca w war-
sztatach wokalnych Gospel oprócz 
nauki pieśni będzie pracować nad: 
emisją głosu, artykulacją, śpiewem 
wielogłosowym, intonacją, wyrów-
nywaniem rejestrów i poszerzeniem 
skali, dźwięcznością, nośnością i 
dynamiką głosu. Będą również pro-
wadzone zajęcia z dykcji, improwi-
zacji wokalnej, jednolitości dźwięku, 
zróżnicowania barwy głosu oraz 
świadomości głosu. 

Warsztatom wokalnym towa-
rzyszyć będą warsztaty gry na in-
strumentach muzycznych. Kon-
sekwencją ich współpracy będzie 
przygotowanie wspólnego koncertu 
powarsztatowego tj. grupy muzycz-
nej i wokalnej. Podczas warsztatów 
muzycznych prowadzone będą za-
jęcia z: ćwiczeń poprawiających 
sprawność i technikę gry, zasad 
świadomego grania, improwizacji, 
nauki podstawowych skal, praktycz-
nego wykorzystania wiedzy harmo-
nicznej w graniu, kształcenia słuchu 
i ćwiczeń poprawiających i przy-
śpieszających percepcję muzyczna, 
ćwiczeń na wyrobienie pamięci mu-
zycznej, artykulacji i poprawnego 
wydobywania dźwięku, kreowania 
brzmienia, grania solowego i zespo-
łowego oraz grania w różnych styli-
stykach, nauki konstruowania pio-
senek i utworów instrumentalnych.  

Kolejnymi zajęciami integrują-
cymi młodzież będą warsztaty ma-
larskie, podczas których młodzi 
ludzie będą uwieczniać w swoich 
pracach piękno życia oraz codzien-
ne zachowania ludzi. W warsztatach 
malarskich udział wezmą amatorzy 
– uczestnicy kół plastycznych i pro-
fesjonaliści – artyści-malarze. 

Produktem wspólnych działań 
malarskich będą tzw. wystawy ro-
bocze powstałych prac, które można 
będzie oglądać w ogrodzie Bibliote-
ki Miejskiej oraz porozmawiać z ich 
uczestnikami.

Wszyscy uczestnicy warsztatów 
oprócz pracy integrować się będą na 
wspólnych spotkaniach przy ogni-
skach, dyskotekach, wspólnych wy-
jazdach itd. Będą także uczestniczyli 
w działaniach okołofestiwalowych 
oraz w działaniach trójstronnej wy-
miany młodzieży.

Warsztaty odbędą się dzięki 
wsparciu dofinansowaniu z Fun-
duszu Małych Projektów (FMP) w 
ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III A. 

red.

uczestnicy międzynarodówki ruszają po klucze do miasta.

Towarzyszy im okrzyk prowadzącego i dyrektor domu kultury.

Warsztatowicze 
wszystkich krajów 

łączcie się
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Uczestnikom 
ostatniej drogi 

ś.p. 

Stanisława Siwy 
podziękowanie 

składa 
pogrążona 

w smutku rodzina

Wakacje Młodych czytelników
Pod takim nowym tytułem przez okres wakacji pragniemy publikować nadsyłane przez Was listy i 

zdjęcia  - dzielcie się z nami Waszymi wakacyjnymi przygodami. Dla jednych będą to zapewne nawet 
egzotyczne i zagraniczne wycieczki, dla innych obozy i kolonie, a jeszcze dla innych zwykłe dni spę-
dzane w mieście, na plaży, podwórku lub w lesie podczas zbierania jagód i grzybów. Możecie też opisać 
przygody, które Wam się …tylko marzą. Opiszcie co chcielibyście zobaczyć, chociaż wiecie, że w tym 
roku Wam się to nie uda…

Za każdy list i zdjęcie będzie nagroda.
LMM

Nagrody!
Za prawidłowe rozwiązania zadań publikowanych w czerwcu nagrody wylosowali:
- Monika Jasińska – Strzelewo,
- Karolina Lewandowska – Strzelewo,
- Piotr Górzyński – Nowogard.
Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od 11 lipca.

podziękowania

Motocross

Tłumy na „Smoczaku”
Organizatorom odbywających się w naszym mieście eliminacji moto-

crossowych mistrzostw Polski Pucharu PZMot sprzyjała pogoda i zawody 
można uznać za udane.

Piękne słońce jakie mieliśmy w 
niedzielę sprawiło, że zawody oka-
zały się sukcesem frekwencyjnym. 
Na „Smoczaku zjawiło się wiele 
osób. Kibice szczelnym kordonem 
otoczyli sam tor. Również rozsta-
wione w sektorze gastronomicznym 
stoliki cieszyły się sporym powodze-
niem. Te zawody są z typu tych, na 
które przybywają całe rodziny. Tak 
było i w tym roku. Widok rodziców 
z dziećmi czy nawet z wózkami nie 
należał do rzadkości.

A same zawody. „Uważam, że za-
wody były bardzo udane. – powiedział 
członek zarządy Klubu Motorowego 
„Cisy” - Pojawili się sędziowie klasy 

międzynarodowej, obserwatorzy z 
ramienia PZMot. Wszyscy chwalili 
dobrą organizację i oczywiście ki-
biców, którzy jak zwykle byli fanta-
styczni. Praktycznie obyło się bez wy-
padków, tylko jeden zawodnik nieco 
się poobijał. Również pod względem 
sportowym był to sukces. Pojawiło się 
około 100 zawodników startujących 
w czterech klasach. W klasie 125 cc 
przybyła krajowa czołówka. Wygrał 
Maciej Zdunek, który w klasyfikacji 
generalnej zajmuje drugie miejsce.  
Walka była niezwykle zacięta. Zda-
rzył się nawet falstart, co najlepiej 
świadczy o  wadze zawodów”.

     Oto wyniki w poszczególnych klasach:
Mistrzostwa Polski quady:
1. Paweł Sobczyk Motorad Yamaha,
2. Grzegorz Brzozowski GKM Bałtyk Gdynia,
3. Tomasz Przybylski MKO OBorniki.
Puchar PZMot quady:
1. Arnold Vogt MKO OBorniki,
2. Piotr Majkowski Gdańsk AMK,
3. Adrian Pelc ATV Polska.
klasa 80 cc:
1. Patryk Gubaj Galica KM Wisła Chełmno,
2. Bartosz Sawczuk Motoklub Olsztyn,
3. Bartosz Piątek,
klasa Weteran:
1. Janusz Piotrowski WKM Wschowa,
2. Marcin Rzętkowski MK Unia Poznań,
3. Wiesłąw Wiśniewski KM Wisła Chełmno,
klasa 125 cc:
1. Maciej Zdunek AMK Człóchów,
2. Mateusz Ognisty LKS Jastrząb Lipno,
3. Łukasz Kędzierski A. Warszawa.

Ag
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OG£OSZENIA dRObNE

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

Tel. 091 39 22 744
Tel. kom. 500 66 70 73

reklama

reklama

już 31 lipca losowanie 
do Otwartych Funduszów Emerytalnych. 

Przyjdź do najlepszych. Otwarty Fundusz Emerytalny „Dom”. 

Sprawdź nas u niezależnych ekspertów: emerytury.onet.pl. 
Zadzwoń do przedstawiciela 694 281 784.

Wybierz sam - termin upływa 10 lipca.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-

we, spółdzielcze, własnościowe z 
garażem. 091 39 28 135.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszka-
nie lub kawalerkę. PILNIE. Tel. 
665 245 665.

• Garaż w okolicy ul. Zamkowej 
kupię. Telefon: 513 153 553.

• Sprzedam dom w okolicach No-
wogardu. 0606 424 467.

• Sprzedam działkę ogrodową 
5,5-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam dom na wsi. 0880 
397 908.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 7�0.

• Sprzedam pawilon handlowy 
z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letnisko-
wym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, 
nowo wybudowany, dwuetażo-
wy w okolicach Nowogardu, kol. 
Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 
801 819.

• Częściowo umeblowana ka-
walerka do wynajęcia. 091 39 
23 259.

• Sprzedam garaż murowany 
własny przy ul. 15 Lutego, cena 
15.000 zł. 0880 064 80�.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 
�9 111 17.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 
rok, poj. 2.0 benzyna, silnik 

5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk 
mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 
�64 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 
D, rok prod. 1979. Tanio!!! Tel. 
091 �9 11 101.

• Suzuki Vitera cabrio, 1.6 + gaz, 
1992 r., plastik – dach, nowy 
przegląd, rozrząd, płyny i oleje. 
Cena do uzgodnienia. 0667 
353 993.

• Sprzedam przedsionek do 
przyczepki campingowej. 0694 
�25 416.

• Sprzedam VW T4, 1.9 diesel i 
przyczepę wywrotkę 3,5 t. 0504 
078 875.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 �40.

• Renault 19, 1992 r., poj. 1.8, waż-
ny przegląd, oclony, gotowy do 
rejestracji, cena do uzgodnienia. 
091 39 222 13.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1989 
r., poj. 1.1, cena 3.000 zł. 0501 
147 934, 091 39 20 713.

• Ford Eskort, 1991 r., poj. 1.4, 
czarny. 0889 613 745.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam miód pszczeli – de-

talicznie i hurtowo – cena do 
uzgodnienia. 091 �9 110 18, 
po 20.00.

• Sprzedam krowę po pierwszym 
wycieleniu – 2.500 zł i cielaka 
8-miesięcznego – 1.500 zł. 091 
39 100 45.

• Sprzedam krowy i cielęta. 091 39 
22 990.

• Sprzedam „Orkan”. Cena 3.000 
zł – do uzgodniena. Tel. 0660 
229 504.

• Sprzedam kombajn Z56, 1987 r. 
z sieczkarnią. 0889 834 817.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki 
– tel. 0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 �9 22 78�, 0660 
�92 851.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• Tłumacz języka niemieckiego, 

listy i dokumenty. Tel. 091 39 
23 132.

• AVON – chcesz zostać konsul-
tantką? Kupować taniej kosme-
tyki? Zamawiać lub dorabiać? 
– Dla każdej nowej konsultantki 
prezenty! Darmowa dostawa 
paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 
0507 647 176 lub 091 39 180 
52.

• DY WA N O P R A N I E  –  0 6 0 4 
�7� 14�.

• Montaż, przeprowadzki – facho-
wo i tanio! 0696 138 406.

• Instalacje elektryczne, pomia-
ry. 069� 55� 656.

• Wykonujemy dekarstwo, docie-
plenia. Przyjmuję każde zlecenie. 
0505 941 765, 0500 768 005.

• Usługi transportowe – prze-
prowadzki. 0694 �25 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

PRACA
• Zatrudnię przy murowaniu i 

dociepleniach. 0608 817 214.
• Restauracja „Przystań” zatrud-

ni kucharza. 091 �9 20 221.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do 

pracy w kuchni. 0600 811 404.
• Zatrudnię ekspedientkę do skle-

pu spożywczego. 0601 160 970.
• Niemcy! Potrzebne panie do 

opieki. 091 �9 21 195.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyj-
ne ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy 
Praktica, 5 mln pikseli, � x 
200M optyczny, 5 x cyfro-
wy, kamera, okablowanie, na 
gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 �40.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 
z Pro Logic, kolumny nieużywa-
ne. 0508 419 147.

• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 
548 �7�.

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy Ci się ODSZKODOWA-
NIE (z tytułu OC). Pomożemy 
Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
Europejskie Centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 447, 0500 766 7�0.

• Sprzedam komputer 2-letni, 
obudowa srebrna podświetlana, 
CPU SEMPRION 2200 + DEM. 
RAM 128MB PC 400, MB AS-
TROCK K7S416X SK7416X, cena 
600 zł. Tel. 0697 495 885.

• Cegłę czerwoną rozbiórkową 
kupię. Tel. 0600 182 682. 

• Zgubiono tablice rejestracyjne o 
numerze ZGL Y290. Kontakt 0691 
648 623, 091 39 20 681.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
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OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 
FILIA NOWOGARD

1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. rejestratorka medyczna
7. murarz
8. kierownik produkcji
9. sprzedawca
10. mechanik maszyn
11. księgowa
12. spawacz
13. wychowawca świetlicy
14. stolarz (możliwość przyuczenia)
15. szwaczka
16. prasowaczka
17. sprzątaczka (gr. inw.)
18. nauczyciel j. niemieckiego

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. rozbieracz-wykrawacz (Ościęcin)
2. spawacz (Żabowo)
3. pracownik obsługi wózka sprząta-

jącego (Kliniska)
4. technolog robót wykończenio-

wych (Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. spawacz-ślusarz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Zachod-

niopomorskie)
8. kierownik robót sanitarnych (Go-

leniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. pakowacz żywności (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Gole-

niów)
12. kierowca (Gryfino)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. nie-

mieckiego, w-fu, historii, informa-
tyki, fizyki/techniki (Kamień Pom.)

14. kucharz, osoba do organizacji 
gier i zabaw dla dzieci (Łukęcin)

15. pracownik produkcji (Poznań)
16. kierowca C+E (Gryfice)
17. spawacz, betoniarz, pracownik 

fizyczny (Miękowo)
18. dekarz, murarz, tynkarz (Potuli-

niec)
19. brukarz, instalator sieci wodno-

kanalizacyjnych, cieśla-zbrojarz      
     (Szczecin)
20. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
21. murarz, malarz, szpachlarz, kafel-

karz, pomocnik budowlany  
     (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego, j. nie-

mieckiego, j. polskiego, fizyki, 
      techniki, muzyki (Osina)
23. malarz-szpachlarz (Goleniów)
24. kierowca C+E (Węgorza)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA 
W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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Spartakiada 
w Węgorzy

Organizacja jakiejkolwiek imprezy w naszej 
okolicy w tym samym terminie, w którym od-
bywają się zawody motocrossowe jest sporym 
ryzykiem. Tak właśnie było ze spartakiadą w 
Węgorzy.

Mimo, że na zawodach eliminacji moto-
crossowych mistrzostw Polski i Puchar PZMot 
zjawiły się tłumy, organizatorzy spartakiady w 
Węgorzy nie mogli narzekać na brak zaintere-
sowania. Na pięknie płożonym boisku, znaj-
dującym się na skraju lasu pojawiło się wiele 
osób. Tradycyjne konkurencje rozgrywane 
przy tego typu imprezach, rzut wałkiem do 
manekina, czy rzuty karne kobiet, cieszyły się 
sporym zainteresowaniem. W tym czasie na 
głównych boiskach odbywały się zawody siat-
karskie i piłkarskie, w których wystartowało 
po sześć zespołów. Rywalizacja w grupach za-
decydowała o tym, kto w następnych meczach 
zagra o pierwsze a kto o drugie miejsce. Wśród 
siatkarzy najlepiej zaprezentowała się drużyna 
z Krzywic. Drugie miejsce zajęli gospodarze, a 
trzecie ekipa z Węgorzyc.

W turnieju piłkarskim trzecie miejsce zajęły 
Węgorzyce, które w decydującym meczu poko-
nały Kościuszki dopiero w rzutach karnych. W 
finale Węgorza nie dała szans zawodnikom z 
Kikorzy pewnie pokonując ich 2:0.

Ag

rower – sposób na życie...
Od dwóch sezonów na łamach „DN” gości Artur Komisarek. Piszemy o jego kolarskich sukcesach, 

sukcesach coraz większej rangi. Rowerem pasjonował się od zawsze. tak jak każdy chłopiec wyżywał 
się na dwóch kółkach. Jego zamiłowanie dostrzegł kuzyn Marcin Sobczak (zawodnik, który jako 
junior młodszy i junior odnosił sukcesy, o których głośno było w kraju) zaproponował mu przyjście 
do klubu.

Przyszedł i wygrał pierwszy 
wyścig dla niezrzeszonych za-
wodników ze szkół podstawo-
wych na rowerze pożyczonym 
od ...Marcina. Było to w 2002 
roku.

Trafił w dobre ręce 
tre ne ra Rysz arda 
Posackiego i prezesa 
klubu Henryka Sawi-
ckiego.

Zaczął od udane-
go startu w wyścigu 
„Głosu Szczecińskie-
go” – zajął trzecie 
miejsce. Dzisiaj śmieje 
się, że nie miał szansy 
poprawić się w kolej-
nym roku, bo był ... 
za stary.

Rozmawiam z Ar-
turem po ukończeniu 
nauki w Gimnazjum 
Nr 2.

Od września rozpo-
czyna naukę w szkole 
mistrzostwa sporto-
wego w Świdnicy.

LMM – jak godziłeś 
naukę ze sportem?

AK – Nie miałem 
żadnych problemów. 
Lubię rower i jest to 
w zasadzie moja jedyna pasja. 
Staram się realizować program 
nakreślony przez trenera. Pan 
Posacki jest dla mnie jak ojciec 
– wie na co mnie w danym dniu 
stać i zaleca odpowiedni trening. 
Po codziennym treningu (gdy jest 
to jazda w terenie to około 60 km) 
czasu mam mało i poświęcam go 
nauce. Nie miałem żadnych prob-
lemów w szkole. W tym miejscu 
pragnę podziękować za zrozumie-
nie moich problemów wszystkim 
nauczycielom, a szczególnie pani 
Annie Nowosielskiej.

LMM – Odnosisz sukcesy 
zarówno na torze, jak i na 
szosie. Myślisz o wyborze spe-
cjalności?

AK – O sukcesy w wydaniu 
lokalnym łatwiej mi było na torze, 
ale na poważnie myślę o szosie.

LMM – Pisząc o Twoich suk-
cesach zauważyłem pewną 
prawidłowość – zwykle „zała-
pujesz” się do kilkuosobowej 
ucieczki, a na finiszu nie dajesz 
szans współtowarzyszom. jak 
Ty to robisz?

AK – Nie wiem, to intuicja! Ob-

serwuję rywali i widzę, że przed 
metą są wyraźnie nerwowi, zbyt 
wcześnie próbują finiszować, a ja 
akurat wybieram odpowiedni mo-
ment, gdy oni już się wypalili. 

LMM – Po wakacjach wy-
ruszasz w daleki świat, bo 
Świdnica blisko nie jest. nie 
masz obaw?

AK – Dużo wiem o tamtej szko-
le, bo byli tam moi starsi koledzy 
z Nowogardu. Także przyszli 
„koledzy z klasy” nie są mi obcy 
– spotykałem się z nimi podczas 
wielu wyścigów. Wiem, że mogę 
się tam wiele nauczyć. Cieszę 
się też, że nie zrywam ze swoim 
klubem – nadal będę reprezen-
tował ukochane Chrabąszcze, a 
na zawodach dobrymi duchami 
będą panowie Posacki i Sawicki. 

Wierzę, że uda mi się i trafię do 
dobrego klubu, aby kontynuować 
karierę kolarską jako orlik, a po-
tem w elicie.

Jestem jeszcze bardzo młody, 
ale wiem, że kolarstwo daje mi 
szansę – w domu wesoło nie 
jest – bezrobocie dosięgło moich 
rodziców i wiem, że muszę liczyć 
na siebie.

Podobnie myśli mój młodszy 
brat Patryk – trening mu nie 
straszny.

LMM – dziękuję za rozmo-
wę. życzę, by spora już kolekcja 
medali, dyplomów i pucharów 
powiększała się, a ja będę miał 
przyjemność informowania 
czytelników o Twoich kolej-
nych sukcesach.

Tekst i foto Lesław M. Marek

PS. Pragnę poinformować PT 
Czytelników, że Ryszard Posacki 
przed startem do Wyścigu „So-
lidarności”( w środę 28 czerwca 
br.) otrzymał  oficjalny doku-
ment powołujący Go na trenera 
zawodowej grupy kolarskiej 
DHL AUTHOR. Wiadomość 
przekazał mi telefonicznie Dy-
rektor Sportowy DHL Zbigniew 
Szczepkowski po sukcesie Jego 
zawodnika na pierwszym eta-
pie wyścigu (media doniosły: 
Radom Roberta Romanika!). 
Romanik wygrał pierwszy etap, 
a potem z pomocą kolegów 
dzielnie walczył o utrzymanie 
koszulki lidera i przez Ożarów, 
Kielce, Tarnobrzeg, Przemyśl, 
Krosno, Rybnik dowiózł ją na 
metę w Bielsku Białej. Pozdro-
wienia przekazał również no-
wogardzianin Krzysztof Kula, 
który jako mechanik pracuje 
dla kolarzy DHL AUTOR na 
całej trasie.

Artur Komisarek ze złotem medalem: 
Mistrz Polski Zrzeszenia LZS w kategorii 
junior młodszy oraz pucharem dla na-
jaktywniejszego zawodnika trzydniowych 
zawodów w Strzelcach Krajeńskich 23-

Kapitan siatkarskiej drużyny z Krzywic od-
biera puchar.

Rozegrano również konkurencję rzutów 
karnych pań.

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, Wodne Ochot-

nicze Pogotowie Ratunkowe w Nowogardzie zwraca się z apelem 
o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu ulega kilkaset 
osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy tragedii.
Zarząd



Nr 5012 DZIENNIK
NOWOGARDZKI

  W obiektywie Jana Korneluka   
Motocross wczoraj i dziś

reklama reklama

Quady
po raz pierwszy w Nowogardzie



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

reklama

reklama

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
7 lipca 2006 r.        
Nr 51 (1489) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031
 www.dziennik.nowogard.net

Gwiazdy tego Lata

Foto archiwum

reklama reklama

„rOBI – TranS” 
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Sposób 
na korki

Już dziś rozpoczyna się kolejna edycja „Lata z Muzami”. Organizatorzy festiwalu po raz kolejny postarali się, by 
nasze miasto odwiedziły gwiazdy widywane na co dzień na ekranie telewizora lub na stronicach gazet. Na stronie 12 
prezentujemy „głównych aktorów” tegorocznego festiwalu.

Red.
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nowo-emigracja 
874 młode osoby wyjechały z Nowogardu!!!

„Znów dziś myślałem o emigracji, to jest melodia mojej generacji” - tak śpiewa 
na ostatniej płycie Zygmunt Staszczyk. Te słowa doskonale opisują historię osób 
mieszkających kiedyś w Nowogardzie, z tą różnicą, że one nie tylko pomyślały, 
ale i to zrobiły. 

Aż 874 osoby opuściły nasze miasto w ciągu ostatnich czterech lat, a to praw-
dopodobnie nie wszyscy przez nas spisani, bo o wielu nawet nie wiemy. Jest to 
liczba ogromna, możemy sobie wyobrazić, że z Nowogardu wyjechały dwa osiedla 
ludności, ponadto wśród emigrantów dominują roczniki 79-83, czyli osoby po 20 
roku życia. To właśnie młode pokolenie miało stanowić o sile i rozwoju naszego 
miasta, ta grupa społeczna była określana jako najbardziej produktywna, dodat-
kowo roczniki 80-83 są zaliczane do grupy najlepiej wykształconej (one stanowią 
obecnie największą grupę studentów i absolwentów wyższych uczelni), należeli 
do niej także młodzi mieszkańcy Nowogardu. Niestety władzy nie interesowało 
zatrzymanie ich w miejscu gdzie się urodzili. Dziś decydują o sile i przyszłości 
innych państw i miast. To tam płacą podatki, robią zakupy i zakładają swoje 
firmy, a tu za chwilę zetkniemy się ze znacznym uszczupleniem naszych portfeli, 
bo nadal trzeba będzie utrzymywać nowogardzkich urzędników (jak wiadomo ta 
liczba stanowisk nie zmniejszyła się, a wręcz odwrotnie, co chwilę nowi „kolesie” 
dostawali posadę). A kto za to zapłaci? My, – czyli cała reszta, zwykli mieszkańcy, 
emeryci, przedsiębiorcy - ale tylko ci drobni, większych „przyjaciół” się chroni 
umarzając im długi. 

Niebawem zobaczą Państwo jak ta sytuacja wpływa na wzrost demograficzny, 
emigranci nie wezmą tu ślubów i tu nie urodzą się ich dzieci. Już dziś widać 
negatywne skutki w szkołach, gdzie o każdego nowego ucznia trzeba zabiegać, 
jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia - w moim roczniku 1981 o jedno 
miejsce w liceum starały się 3 osoby, a na studia 6. Dziś każdy uczeń i student jest 
na wagę złota, bo dzięki niemu placówki oświatowe mogą istnieć, a nauczyciele 
maja nadal pracę. Żeby nie być tak do końca krytycznym wobec naszych władz 
możemy wspomnieć o pięknych i czystych chodnikach, które dziwnym trafem 
zrobiono w roku wyborów (dosłownie tak samo jak 4 lata temu) tylko byłyby 
jeszcze lepiej gdyby te chodniki były pełne spacerującej młodzieży.

nOWOGard W LIcZBacH
Obecnie miasto Nowogard liczy sobie wg danych wydziału ewidencji UM 16,966 

tys. mieszkańców (stan z 16 czerwca 2006), warto zaznaczyć, że dane z 30 kwietnia 
mówią o 16.985, jak widać szybko spada liczba mieszkańców. My uważamy, że 
dane w UM są znacznie zawyżone.

Oto podział mieszkańców wg wieku:

LicZBA MieSZKAŃcÓW 
NOWOGARDU Z PODZiAŁeM 
NA GRUPY WieKOWe wg UM

LicZBA 
NOWOGARDZKicH 
eMiGRANTÓW wg 
NOWO-eMiGRAcJi

WYNiK

do 18 3421  41  3380

między 18-25 2008  611 1397

25-45 4883  222 4661

45-50 1319  -  1319

50-60 3263  -  3263

po 60 2072  -  2072

SUMA
16,966 

mieszkańców
 874  16,092

Dane z tabeli pokazują wyraźnie, że z Nowogardu „uciekają” młodzi ludzie, a 
pozostają osoby starsze, niedługo w wiek pełnoletniości wejdą osoby z pierwszej 
grupy tabeli i prawdopodobnie też zdecydują się na emigrację, bo jak pokażą 
następne analizy – diametralna zmiana jest mało prawdopodobna. Pozostanie 
nam tylko czekać, kiedy w przewodnikach turystycznych przy nazwie Nowogard 
widnieć będzie opis: skansen z marketami.

FIkcja SPadajĄceGO BeZrOBOcIa
Kolejną sprawą, jaką warto poruszyć przy okazji przedstawienia wyników akcji 

NOWO-EMIGRACJA jest stosunek naszych informacji do danych na temat spadku 
bezrobocia w Nowogardzie. Mamy podstawy twierdzić, że informacje przeka-

formacje uzyskane z PUP w Nowogardzie wyraźnie pokazują spadek bezrobocia 
właśnie od tego momentu. 

Liczba bezrobotnych ROK 2004 ROK 2005 WYNiK

Ogółem 3685 3429
spadek 

o 256 osób

wiek 18-24 826 759
spadek 

o 67 osób

wiek 25-34 1055 947
spadek 

o 108 osób
bezrobotni 

od 6-12 miesięcy
645 415

spadek 
o 230 osób

Należy dodać, że wiele osób po zakończeniu szkoły nawet nie rejestrowało się 
w urzędzie pracy, tylko kupowało bilet za granicę. Zarejestrowani bezrobotni 
wyjeżdżając tracili statut bezrobotnego, a to w statystykach Dyrektora PUP było 
właśnie spadkiem bezrobocia. Różnica bezrobotnych między 2004 a 2005 rokiem 
wynosi 256 osób. Czy ktoś widział żeby w tym czasie w naszym mieście lub okoli-
cach powstał zakład zatrudniający tyle osób. Przecież budowa hali fabryki Rieter 
zakończyła się 28 lutego 2006, i dopiero wtedy zatrudniono około 60 osób, owszem 
pierwsze przyjęcia były już w listopadzie, ale dotyczyło to kilku pracowników. 
Współpracujący z nami socjolog zasugerował, żeby dla potwierdzenia naszych 
przypuszczeń w tabeli umieścić również grupę osób bezrobotnych w okresie 
od 6 do 12 miesięcy (ten czynnik też potwierdza naszą tezę). Przebywanie na 
bezrobociu przez okres od 6 do 12 miesięcy nie wywołuje zbyt wielkich zmian u 
bezrobotnego, natomiast wydłużanie się tego okresu zmniejsza wyraźnie szanse na 
ponowne zatrudnienie, ponieważ człowiek traci determinację i często się załamuje. 
Mamy podstawy domniemywać, że osoby niemogące przez dłuższy okres znaleźć 
pracy wyjechały za granicę. Wskazuje na to liczba bezrobotnych w kolejnej grupie 
(przebywającej bez pracy już powyżej 12 miesięcy), do grona bezrobotnych w 
tej grupie przechodzi z poprzedniej zaledwie 21 osób, tak więc, gdzie znalazło 
pracę 209 osób? Chyba, że wstąpili do stowarzyszenia socjaldemokratów – dla 
członków tej grupy w naszym mieście zawsze praca się znajdzie. 

Niestety nie otrzymaliśmy danych za półrocze 2006 roku, nie możemy podać 
najświeższych informacji.

WPŁyW eMIGracjI na WyBOry 2006
Niestety, jak już wcześniej wspominaliśmy w najbliższym czasie na diametralne 

zmiany się nie zanosi, a dotychczasowe władze mogą spać spokojnie. Nie otrzy-
maliśmy z UM danych na temat mieszkańców za 2002 rok, natomiast ustaliliśmy 
sumę osób uprawnionych do głosowania w poprzednich wyborach - wyniosła 
ona 13330 osoby. W wyborach samorządowych wzięło w sumie udział 5986 osób 
(II okręgi miejskie) i pamiętamy dobrze, kto zwyciężył. Dziś liczba mieszkańców 
jest dużo mniejsza i dodatkowo wyjechały 874 osoby, które prawdopodobnie gło-
sowałyby przeciw obecnym władzom, (bo jak można głosować na ludzi, których 
rządy zmuszają do wyjazdu). Musi prawdopodobnie stać się cud, aby dokonać 
wielkich zmian, dodatkowo do głosowania nie „garnie” się najmłodsze pokolenie, 
na samo pytanie czy wezmą udział w wyborach odpowiadają NIE. Trudno się 
dziwić takiej postawie, gdy oszukuje się ich od najmłodszych lat. Obiecano im 
skatepark i boiska, organizowano nawet festyn w miejscu przyszłego skateparku 
i na gadaniu się skończyło. Na koniec dziękując wszystkim jeszcze raz za pomoc 
i wsparcie, przedkładamy pod rozwagę słowa naszego obecnego burmistrza: 
„normalnie, normalnie (…) normalnie będzie, gdy nie będziemy musieli wyjeżdżać 
na Zachód w poszukiwaniu chleba”. Tylko, co robił autor tych słów przez ostatnie 
trzy kadencje piastowania urzędu, skoro w wyniku jego rządów najwięcej osób 
wyemigrowało z Nowogardu?

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I POZDROWIENIA
w imieniu twórców akcji składa 

MIcHaŁ WIaTr

zywane przez Dyrektora 
PUP na konferencjach 
prasowych są przekła-
mywane. Akcja miała na 
celu zdobycie informacji 
z ostatnich 4 lat, ale dane 
wyraźnie pokazują, że 
szczyt wyjazdów nastąpił 
po 1 maja 2004 roku. In-
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Usługi ksero - u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 
A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

reklama

Będą place zabaw
Jak informuje Burmistrz Kazimierz Ziemba 

powstaną nowe place zabaw dla dzieci.
Ostatnio taki plac powstał w Dąbrowie. 

Następnie powstaną place w miejscowościach: 
Wierzchy, Ostrzyca, Wyszomierz, Czermnica.

A w Nowogardzie jest przygotowany program 
placów zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 
1, 2, 3 oraz przy ul. Szarych Szeregów, Wiejskiej, 
Gryfitów i Bohaterów Warszawy za garażami 
obok Targowiska Miejskiego.

Gmina na wyposażenie placów zabaw obecnie 
posiada 8.000 zł (!).

I.k.

uwaga loteria 
fantowa!

W sobotę 8 lipca od godz. 16.00 odbędzie się 
na placu przed Nowogardzkim Domem Kultury 
loteria fantowa wraz z wyprzedażą podarowa-
nych przez mieszkańców Nowogardu różnych 
przedmiotów. Cały dochód przeznaczony jest 
na odbudowę kościoła pw. WNMP w Nowo-
gardzie. Przedmioty przeznaczone na loterię i 
sprzedaż można składać na stoisku organizatora 
loterii przed NDK. Zapraszamy mieszkańców 
Nowogardu.

Organizatorzy

nasz wspólny problem
Panią Jadzię znają wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Nie sposób niezauważyć staruszki prze-

mierzającej ulice Nowogardu z reklamówkami w dłoni.

Przy całym należnym współ-
czuciu dla jej sytuacji, która 
– swoją drogą – sama w sobie jest 
tematem na odrębną opowieść, 
pani Jadzia stała się problemem 
dla całego otoczenia. 

Ostatnimi dniami wraz ze 
swoimi torbami rozłożyła się pod 
jednym z budynków przy ulicy 3 
Maja. Największym problemem 
nie jest to, że stało się to wątpliwą 
wizytówką naszego miasta, i że 

w weekendy stojący w korkach 
podróżni oglądają ten widok - 
większy problem zrelacjonował 
nam jeden z mieszkańców. Spa-
cerując ze swym półtorarocznym 
synkiem zmuszony był oglądać 
p. Jadzię załatwiającą swe po-
trzeby fizjologiczne na chodniku. 
W tym momencie problem pani 
Jadzi przestał być wyłącznie jej 
problemem, a stał się problemem 
nas wszystkich.

Niestety, ale miasto musi coś 
z tym zrobić. Po konsultacjach 
z radcą prawnym wiemy, że są 
odpowiednie narzędzia, by to 
zrobić. Wierzymy, że zrobione 
to zostanie z szacunkiem dla 
jej osoby, ze świadomością, że 
jest ona człowiekiem mającym 
swoją godność, że jest mieszkań-
cem Nowogardu, że jest jedną 
z nas…

Ag

PS. Warto przypomnieć, że 
z inicjatywy dyrektora szpitala 
kazimierza Lembasa kilka 
tygodni temu p. jadzia została 
przebadana w szpitalu, podda-
na zabiegom pielęgnacyjnym i 
ubrana w świeże odzienie. Być 
może znajdzie się sposób na 
inne uciążliwości związane z 
trybem życia p. jadzi.

red.

Problem pani Jadzi jest prob-
lemem nas wszystkich.

Strzelewo 2006

Wiejski Festiwal Sztuki
Działalność kulturalna w prowadzonym przez Zygmunta Helanda Ośrodku Poszukiwań Twórczych 

w  Strzelewie cieszy się sporą renomą. W tym roku po raz kolejny odbędzie się tam Wiejski Festiwal 
Sztuki. Integralną częścią imprezy będą warsztaty artystyczne.

Warsztaty prowadzone będą w dniach 14 - 21 lipca. Tematyka będzie 
niezwykle szeroka. Osoby zainteresowane rzeźbą, malarstwem, garncar-
stwem,  kowalstwem artystycznym, wokalistyką, teatrem, tańcem i grą na 
instrumentach perkusyjnych będą mogły zapoznać się z tymi dziedzinami 
lub poszerzyć swe umiejętności. Będzie można skorzystać z doświadczeń 
i wiedzy uznanych twórców, artystów i rzemieślników. I najważniejsze, są 
jeszcze miejsca na warsztatach. Wszyscy chętni powinni skontaktować się 
pod numerami telefonów 091 39 28 002 oraz 0509 702 817.

Ag
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przed przerwą wakacyjną
5 bm. w sali Obrad Urzędu 

Miejskiego odbyła się XXXVIII 
sesja Rady Miejskiej.

Sesję prowadził Przewodni-
czący Rady Stanisław Kazuba.

Burmistrz gminy Kazimierz 
Ziemba przedstawił radnym 
sprawozdanie ze swej działal-
ności między sesjami w okresie 
od 31 maja do 5 lipca 2006 r. 
(sprawozdanie w następnym 
numerze „DN”).

Radni przyjęli uchwały w 
sprawie zmiany budżetu gminy 
Nowogard na rok 2006 oraz do-
konali zmian w budżecie gminy 
Nowogard na rok 2006. Doko-
nano również zmiany uchwały 
dotyczącej zmian w preliminarzu 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Przyjęto także uchwałę okre-
ślania szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, do któ-
rych nie stosuje się przepisów 
ustawy – ordynacja podatkowa, 
przypadających gminie Nowo-
gard lub jej jednostkom organi-

zacyjnym.
Ponadto radni przyjęli regu-

lamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkujących na 
terenie gminy Nowogard. Są to 
stypendia i zasiłki szkolne oraz 
pomoc rzeczowa (pełny tekst 
regulaminu we wtorkowym 
„DN”).

Ostatnim punktem obrad były 
odpowiedzi na zapytania i inter-
pelacje radnych.

Radny Ryszard Horniak pytał 
czy w okolicach PEBEO nie 
może powstać parking. Jak in-
formuje Burmistrz gminy odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami 
firm, którzy wyrazili ochotę na 
taki parking, jednak bez ich 
udziału finansowego. Niemniej 
parking taki powstanie.

Za sprawą radnego Leszka 
Badowskiego wróciła sprawa 
nieremontowanego odcinka 
chodników od ul. Poniatow-
skiego do torów kolejowych. Jak 
powiedział burmistrz remont 
ten będzie wykonany, jednak do-
piero po powstaniu ronda, które 

Złodzieje złomu atakują
Fala kradzieży wszelkiego rodzaju złomu na dobre opanowała 

nasz kraj. W miarę upływu czasu złodzieje stają się coraz bardziej 
bezczelni.

Do naszej redakcji zgłosili 
się mieszkańcy jednej z no-
wogardzkich ulic. W ostatnim 
czasie przytrafiło im się kilka 
przypadków kradzieży. Pikan-
terii sytuacji dodaje fakt, że giną 
różne, najczęściej użyteczne 
jeszcze rzeczy znajdujące się na 
terenie prywatnej posesji. Nasi 
rozmówcy pytali co mogą zrobić 
w takiej sytuacji.

Skup złomu z dowodem.
Udaliśmy się do jednego z 

punktów skupu złomu. Jak nas 
zapewniono, każdy kto zjawi się 
z jakimikolwiek elementami me-
talowymi musi okazać dokument 
potwierdzający jego tożsamość. 
Na specjalnie przygotowanym 
druku wpisuje się imię, nazwisko 
i adres sprzedającego, numer do-
kumentu, a nawet numer pesel. 
Zaznaczona jest data przyjęcia 
złomu oraz źródło jego pocho-
dzenia. W rubryce nazwa towaru 
wpisywany jest jego rodzaj w 

rozróżnieniu na stal i metale 
kolorowe, natomiast jego gaba-
ryty, czy jest to złom „gruby”, 
czy nazbierane gdzieś odpady 
opisywane są ceną jednostkową 
za kilogram. Właściciele nie 
mają możliwości weryfikacji tych 
danych, nie mają takiego prawa. 
Ale na druku można znaleźć for-
mułkę „Świadom odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń, oświadczam, 
że sprzedawany przeze mnie 
złom nie pochodzi z kradzieży”. 
Są więc szanse na odzyskanie 
skradzionych przedmiotów, lecz 
by to zrobić trzeba

zgłosić kradzież policji.
Każdy poszkodowany powi-

nien to zrobić, udać się do ko-
misariatu, gdzie zostanie wysłu-
chany i jeśli policjant uzna, że ma 
to znamiona przestępstwa lub 
wykroczenia, wszczęte zostanie 
postępowanie. Funkcjonariusze 
odwiedzą składnicę złomu w 

Targi pracy 
w nowogardzie

W minioną środę Powiatowy Urząd Pracy 
po raz pierwszy w swej historii zorganizował 
targi pracy. W budynku Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości w Nowogardzie 30 osób bez-
robotnych mogło zapoznać się z 225 ofertami 
pracy w branży budowlanej.

Swoje oferty prezentowało pięciu praco-
dawców, a kolejnych czterech je przesłało. Ich 
wachlarz był spory, od murarzy do specjalistów 
robót wykończeniowych. Branża budowlana od 
dłuższego czasu boryka się z problemami ze 
znalezieniem fachowców. Wielu z nich podjęło 
lepiej płatną pracę poza granicami naszego kra-
ju. Są jednak i tacy, którzy mimo swych umie-
jętności nie mogą znaleźć satysfakcjonującego 
ich zajęcia. I właśnie im miały służyć targi. Im, 
i pracodawcom.

„Ofert pracy w budownictwie jest dużo, – mówi 
dyrektor PUP – ale pracodawcy nie zawsze mają 
czas, by znaleźć odpowiednich pracowników. 
Organizując targi pracy chcieliśmy im w tym 
pomóc, umożliwić spotkanie w jednym miejscu 
i czasie pracodawców i osób bezrobotnych. A 
niejako przy okazji możemy dorzucić kilka zło-
tych na szkolenia, staże czy stworzenie nowych 
miejsc pracy. Wydaje mi się, że to jest pełen sens 
pośrednictwa pracy.”

Po prezentacjach osoby bezrobotne mogły 
indywidualnie porozmawiać z pracodawcami 
poznając szczegóły ich ofert. To, czy zdecydują 
się na podjęcie pracy od tego momentu zależało 
tylko i wyłącznie od nich.

Ag.

poszukiwaniu skradzionych 
elementów i opierając się na do-
wodzie sprzedaży mogą je odzy-
skać. Warto się jednak pospieszyć 
bo po dwóch – trzech dniach, 
czasami po tygodniu złom jest 
wywożony ze składnicy. 

„Bez zgłoszenia kradzieży nie 
możemy nic zrobić. Nawet gdyby 
policjanci pojawili się na skupie, 
to po prostu nie wiedzieliby czego 
mają szukać. – tłumaczył nam 
podkomisarz Tomasz Karpiński 
z referatu kryminalnego, dodając 
– Często jest tak, że odzyskujemy 
jakieś przedmioty, lecz nie mamy 
komu ich oddać, gdyż nikt nie 
zgłosił kradzieży.”

Jak widać najlepszą metodą 
na walkę ze złomiarzami jest 
metoda „zero tolerancji”. Kra-
dzieże drobnych elementów, 
bez większej wartości nie są 
zgłaszane policji, a dzięki temu 
autorzy tych kradzieży mając 
bezcenny komfort bezkarności 
stają się coraz bardziej bezczelni. 
Aż dochodzi do sytuacji, gdy 
giną elementy metalowe, np. 
linii przesyłowych energii czy 
budowli, których brak stanowi 
zagrożenie dla innych ludzi.

Ag

ma powstać przy wyjeździe z ul. 
Poniatowskiego na ul. Bohaterów 
Warszawy.

Radny Mularczyk pytał o roz-
biórkę budynków przy ul. 3 Maja 
vis a vis postoju taxi. Kazimierz 
Ziemba stwierdził, iż wstępny 
koszt rozbiórki wynosił 65.000 zł, 
jednak obecny koszt to 100.000 
zł, z tego powodu plac ten zosta-
nie sprzedany wraz z budynkami, 
które wyburzą nowi właściciele.

Na zakończenie obrad Bur-
mistrz Ziemba poinformował, 
iż w naszym mieście powstanie 
nowa firma, w której produko-
wane będą ozdoby choinkowe 
i wielkanocne. Zatrudnienie 
znajdzie tam ok. 200 osób, głów-
nie kobiet (o szczegóły w tej 
sprawie zapytamy burmistrza i 
poinformujemy w najbliższych 
numerach DN).

Ponadto Prezes Sądu Rejono-
wego w Goleniowie wystąpiła do 
Burmistrza z wnioskiem o utwo-
rzenie w Nowogardzie oddziału 
Sądu Grodzkiego.

Obecnie trwa poszukiwanie 
lokalu, gdzie sąd ten mógłby 
mieć swoją siedzibę. Najpraw-
dopodobniej będzie to budynek 
po ZBK, koło przejazdu kole-
jowego.

Ireneusz karczyński

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Nowogardzie zwraca się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu 
ulega kilkaset osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy 
tragedii.

Zarząd
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Dach jak nowy
    
 

    Przedtem                      Teraz
  Poprzez…

Specjalne czyszczenie,
Zabezpieczenie antymechowe,

Gruntowanie,
Nowa powłoka.
eternit, blacha,

dachówka…
Plus gwarancja.

Tel. 0913926084
Tel. kom.507656632

PODZIĘKOWANIE
kierownik Półkolonii Letniej w Szkole Podstawowej nr  l w nowogardzie 
Beata Biniecka składa serdeczne i gorące podziękowania za okazaną po-
moc uczestnikom wypoczynku letniego.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Nowogardzie - M. Pędzik, M. 
Marchewka; Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie - T. Skibska; 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Nowogardzie - T. 
Ziółkowska; P.P.H.U „Ewa” - E. Kasprzyk; 
Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie- 
E. Heinrich; PKS w Nowogardzie; Policja 
Nowogard.
Szczególne słowa wdzięczności kieruje-
my na ręce naszych sponsorów:
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

- K. Łazarz, K. Czura; E. R. Fasuła; W. 
Grebieniuk; R. T. Kędzierskim; Sachryń 
„Lodos”; M. Ostaszewska „Gama”, „Kwa-
drat”; wychowawcom, pielęgniarkom, 
obsłudze oraz paniom E. Kwiatkowskiej 
i B. Kaczak.
Dzięki tej pomocy życie naszych wycho-
wanków jest przyjemniejsze i łatwiej po-
konują trudności.  Państwa dobre  serce  
sprawia,  iż dzieci  czują,  że w trudniej-
szych chwilach mogą liczyć na bezintere-
sowną pomoc dorosłych.
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Sposób na korki
Wtorkowy „DN” donosi: Zakorkowane ulice. Na głównych ulicach przejaz-

dowych Nowogardu tworzą się ogromne korki. Jedynym pomysłem jest czekanie 
na obwodnicę. Jako, że czekanie nie jest właściwie żadnym pomysłem, a wręcz 
jego brakiem, pozwolę sobie podsunąć rozwiązanie - rower. 

Żeby nie być posądzonym o zwykłą 
zawiść oświadczam, że owszem, jestem 
posiadaczem samochodu. Samochodu 
całkiem dobrego, który jednak ostatnie 
gorące dni spędza na urlopie w garażu. 
Bynajmniej nie z powodu awarii. Ostat-
nie dni to szał upałów, a samochód naj-
lepszej nawet klasy po kilkuminutowym 
postoju w pełnym słońcu na parkingu 
zamienia się w piekarnik. Nim kierowca 
go przewietrzy, już koszula klei się do 
pleców i pot kapie z nosa. A jak ktoś ma 
klimatyzację i używa jej mało subtelnie- 
przeziębienie gotowe. Zarówno tych 
dyszących przy otwartych oknach, jak 
i pozamykanych w klimatyzowanych 
wnętrzach kierowców łączy frustracja, 
że w korku, w Nowogardzie, ich ukryte 
pod maską konie mechaniczne są zwy-
czajnie nic nie warte. Dlatego stawiam 
na rower, chociaż dzień w dzień muszę 
kilka razy wyjaśniać, że nie, że auto w 
porządku, że nic się nie popsuło, że PO 
PROSTU jeżdżę rowerem.

Rower niestety jest jeszcze w Polsce 
środkiem transportu jakby upośle-
dzonym, naznaczonym gębą pijaka w 
gumofilcach, wężykiem wracającego 

w sobotę z czwartkowej popijawy 
odrapaną „ukrainą”. Pierwszy lepszy 
posiadacz  przeżartego rdzą czteroko-
łowego szmelcu z wyższością patrzy 
na każdego rowerzystę, bo uważa, że 
osiągnął wyższy status społeczny. Jazda 
na rowerze nie jest u nas jeszcze trendy. 
I to wyznacza dystans dzielący nas od 
Europy. Zdrowy tryb życia i dbałość o 
środowisko naturalne – to podstawowe 
wartości skłaniające Europejczyków 
do używania bicyklów. U nas niestety 
jeszcze wyznacznikiem bycia człowie-
kiem sukcesu jest raczej zapuszczone 
brzucho wożone mercedesem lub BMW. 
I znacznie Polakom bliżej w tym do Rosji 
niż do Europy.

Aby uniknąć niedomówień wyjaś-
niam, że rower to propozycja dla nowo-
gardzian, którzy mają do załatwienia 
swoje sprawy w swoim mieście. Oczy-
wistym jest, że nie mamy wpływu na 
ruch tranzytowy. Jednak ciekawe jest 
jaki procentowy udział w piątkowych 
i sobotnich korkach mają tubylcy, 
którzy jadą autem z centrum na za-
kupy do Lidla albo podlać kwiatki na 
cmentarzu. Aby ocenić jakie odbicie na 

co nam Muzy pokażą
Tradycyjnie już przed, i w trakcie trwania festiwalu „Lato z Muzami” 

postaramy się Państwu przybliżyć prezentowane filmy i koncerty odbywa-
jące się podczas tej imprezy. Dziś opisy tego, co można będzie zobaczyć od 
soboty do poniedziałku.

„rejs” komedia Polska 1970 r. reż. 
Marek Piwowski, obsada: Stanisław 
Tym, Zdzisław Maklakiewicz, Jan 
Himilsbach, czas trwania 67 min., 
projekcja sobota.

Tego filmu nie trzeba przybliżać, 
już sam tytuł wystarczy za odpo-
wiednią rekomendację. Nadużywane 
ostatnio słowo „kultowy” do Rejsu 
pasuje jak ulał. Są ludzie, którzy dia-
logi z tego filmu znają na pamięć. Jeśli 
jednak ktoś jeszcze tego nie widział 
ma niesamowitą okazję by nadrobić 
te zaległości. Tym bardziej, że będzie 
on prezentowany podczas pokazu 
plenerowego. Szykuje się więc niezła 
zabawa.

„Po sezonie” Dramat/ Komedia 
Polska 2005 r., reż. Janusz Majewski, 
obsada: Leon Niemczyk, Małgorzata 
Socha, Magdalena Cielecka, czas 
trwania 89 min., projekcja sobota.

Mały pensjonat nad jeziorem. Pew-
nego dnia przyjeżdża tu tajemniczy 
mężczyzna, Leon. W pensjonacie 
przebywają jedynie trzy kobiety: 
jego właścicielka Rita, jedyny gość, 

Emilia  i uwodzicielska służąca Da-
sia. Między Leonem a każdą z kobiet 
wytwarza się pełna odmiennego 
napięcia relacja. Każda z kobiet od-
krywa też przed nim inną tajemnicę. 
Jednak największym zaskoczeniem 
dla wszystkich będzie prawdziwa 
tożsamość Leona.

„cztery refy” koncert sobota 
około godziny 19.30.

„Cztery Refy” istnieje już od 1985 
roku. Powstał na bazie Akademi-
ckiego Klubu Żeglarskiego. W jego 
repertuarze znajduje się około 200 
utworów. Mają za sobą setki kon-
certów na wszystkich żeglarskich 
imprezach w Polsce oraz wyjazdy 
poza granice naszego kraju. Pod-
czas koncertów grupa wykorzystuje 
wyłącznie instrumenty akustyczne, 
typowe dla tego rodzaju muzyki 
min.: anglo-koncertina, bodhran, 
drumla, flażolety, gitara, mandolina, 
skrzypce.

„Smarkacz na boisku” film Szwe-
cja 1973 r., reż. Bo Wideberg, obsada: 
Johan Bergman, Monica Zetterlund, 

Magnus Harenstam, czas trwania 85 
min., projekcja niedziela godzina 
13.00.

Kończący się mundial będzie miał 
odzwierciedlenie również w reper-
tuarze „Lata z Muzami”. „Smarkacz 
na boisku” to fantazyjna opowieść 
o fenomenalnie uzdolnionym sześ-
ciolatku, biorącym udział w elimi-
nacjach do mistrzostw świata łączy 
czystą zabawę z krytyką coraz bar-
dziej komercjalizującego się światka 
futbolu.

„Pożar kościoła w nowogardzie” 
film dokumentalny, projekcja nie-
dziela godzina 22.00.

Tytuł mówi wszystko. Film opowia-
da o zdarzeniach z ubiegłego roku.

„uprowadzenie agaty” Komedia 
Polska 1993 r., reż. Marek Piwowski, 
obsada: Karolina Rosińska, Sławomir 
Federowicz, Jerzy Stuhr, czas trwania 
84 min., projekcja niedziela godzina 
22.30.

Film luźno nawiązuje do praw-
dziwej ucieczki córki ówczesnego 
marszałka Sejmu Andrzeja Kerna. 
Młody Cygan ucieka z więzienia 
chociaż do końca odsiadki zostało 
mu zaledwie siedem dni. Wkrót-
ce poznaje nieletnią Agatę, córkę 
wpływowego prominenta. Młodzi 
zakochują się w sobie od pierwszej 
chwili. Ojciec dziewczyny obawia 

się, że wybryki córki mogą zaważyć 
na jego karierze politycznej. Rodzice 
dokładają więc wszelkich starań, by 
rozdzielić zakochanych. Wreszcie 
próbują umieścić córkę w zakładzie 
psychiatrycznym, a chłopaka wtrącić 
do więzienia. Agata i Cygan uciekają, 
muszą się ukrywać.

„Hi way” Komedia Polska 2006 r., 
reż. Jacek Borusiński, obsada: Jacek 
Borusiński, Dariusz Basiński, czas 
trwania 85 min., projekcja niedziela 
godzina 0.00.

Ceniony w kręgach zaintereso-
wanych tą sztuką Kabaret „Mumio” 
wypłynął na szerokie wody dzięki 
serii zabawnych reklam jednego z 
operatorów telefonii komórkowej. 
„Hi way” to ich pierwszy pełnome-
trażowy film. 

Historia reżysera nieudacznika, 
który jedzie zrealizować fuchę, jakiś 
wywiad z biznesmenem, a po drodze 
marzy o tym, co chciałby naprawdę 
nakręcić.

White Garden” koncert niedziela 
godzina 19.00.

Zespół powstał w 1992 roku i wraz 
z takimi grupami, jak: Carrantuohill, 
Open Folk, Kwartet Jorgi, zapocząt-
kował powstanie i rozwój niezależnej 
sceny folkowej w naszym kraju.

Stary Szmugler koncert niedziela 
godzina 20.30.

dokończenie ze str. 1 obrazie  naszego miasta ma boom na 
używane auta sprowadzane z zachodu, 
wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się z 
Placem Wolności, który całymi dniami 
zapchany jest samochodami do granic 
możliwości. 

Jazda rowerem wciąga. Jest po pro-
stu przyjemna i wygodna. Nie ma nic 
przyjemniejszego niż przez mocniejsze 
naciśnięcie pedałów wyrwać się ze szpo-
nów upału i poczuć chłodny wiatr we 
włosach. Satysfakcję daje wyprzedzanie 
uwięzionych w korkach metalowych 
puszek z ich zapoconą i sfrustrowaną 
zawartością. Podstawowym stopniem 
wtajemniczenia jest używanie roweru 
weekendowo do celów rekreacyjnych. 
Wyższą formą urowerowienia jest uży-
wanie dwuśladu na co dzień. Plecak lub 
torba na ramię pozwalają zabrać ze sobą 
niezbędne drobiazgi i dokumenty. Sakwy 
czy zgrabny kuferek na bagażnik lub 
kosz na kierownicę rozwiązują problem 
większych zakupów. A moja 11-mie-
sięczna córka zapakowana do fotelika 
rowerowego potrafi przez pół godziny 
mruczeć z kontemplacją w czasie jazdy, 
podczas gdy próba utrzymania jej przez 
10 minut w wózku kończy się nieod-
miennie dzikimi wrzaskami. Dużym 
plusem jest fakt, że nie trzeba szukać 
wolnego miejsca do parkowania. No i 
oczywiście rowerzyści mają gdzieś wa-
hania cen ropy na rynkach światowych. 
A w jeździe miejskiej, przy włączonej 
klimatyzacji, każde auto pali jak smok. 
Ostatni argument brzmi nieco niewia-
rygodnie – rowerem w mieście jest po 

prostu prędzej. Aby tego dowieść gotowy 
jestem podjąć wyzwanie i pójść o zakład 
z każdym kierowcą, że nie ma szans na 
załatwienie w Nowogardzie kilku spraw 
w letnią sobotę w godzinach od 10 do 14 
szybciej od rowerzysty. Są chętni?

A może by ogłosić odgórnie, bądź 
oddolnie akcję „NOWOGARDZIANIE 
NA ROWERY”? Nazwa, co prawda 
nieco tandetna, ale tak to już jest z 
propagandowymi hasłami. Nie takie 
mody już na świecie wylansowano, więc 
może się uda. Jeżeli Polacy uwierzyli, 
że Mandaryna umie śpiewać, to i na 
rowery da się ich jakoś posadzić. Trzeba 
to tylko dobrze zorganizować. Zobaczmy 
oczyma wyobraźni burmistrza na sty-
lowym „holendrze” z zawiniętą kierow-
nicą. Radujmy się obrazem dziarskich 
atletów mknących niczym bohaterowie 
amerykańskiego serialu na swoich czar-
nych mountain bike’ach w koszulkach z 
napisem POLICJA. Wyobraźmy sobie, 
że wypasieni bonzole sprzedają swoje 
złote łańcuchy i sygnety, żeby zakupić 
w celu szpanu najnowszy rower Peugeot 
za 8 kawałków.  

Żarty żartami, ale każdy z nas poru-
szając się po mieście rowerem lub na pie-
chotę powoduje, że staje się ono bardziej 
przyjazne dla nas wszystkich. Jeżeli uda 
się zaszczepić taki tok myślenia to może 
nadejdą kiedyś takie czasy, że widząc 
znajomego w aucie, kręcącego się po 
mieście, będziemy pytać „Co, rower ci 
się popsuł?” Do zobaczenia w sobotę na 
dwóch kółkach.

Rafał Szpilkowski

dokończenie ze str. 8
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Pieniądze dla poszukujących pracy
Powiatowy urząd Pracy w Goleniowie od początku naszej akcesji pozyskuje środki z unii euro-

pejskiej. W niniejszym wywiadzie dyrektor PuP robert czapla przybliża tematykę europejskiego 
Funduszu Społecznego (eFS) oraz opisuje doświadczenia urzędu we wdrażaniu projektów z eFS na 
rynku pracy.

cyjne, szkolenia oraz udzielaliśmy 
bezzwrotnych dotacji na urucho-
mienie własnej firmy.

red.: a jak wygląda sytuacja 
w roku bieżącym? Pozyskaliście 
jakieś pieniądze z europejskiego 
Funduszu Społecznego?

R.Cz.: Oczywiście, nie ustaje-
my w pozyskiwaniu funduszy ze-
wnętrznych, bo przecież od tego 
zależy, ilu osobom możemy pomóc. 
W tym roku realizujemy 2 projek-
ty: „Mój start do kariery”, na kwo-
tę ponad 900 tysięcy złotych oraz 
„Pracujesz- zyskujesz”, na kwotę 
drugich 900 tysięcy. Z tych pienię-
dzy można obecnie korzystać, do 
czego serdecznie zachęcam.

Jeśli chodzi o szczegóły, to pierw-
szy projekt, jak w latach poprzed-
nich skierowany jest do osób mło-
dych do 25 roku życia. Mogą oni 
korzystać ze staży, szkoleń, prze-
kwalifikowań oraz otrzymać bez-
zwrotną dotację na uruchomienie 
własnej firmy. Pieniądze wystarczą, 
by pomóc 200 osobom.

Projekt drugi kierujemy do osób 
powyżej 25 roku życia, które długi 
czas nie mają pracy. Osoby te mogą 
korzystać z prac interwencyjnych, 
przekwalifikowań oraz środków na 
rozkręcenie własnego biznesu. Pie-
niądze są dla 160 osób. Oczywiście, 
dzisiaj mamy już lipiec, więc część 
pieniędzy wydaliśmy, ale jeszcze 
trochę zostało, dlatego też zachę-
cam do korzystania z nich. To dla 
Państwa je pozyskaliśmy i dla Was 
stoją do dyspozycji.

red.: Mówimy o pozyskiwa-
niu dużych pieniędzy i pomocy 
bardzo dużej liczbie osób poszu-
kujących pracy. nasi czytelnicy 
zapewne chcieliby wiedzieć, czy 
łatwo jest ściągnąć na nasz teren 
tak duże środki.

R.Cz.: Prawdę mówiąc jest to 
jedno z bardziej skomplikowanych 
zadań, jakie realizuje Urząd Pracy. 
Poza przygotowaniem specjalistów 
do pisania wniosków stanęły przed 
nami inne trudności. Należy po-
wiedzieć, że pozyskać środki, to 

jedno, ale je potem trzeba wydać i 
prawidłowo rozliczyć. A wydać nie 
jest łatwo, bo na drodze ma się wie-
le barier prawnych, m.in. zamówie-
nia publiczne i ograniczenia Unii 
Europejskiej. Pracują nad tym nasi 
doradcy zawodowi i pośrednicy 
pracy. Na koniec każdą jedną zło-
tówkę trzeba dokładnie rozliczyć. 
Każda faktura musi mieć określoną 
ilość kopii, musi być opisana przez 
szereg osób, itd. Wymogi są bardzo 
rygorystyczne. Mimo tych wszyst-
kich procedur nie poddajemy się i 
przemy do przodu, bo przed nami 
stoi zadanie najważniejsze: pomóc 
osobom potrzebującym w pozy-
skaniu pracy.

red.: Mówiliśmy o tym, że tych 
pieniędzy jest dużo, korzysta z 
nich duża liczba osób i są proce-
dury ich pozyskania. ale czy to 
w ogóle jest potrzebne? jakie są 
efekty europejskiego Funduszu 
Społecznego?

R.Cz.: Na takie pytania najlepiej 
odpowiadają liczby. W ciągu 3 lat 
wspólnie ze Starostą Goleniowskim 
pozyskaliśmy prawie 5 milionów 
złotych dodatkowych pieniędzy, z 
których skorzystało ponad 1.100 
osób. Dziś trzeba powiedzieć, że 
dzięki tym pieniądzom 305 osób 
ma pracę, 107 osób założyło swoją 
działalność gospodarczą, 306 osób 
zmieniło zawód, a 399 nabyło do-
świadczenia zawodowego, którego 
wcześniej nie posiadało. Czy warto 
było? Uważamy, że warto pomóc 
każdej jednej osobie. A gdy mamy 
możliwości pomóc tak wielu po-
trzebującym, w ogóle się nie zasta-
nawiamy. Po prostu to robimy.

red. dziękujemy za rozmowę.

Powiatowy Urząd Pracy w 
Goleniowie realizuje projek-
ty z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludz-
kich, Działania: 1.2 i 1.3.

redakcja: czy mógłby Pan po-
krótce przybliżyć czytelnikom 
czym jest europejski Fundusz 
Społeczny?

Robert Czapla: Ze wszystkich 
funduszy Unii Europejskiej, z któ-
rych można pozyskiwać środki 
finansowe, Europejski Fundusz 
Społeczny jest najstarszy. Jego 
głównym celem jest zmniejszanie 
różnic pomiędzy mieszkańcami 
krajów Unii Europejskiej. Odby-
wa się to m.in. poprzez aktywne 
zwalczanie bezrobocia oraz rozwój 
kadr na rynku pracy.

Europejski Fundusz Społeczny 
ma zakres działań, na które moż-
na pozyskiwać finanse. Należy do 
nich m.in. zapobieganie bezrobo-
ciu, zarówno wśród mężczyzn, jak 
i kobiet; oraz ułatwianie powrotu 
na rynek pracy osobom długo-
trwale bezrobotnym. Ponadto, 
przeciwdziałanie tzw. „wyklucze-
niu społecznemu”, poprzez pomoc 
w wejściu na rynek pracy i utrzy-
manie zatrudnienia osobom, któ-
re ze względu na trudną sytuację 
życiową nie potrafią samodzielnie 
odnaleźć się w życiu zawodowym 
i biernie korzystają ze świadczeń 
socjalnych.

Przekładając to na bardziej 
zrozumiały język, EFS to worek 
pieniędzy znajdujący się w Unii 
Europejskiej. Pieniądze te można 
przeznaczać na pomoc osobom 
bezrobotnym.

red.: Od kiedy urząd Pracy 
rozpoczął pozyskiwanie środków 
z europejskiego Funduszu Spo-
łecznego?

R.Cz.: Z EFS-u możemy korzy-
stać od 2004 roku, jednak już rok 
wcześniej rozpoczęliśmy intensyw-
ne przygotowania. Zatrudniliśmy 
specjalistów do pisania wniosków; 
przeszli oni intensywne szkolenia, 
byśmy sprawnie mogli ściągać 
pieniądze zewnętrzne na nasz te-
ren. Jak otworzyły się przed nami 
możliwości korzystania z funduszy 
Unii Europejskiej, my już mieliśmy 
gotowe wnioski.

W roku 2004 wspólnie ze Staro-
stą Goleniowskim Panem Jerzym 
Jabłońskim pozyskaliśmy prawie 
800 tysięcy złotych na pomoc po-
nad 260 osobom poszukującym 
pracy. Wówczas zrealizowaliśmy 2 
projekty. Pierwszy z nich to „Akty-
wizacja bezrobotnych absolwentów 
z terenu Powiatu Goleniowskiego” 
w ramach Działania 1.2 Sektoro-
wego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO 
RZL). Projekt pomagał bezrobot-
nej młodzieży poniżej 25 roku ży-
cia, głównie poprzez kierowanie na 
staże absolwenckie. Skorzystało z 
nich 126 osób.

Drugi projekt to „Aktywizacja 
osób długotrwale bezrobotnych z 
terenu Powiatu Goleniowskiego” 
w ramach Działania 1.3. Tutaj cho-
dziło o pomoc osobom powyżej 25 
roku życia, które przez dłuższy czas 
były bez pracy. Tą pomocą były 
szkolenia w zawodach, które dają 
pracę oraz przekwalifikowania. 
Wówczas pomogliśmy podnieść 
kwalifikacje lub zmienić zawód 
140 osobom.

red.: czy w kolejnych latach 
pieniądze z unii europejskiej 
były równie duże?

R.Cz.: Nie tylko, że równie duże, 
ale i większe. Mieliśmy już do-
świadczenie i mogliśmy sobie po-
zwolić na znacznie więcej.

W roku 2005 skorzystaliśmy 
również z działań 1.2 i 1.3 SPO 
RZL i złożyliśmy 2 wnioski. W su-
mie w tymże roku pozyskaliśmy 
ponad 2 miliony 200 tysięcy zło-
tych za co pomogliśmy ponad 550 
osobom. Osoby bezrobotne kiero-
waliśmy na staże, prace interwen-

tekst sponsorowany
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Ma Pani bardzo dobry kon-
takt z młodzieżą, z którą Pani 
pracuje... co daje Pani kontakt 
z młodymi ludźmi?

Praca z młodzieżą wiele mi 
daje. To ja często uczę się od niej 
nowego, świeżego spojrzenia na 
wiele spraw. Energia, młodość, 
spontaniczność – zarażają. Ja sta-
ram się zarazić uczniów swoimi 
pasjami. To działa w obie strony. 
Taka wzajemna wymiana, obu-
stronna korzyść. I cieszy mnie to, 
że są tacy, którzy z pasji sięgają 
po literaturę, filozofię, poezję. 
W czasach kiedy słowo znaczy 

coraz mniej (zwłaszcza słowo 
mówione...) szczególnie cieszy 
fakt, że uczniowie lgną do sło-
wa, które płynie ze sceny, słowa, 
którym mówi autor sztuki, aktor; 
słowa, które płynie z dobrej lite-
ratury. Zresztą, nie tylko lgną, 
ale sami starają się takim słowem 
mówić, podejmują ten trud. Nie 
tylko startują w różnorodnych 
konkursach recytatorskich o za-
sięgu ogólnopolskim (wystarczy 
wspomnieć OKR, „Herbertiadę”, 
konkurs im. „Skamandrytów”), 
ale corocznie zdobywają na-
grody. Niestety, formuła nowej 

matury z języka polskiego (myślę 
tu o części pisemnej) pomaga 
skutecznie w odhumanizowaniu 
społeczeństwa. Pisanie „pod 
model” dalekie jest od twórczego 
myślenia, ale nie chciałabym się 
teraz na ten temat wypowiadać.

Wyłuskuje Pani prawdziwe 
talenty. jak to jest, że udaje się 
Pani wydobyć z uczniów to, co 
najlepsze i poprowadzić ich do 
sukcesu?

To jest chyba tak, że trzeba 
w tego ucznia wierzyć, a potem 
pomóc mu uwierzyć w siebie i 
próbować znaleźć drogę, którą 

Rozmowa Dziennika z Izabelą Koladyńską

„W życiu chodzi o to, 
by mieć swoją pasję...”

Izabela Koladyńska – nauczycielka języka polskiego i filozofii w 
II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. Jej uczniowie od lat 
zdobywają laury w rozmaitych konkursach literackich, recytatorskich, 
turniejach poezji śpiewanej (np. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 
„Herbertiada”, Złote Pióro Głosu, konkurs im. „Skamandrytów”, 
Jesienny Turniej Recytatorski, Konkurs Literacki Pałacu Młodzieży i 
wielu innych...). Ostatnie lata przyniosły także sukcesy w Olimpiadzie 
Filozoficznej i (w tym roku) w Olimpiadzie Literatury i Języka Pol-
skiego. Jej praca była wielokrotnie nagradzana (m.in. Nagroda MEN, 
Nagroda Ministra Kultury, Nagroda Kuratora Oświaty). Pasjonuje się poezją i teatrem, uwielbia „Mistrza 
i Małgorzatę” Bułhakowa, wypoczywa słuchając muzyki (od Magdy Umer po Katie Melua).

Państwu 
W. i j. Furmańczykom 

za pomoc i profesjonalną 
obsługę pogrzebu 

ś.p. 

Stanisława Siwy 
serdeczne podziękowanie 

składa 
Zofia Siwy z rodziną

podziękowania

Zespół powstał w maju 2002 roku. Od tej pory 
gościł na deskach scen wielu festiwali i imprez 
żeglarskich, niejednokrotnie zajmując czołowe 
miejsca w konkursach. Ze względu na bogate intru-
mentarium ich styl został określony jako folk-rock, 
jednakże rodzimą muzyką jest powszechnie znana 
pieśń żeglarska.

„Myszka Miki” film animowany USA, reż. Walt 
Disney. Czas trwania 90 min., projekcja poniedzia-
łek godzina 15.00.

Klasyka kina animowanego dla dzieci.
„Golem” Film Niemcy 1920 r. reż., Paul Wegener, 

czas trwania 84 min., projekcja poniedziałek 18.00.
Scenariusz P. Wegenera inspirowany jest legendą 

o stworzeniu w Pradze przez rabina Loewe Golema 
i jego niszczycielskich zapędach.

Przepraszam, czy tu biją?” Sensacyjny, Polska 
1976 r., reż. Marek Piwowski, obsada: Andrzej Strze-
lecki, Jan Szczepański, Jerzy Kulej, czas trwania 90 
min., projekcja poniedziałek godzina 23.00.

Belus, szef gangu włamywaczy, planuje napad. 
Chce sprawdzić, czy członkowie jego bandy są 
godni zaufania. Drugi po „Rejsie” film Marka 
Piwowskiego. W rolach głównych występują dwaj 
mistrzowie boksu Jerzy Kulej i Jan Szczepański.

„kochankowie roku tygrysa” Dramat Polska-
Chiny 2005 r., reż. Jacek Bromski, obsada: Michał 
Żebrowski, Li Min, Sun Ji Feng, czas trwania 100 
min, projekcja poniedziałek godzina 0.30.

Jest rok 1913. Dwaj Polacy uciekają z zesłania 
przez syberyjską tajgę. Niebezpieczna przeprawa 
przez rzekę Amur, graniczącą z Chinami, kończy się 
tragicznie. Jeden z uciekinierów, Stankiewicz, ginie, 
drugi - ciężko ranny i wyczerpany morderczą wę-
drówką traci przytomność. Nieprzytomnego Wol-
skiego znajduje chiński myśliwy. Zabiera on ranne-
go do swojej chaty w górach. Mieszka tam z żoną i 
16-letnią, piękną córką. Aby nie kusić losu rodzice 
zmuszają dziewczynę do ścięcia włosów, przebra-
nia się w męski strój i ukrywania tożsamości...  
”Melodie z filmów” Koncert zespołu AK Kamle-
leon, poniedziałek godzina 20.00.

Zespołu AK Kameleon nie trzeba przedstawić 
nowogardzkiej publiczności. Kierowana przez 
Lecha Jurka grupa zaprezentuje program, na który 
złożą się znane z filmów tematy muzyczne.

kukułeczka koncert, poniedziałek godzina 
21.00.

Zespół Kukułeczka pochodzi z Litwy. Młodzi 
artyści dali się już poznać nowogardzkiej publicz-
ności występując u nas z żywiołowym folklory-
stycznym koncertem.

Ag

dokończenie ze str. 6 Warsztaty artystyczne otwarte
3 lipca, pełnym młodzieńcze-

go entuzjazmu happeningiem, 
rozpoczęły się warsztaty arty-
styczne, w ramach dziesiątego 
(jubileuszowego) „Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmu, Muzyki 
i Malarstwa - Lato z muzami” w 
Nowogardzie, organizowanego 
przez Dom Kultury. Uczestnika-
mi tych zajęć są młodzi ludzie z 
Nowogardu i okolic oraz z Nie-
miec i Łotwy.

Program zajęć artystycznych 
obejmuje m.in. warsztaty teatral-
ne, które prowadzone są przez 
Mikołaja Wiepriewa, aktora 
teatru w Krakowie. Przyjechał 
on do Nowogardu po raz drugi. 
Mikołaj Wiepriew uczy elemen-
tów techniki cyrkowej, pantomi-
my i teatru ruchu. Według pro-
wadzącego celem zajęć jest do-
tarcie i pobudzenie drzemiących 
w młodych ludziach możliwości, 
które po odpowiednim oszlifo-
waniu mogliby wykorzystać w 
przyszłej pracy jako aktorzy. 

Poza warsztatami teatralnymi, 
dużym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia teatru tańca. Ćwicze-
nia pod nazwą „Kontakt impro-

wizacją i partne-
rowaniem” – (to 
technika tańca 
współczesnego) 
-  prowadzone 
są przez Pauli-
nę Mąkowską 
Sieńko psycho-
terapeutkę, in-
struktora tańca 
współczesnego 
oraz – współpra-
cującego z nią od 
dwóch lat -  Ludgera Lamersa.

Celem ćwiczeń jest integracja 
grupy poprzez ruch. Przykłado-
we elementy składowe to pro-
wadzenie, bycie prowadzonym 
i partnerowanie drugiemu czło-
wiekowi. 

Swoje ćwiczenia rozpoczęła 
również grupa wokalna. Pod 
kierunkiem Jolanty Szczepanik,  
Edyty Turowskiej i A. Jastrząb 
grupa zajmuje się ćwiczeniem 
piosenek z repertuaru muzyki 
chrześcijańskiej, zwłaszcza ga-
tunku określanego jako „Go-
spel”. Przygotowane utwory 
zostaną zaprezentowane przez 
chór w trakcie trwania festiwalu. 

Ponadto grupa weźmie udział w 
zajęciach, na których będzie ćwi-
czona m.in. dykcja, artykulacja 
zgłosek, intonacja, itp. 

Rozpoczęły się również war-
sztaty filmowe, fotograficzne 
oraz malarskie, o których bliżej 
powiemy w następnym numerze 
Dziennika. 

Dodatkową atrakcją dla 
wszystkich uczestników warszta-
tów był wyjazd na basen.

Szczegółowych informacji na 
temat programu zajęć na war-
sztatach artystycznych można 
zaczerpnąć, m.in. na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl. 

Piotr Słomski
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tak naprawdę będzie dalej kro-
czyć prawie samodzielnie.

Czasy nie są najlepsze dla hu-
manistyki. Komercja, masowość 
kultury, pragmatyzm, a także 
wszechogarniająca „bylejakość”, 
pogoń za tym co łatwe i szybkie, 
a niekoniecznie wartościowe... 
Miłosz czy Herbert, niestety, 
coraz częściej przegrywają ze 
współczesną rzeczywistością, ale 
na szczęście wciąż istnieją ci, dla 
których wiele znaczą przesłania 
pana Cogito, ci, którzy kolejny raz 
chcą obejrzeć spektakl „Mistrz i 
Małgorzata”, którzy przychodzą 
na wieczory z piosenkami Jacka 
Kaczmarskiego, czytają wiersze 
ks. J. Twardowskiego, śpiewają 
poezję, „odkrywają” Norwida. 
Oni (na szczęście!) zaprzeczają 
stereotypowi młodzieży pustej, 
która jest z kulturą na bakier, 
takiej współczesnej „Generacji 
NIC”. Ale nie wszystko jest 
przecież takie piękne. Bywa, że 
rzeczywistość szkolna jest pesy-
mistyczna i nie widzi się efektów 
swojej pracy. Wtedy przychodzi 
pytanie: „Co ja tutaj robię?”. 

Bryki, ściągi, tzw. „gotow-
ce” w internecie... Trudno jest 
być dziś polonistą i znaleźć 
sposób, by przekonać ucznia, 
że wartościowsze jest czytanie 
książek niż streszczeń. Pani się 
jednak chyba to udaje...

Nie zawsze, ale też nie sposób 
dotrzeć do wszystkich. To raczej 
niemożliwe i nieautentyczne. 
Język polski jest specyficznym 
przedmiotem, daje wiele możli-
wości poznania ucznia, nie tylko 
stricte na lekcjach, ale poprzez 
różne formy wypowiedzi pisem-
nej... Jednak uważam, że fatalna 
dla rozwoju ucznia okazała się 
reforma edukacji. Liceum trwa 
zbyt krótko, na dobrą sprawę 
dwa i pół roku. I kiedy ucznio-
wie zaczynają rozwijać swoje 
zainteresowania, odkrywają 
swoje możliwości, muszą właś-
ciwie kończyć szkołę. Szkoda, bo 
można by jeszcze wiele osiągnąć 
i mądrze wykorzystać ten czas. 
Poza tym zbyt mała ilość go-
dzin języka polskiego wymusza, 
nie zawsze dobre tempo pracy, 
by „zrealizować program”. Na 
lekcjach języka polskiego pa-
radoksalnie brakuje czasu na 
kształcenie w humanistycznej 
kulturze, dlatego właśnie trzeba 
ten czas znajdować.

I jak Pani znajduje?
Bardzo często są to spotkania 

między i poza lekcjami. W ciągu 
ostatnich trzech lat uczniowie 
mieli okazję obejrzeć ok. 35 
spektakli teatralnych (nie tylko 

w Szczecinie, także w Krako-
wie i w Warszawie). Kto chciał 
skorzystać z tej oferty, pewnie 
jest wygranym i pokocha teatr 
na resztę życia. Poza tym wyjeż-
dżaliśmy na prawie prywatne, 
niezapomniane spotkania z, nie-
stety, nieżyjącym już ks. Janem 
Twardowskim, odwiedzaliśmy 
radiową Trójkę, przygotowy-
waliśmy mające niepowtarzalny 
klimat wieczory w naszej piw-
nicznej sali teatralnej... W czasie 
pracy nad różnymi scenariusza-
mi zacierają się granice między 
twórcą (nauczyciel) a aktorem 
(uczeń). Swoisty dialog sprawia, 
że wieczory teatralno-literackie 
stają się wynikiem współpracy 
całej grupy.

jak to się dzieje, że relacje 
uczeń-nauczyciel mogą być re-
lacjami partnerskimi, takimi 
twórca-twórca?

Jeśli spotykają się ludzie o 
podobnym spojrzeniu na świat, 
dla których ważne są podobne 
wartości, wtedy łatwiej jest ru-
szać we wspólną podróż...

największy Pani sukces 
zawodowy?

Największy sukces? Sukces 
bywa względny, to zależy od 
perspektywy patrzenia. To na 
pewno może być pierwsze miej-
sce w Olimpiadzie Polonistycz-
nej mojego syna Wojtka (choć 
to głównie jego sukces), ale też 
wyznanie ucznia, że od czasów 
„Pinokia” przeczytał pierwszą 
lekturę (i nawet się zachwycił!), 
albo chwila, gdy po trzech latach 
nauki w liceum i wielkiego wy-
siłku, ktoś otrzymuje pierwszą 
piątkę za wypracowanie.

Sukces, taki spod znaku zwy-
cięstw o olimpiadach i konkur-
sach, dziś jest, jutro może go już 
nie być. Tak samo jak w życiu. 
A uczniowie, bez względu na 
wszystko, wciąż zasiadają w tych 
samych ławkach i jeśli po latach 
wspominają ten czas z uśmie-
chem, to znaczy, że o to właśnie 
chodziło.

Poza tym, chyba w katego-
riach pewnego sukcesu, można 
rozpatrywać fakt, że nawet jeśli 
uczniowie wybierają kierunek 
studiów inny niż humanistyczny, 
pozostają humanistami... Dumą 
napawa fakt, że wśród byłych 
uczniów-humanistów, są tacy, 
którzy (już!) mają tytuł doktora. 
Takim przykładem jest Krzysztof 
Saja, który w liceum przecierał 
szlaki literackie i poezji śpiewa-
nej (to był czas tworzenia pewnej 
tradycji), a dziś jest nauczycielem 
akademickim.

a recepta na sukces?

Dawać z siebie to, co najlep-
sze, ale też najlepszego oczekiwać 
od innych.

jest Pani nauczycielem z 
charyzmą, który pociąga za 
sobą innych... (śmiech) A ci 
inni pociągają za sobą następ-
nych i tak krąg tych, którzy 
chcą coś osiągnąć, a poza tym 
przeżyć pasjonującą przygodę, 
poszerza się. I to jest fajne. A 
olimpiady i konkursy niesamo-
wicie wciągają. Wspólna nauka, 
niezliczone godziny spotkań, 
nerwy, emocje, które sięgają ze-
nitu i nieopisana radość, kiedy 
się udaje. Choć potrzeba wiele 
determinacji i oczywiście praw-
dziwej pasji.

Co jest przykrego w tym za-
wodzie?

To, że jednak się mijamy. 
Mniej lub bardziej, ale jednak 
mijamy. Chociaż może w mija-
niu jest trwanie? Zawsze, kiedy 
moi kolejni maturzyści odbiera-
ją świadectwa ukończenia szko-
ły, pełni wiary i optymizmu, 
który tkwi w szczęsnym czasie 
młodości, czuję dziwny smutek. 
Tyle było spraw, tyle „razem 
dróg przebytych”, tyle emocji, 
ileś rzeczy niedokończonych 
pozostało, ileś planów niezrea-
lizowanych, a oni tak nagle, po 
prostu wychodzą ze szkoły... To 
jakby cisza po ostatnim dzwon-
ku... Ale taka jest chyba cena 
prawdziwego spotkania.

Zawód nauczyciela, nieste-
ty, nie cieszy się zbyt wielkim 
autorytetem, a jednak bywa 
piękny...

Piękne jest to, że czasem 
zawiązują się prawdziwe przyjaź-
nie... Żadne lekcje, nawet najcie-
kawsze, nie zastąpią wspólnych 
spotkań pozalekcyjnych, czy to 
w trakcie nerwowej pracy nad 
przygotowaniem studniówki, 
czy w oczekiwaniu na kolejny 
konkursowy werdykt. Chciałoby 
się niejednokrotnie rzec: „Chwilo 
trwaj, jesteś piękna!”. Takie prze-
życia łączą niczym niewidzialne 
nici i wzajemnie ubogacają. One 
– mimo mijania – trwają...

co powiedziałaby Pani tym 
uczniom, którzy się z Panią nie 
zetknęli?

Wiele, ale jeśli mam wybrać, 
to może słowa Tadeusza Kotar-
bińskiego: „Lub robić coś. Kochaj 
kogoś. Żyj poważnie. Nie bądź 
gałganem.”, bo w życiu chodzi o 
to, by mieć swoją pasję...

dziękuję za rozmowę
karina chróścicka

Wygraj weekend w Hotelu Slavia!
Dziennik Nowogardzki ma dla wiernych Czy-

telników nie lada gratkę – można wygrać bez-
płatny weekend dla dwóch osób w hotelu Slavia 
w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej na-
grody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzyżówek  
Zasady są proste - w każdym lipcowym numerze 
„DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie sie-
dem liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowane 
od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kuponami 
nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Nagroda ważna dla 2 osób i obejmuje 2 noc-

legi, śniadania i obiadokolacje. Nie ma możliwości 
zamiany na gotówkę.

Krzyżówka nr 1:
Poziomo:
1 – mały kilimek na ścianie,
5 – opis mapy lub na pół prawdziwa opowieść o dawnych 

dziejach,
6 – imię „srebrnej” żony Gałczyńskiego.
Pionowo:
1 – owoc południowy,
2 – wiejski budzik (bez jego piania też będzie świt!),
3 – gdy dojrzymy w nim światełko to mamy nadzieję,
4 – czy Młynarska studio zamiata?

LMM

Z okazji 
40 rocznicy ślubu 

Teresie i Wacławowi 
Kulka 

wszystkiego najlepszego, 
kolejnych lat w zdrowiu, 

szczęściu i miłości 
życzą córki 

z rodzinami oraz syn
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I LO 
przy ulicy Wojska Polskiego 8 

w Nowogardzie 

ogłasza nabór na I semestr 
BEZPŁATNEGO LICEUM 

ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH Szcze-
gółowe informacje dostępne w sekretariacie 

szkoły. Tel. 091 39 20 213.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, 

ul. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Wymiana posadzki w kuchni internatu”.
Zakres robót obejmuje:
- zerwanie posadzek z masy lastrykowej 129,165 m kw.;
- zagruntowanie podłoży i położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej;
- posadzka wylewana w masie HERCULAN 16 gr. 2mm.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 454 53000.
1. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2006 o godz. 10.00;
2. Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego – sekretariat szkoły;
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2006 o godz. 10.30 w Siedzibie Zamawiającego pokój numer 15;
4. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Wiesława Kisłowska, tel. 091 392 11 62 w godz. 9.00 – 14.00.
5. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej;
6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w Siedzibie Zamawiającego;
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%;
8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
9. W przetargu mogą wziąć udział dostawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ
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krzyżówka nr 27kupon nr 27 Humor 
Henia Szczupaka

Dwie twarze
Dwie twarze i dwie gaże,
Często idą w parze.

Rymy zjadliwe
Gdzie się obrócę, żądła i żądła,
A każde z żądeł krwi mej pożąda.
Ludzie ratujcie! Gdzie drąg? Gdzie kij?
Tyle tych żmij!
Ale te żmije to nie w przenośni:
Niejedna z osób w sobie je nosi.
Na zewnątrz gładka, giętka (jak gad),
A wewnątrz jad!
Wdzięczy się, łasi, w łaski twe wtrynia,
Myślisz, poczciwiec, a to jest świnia,
Zjawo koszmarna, przepadnij, zgiń!
Tyle tych świń!
Jedne odchodzą, drugie przychodzą,
Stare zdychają, nowe się rodzą.
Aż w oczach ćmi się, o Boże mój!
Tyle tych szuj!
Czego się dotkną, plugawią wszystko,
Świat przemieniają w draństw targowisko!
Co by tu zrobić, by wreszcie raz,
Piorun w nich trzasł!
Lecz, gdy ich trzaśnie, cóż będę robił?
Z kogo do śmiechu rymy sposobił?
Wśród nas gdzieniegdzie muszą, więc tkwić,
Bym mógł z nich kpić.

O „Sprawiedliwym”
Werset ewangeliczny na swój 

sposób wznawia:
Gdy mu dasz coś do ręki, wnet 

drugą nadstawia.

rozwiązanie krzyżówki nr 26 
– LIPcOWe uPaŁy, WrZeSIeŃ 
dOSkOnaŁy – nadesłali: Jan Ni-
kicin, Krystyna Tretiak, Bogumiła 
Urtnowska, Krystyna Młynarska, 
Maryla Piątek, Alicja Wypych, Ha-
lina Stefańska, Grażyna Jurczyk, 

Elżbieta Sućko, Rafał Włodek, Teresa 
Powalska, Barbara Bartosik, Teresa 
Kałużna, Halina Szwal, Józef Gó-
rzynski, Aniela Zdun, Władysława 
Kubisz, Andrzej Leszczyński, Edward 
Orłowski, Michał Rosa, Franciszek 
Palenica.

Prenumeratę „dn” na sierpień 
wylosowali:

- Teresa Kałużna, 
- Józef Górzyński,
- Edward Orłowski.

Gratulujemy!
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reklama

Gwiazdy tego Lata

Informujemy, że   

12 lipca 2006 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Wielkie liczenie sukcesów, 
których brak

rozmowę przeprowadziliśmy po czerwcowej Sesji rady Powiatu z rad-
nym jerzym Mędrkiem podczas dyżuru radnego w nowogardzie.

red. Tradycją stało się, że kampanie 
wyborcze w samorządach zaczynają się 
mniej więcej sześć tygodni przed samym 
głosowaniem. Tymczasem powiatowa 
koalicja SLD-PSL i Samoobrony przygo-
towała Sprawozdanie Kadencyjne na 5 
miesięcy przed wyborami. Dlaczego ?

j.M. Moim zdaniem to dziwne i błęd-
ne przyspieszenie. Ubiegłą I kadencję 
rozliczaliśmy na sesji 30 września 2002 
roku, na miesiąc przed upływem.

Obecnie ten fakt Starosta uzasadniał, 
możliwością wykorzystania Sprawozda-
nia przez  radnych powiatu dla celów 
osobistych w nadchodzącej kampanii.

red.  Co do treści sprawozdań miał 
pan wiele zastrzeżeń ?

j.M.  Tak, ale dla porządku podam 
parę danych informacyjnych.    

Przygotowującym materiały był 
Sekretarz Powiatu R. Bulowski. Nad-
zorującym – Zarząd Powiatu. Mate-
riał opracowali: Właściwi Naczelnicy 
Wydziałów Starostwa Powiatowego i 
Kierownicy jednostek organizacyjnych 
Powiatu.

red.  Co zawierał  Program Kaden-
cyjny i Sprawozdanie z jego realizacji?

j.M.  Przedstawię to w kilku punktach 
i tak: 

1.  Program Kadencyjny został 
przyjęty przez Radę Powiatu na sesji 
26.06.2003r.

Część zadaniową przyjętą do realiza-
cji podzielono na działy:

- Oświatę, Sport i Turystykę,  - 
Ochronę zdrowia, - Pomoc społeczną, 
- Sprawy gospodarcze, mieszkaniowe, 
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OG£OSZENIA dRObNE

UWAGA!!!
Zgubiono dowód rejestracyjny, 
dowód osobisty i prawo jazdy 

na nazwisko Truszyński Zdzisław.

Dla znalazcy nagroda!!! 
Kontakt – 091 39 21 408, 

091 39 21 801, 0692 195 794.

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spółdziel-

cze, własnościowe z garażem. 091 39 28 135.
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub kawaler-

kę. PILNIE. Tel. 665 245 665.
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. Telefon: 

513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową z 

murowaną altanką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam dom na wsi. 0880 397 908.
• Poszukuję TANiO pokoju bądź kawalerki do 

wynajęcia. 0500 766 730.
• Sprzedam pawilon handlowy z możliwością 

przeniesienia – może być domkiem letnisko-
wym (płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-
wany, dwuetażowy w okolicach Nowogardu, 
kol. Wierzbięcin. 091 39 14 856, 0506 801 819.

• Częściowo umeblowana kawalerka do wyna-
jęcia. 091 39 23 259.

• Sprzedam garaż murowany własny przy ul. 
15 Lutego, cena 15.000 zł. 0880 064 803.

• Żabowo w gm. Nowogard – sprzedam duży 
obiekt z mieszkaniem nadający się na każdy 
rodzaj produkcji, położony na działce o pow. 
6 ha. Tel. 091 39 106 21.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. Karsk 
35A. 

• Sprzedam dom jednorodzinny, nowe 
budownictwo, działka 1000 m. Wyższy 
standard, nowoczesne wyposażenie. Ul. 
Kosynierów. 0601 576 156.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie lub kawalerkę. 
091 39 26 834.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwością 
przeniesienia – może być domkiem letnisko-

wym (płyta obornicka). 0693 850 197.
• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszka-

nie 4-pokojowe, własnościowe, 68 m kw. 0693 
605 862.

• Sprzedam kontener blaszany, ocieplony, po 
remoncie. Świetny na działkę. Rozmiar 5 x 
3 x 2,5 (wys.). 0500 266 965.• S p r z e d a m 
mieszkanie spółdzielcze własnościowe, 4 
pokoje, 77,2 m kw., wysoki standard + garaż 
przy ul. Boh. Warszawy. Cena 1 m kw – 1500 
zł. 0605 686 508. 

• Sprzedam pawilon w centrum miasta. 0888 
066 106.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. Cena do 
uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam kiosk „RUCHU” 60 na osiedlu Gryfi-
tów. 0605 252 046.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, 2 
lub 3-pokojowego. 0606 620 726.

• Sprzedam dom na wsi. 0888 066 106.
• Sprzedam kontener na Targowisku. Cena 2.700 

zł. Tel. 0603 218 505.

MOTORYZAcJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierownicy, 
c. zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena do uzgodnie-
nia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, rok prod. 
1979. Tanio!!! Tel. 091 39 11 101.

• Sprzedam przedsionek do przyczepki cam-
pingowej. 0694 325 416.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Renault 19, 1992 r., poj. 1.8, ważny przegląd, 
oclony, gotowy do rejestracji, cena do uzgod-
nienia. 091 39 222 13.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1989 r., poj. 1.1, cena 
3.000 zł. 0501 147 934, 091 39 20 713.

• Ford Eskort, 1991 r., poj. 1.4, czarny. 0889 
613 745.

• Sprzedam Fiat 126p, szybko i tanio! 091 39 
21 148, po 20.00.

• Sprzedam chłodnic nową do Stara. 091 39 
20 186.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie i 

hurtowo – cena do uzgodnienia. 091 39 110 
18, po 20.00.

• Sprzedam „Orkan”. Cena 3.000 zł – do uzgod-
niena. Tel. 0660 229 504.

• Sprzedam kombajn Z56, 1987 r. z sieczkarnią. 
0889 834 817.

• Sprzedam siano, kostka – 2 zł. Redło 52. Tel. 091 
39 18 703.

• Sprzedam tonę pszenicy. 091 39 11 845.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

20 383, 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.
• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? Kupować 

taniej kosmetyki? Zamawiać lub dorabiać? 
– Dla każdej nowej konsultantki prezenty! 
Darmowa dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! 

Zadzwoń!!! 0507 647 176 lub 091 39 180 52.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i tanio! 0696 

138 406.
• instalacje elektryczne, pomiary. 0693 

553 656.
• Usługi transportowe – przeprowadzki. 0694 

325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 

72 575, 0695 085 470.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 

7. Tel. 091 39 21 110.

PRAcA
• Restauracja „Przystań” zatrudni kucharza. 

091 39 20 221.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w 

kuchni. 0600 811 404.
• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-

go. 0601 160 970.
• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 – 50 lat, 

najchętniej rencistkę lub emerytkę. 0693 
850 197.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zrywanie porze-
czek. Tel. 091 39 21 739.

• Zatrudnię murarzy do budowy domu jednoro-
dzinnego. Tel. 0605 373 129.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 

pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, 
kamera, okablowanie, na gwarancji, stan 
idealny. cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z Pro Logic, 
kolumny nieużywane. 0508 419 147.

• Kupię cegłę rozbiórkową. 0889 548 373.
• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 

wypadku??? Należy ci się ODSZKODOWANie 
(z tytułu Oc). Pomożemy ci je uzyskać, 
do 10 lat wstecz. europejskie centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkajmy się, 
porozmawiajmy. Tel. 0508 866 447, 0500 
766 730.

• Sprzedam akwarium 380l z rybkami i całym 
wyposażeniem. 0693 605 862.

• Sprzedam brykieciarkę, cena 3.500 z. 091 392 
28 31.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-biegowy 
„junkers”. 091 39 20 541, 0661 690 590.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 
– od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Kupię drzewo do kominka, 15 m3. tel. 091 
39 207 14.

infrastruktury technicznej, transportu 
i ochrony środowiska,

- Bezpieczeństwo publiczne, - Roz-
wiązywanie problemów bezrobocia, 
- Promocja,

- Urząd dla obywateli.
2.  W połowie II kadencji 2002-2006 

sporządzono Sprawozdanie poddając 
pod analizę zadania z Programu Ka-
dencyjnego wg działów określonych w 
opracowaniu.

Treść Sprawozdania zawarta na 50 
–ciu stronach z podziałem na lata 2003 
i 2004 była analizowana na Sesji Rady 
Powiatu w dniu 04.02.2005 roku.

3. Sprawozdanie obecne, końcowe 
zawarte jest na 59 stronach z podziałem 
na lata 2003, 2004, 2005 i 2006 .

W tym 37 stron to powtórka Spra-
wozdania za 2003 i część 2004 roku z 
przed dwóch lat. Co należy uznać za 
rzecz uzasadnioną i praktykowaną, choć 
szkoda lasu. Można było dokonać tylko 
uzupełnienia o drugą część kadencji.

4. Szokiem natomiast jest fakt umiesz-
czenia 12 zadań na 15 w treści 2006 
roku opisanych przed dwoma laty jako 

zadania 2004 roku. Na pięciu stronach, 
z tymi samymi błędami w treści.

5.  W taki oto sposób w dziale – roz-
wiązywanie problemów bezrobocia, 
Sprawozdanie Kadencyjne  Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy, zostało 
zafałszowane.

Oto tytuły tych zadań:
1. Współpraca z Państwowymi Agen-

cjami oraz Funduszami…
2. Program Ogólnopolskiego Dnia 

Przedsiębiorczości
3. Program „Atrakcyjny pracownik”
4. Program Aktywizacja Zawodowa 

Dziewcząt   BURSA  NA  SKARPIE
5. Program ,, Alternatywa ”
6. Edukacja bez granic
7. Phare 2001- Rozwój Zasobów 

Ludzkich i Promocji Zatrudnienia
8. Porozumienie na Rzecz Lokalnego 

Rynku Pracy
9. Współpraca z mediami oraz two-

rzenie strony internetowej
10. Prowadzenie wielokierunkowej 

wspólnej z gminami promocji Powiatu
11. Ścisła współpraca z organizacjami 

pozarządowymi

12. Organizacyjna pomoc w lobbingu 
i rozwoju gospodarczego gmin.

Przypisywanie sobie zadań (ostatnie 
trzy z wymienionych) które są od 15 
kwietnia 2005r. w zakresie działalności 
Powiatowego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości jest co najmniej 
nietaktem. 

red.  Zarząd Powiatu tego nie wi-
dział, przecież nadzoruje i zatwierdza 
materiały sesyjne?

j.M.  Miał być przedsmak sukcesu, 
tymczasem nowa i nieopierzona władza 
w PUP-ie licząc na triumf kłamstwa, 
się skompromitowała. Wyszedł falstart 
przedwyborczy radnego Rady Miejskiej 
Nowogardu i Zarządu Powiatu ze staro-
stą Jerzym Jabłońskim na czele.

Skutek jest taki, gdyż zbyt często, 
niestety, przechodzimy do porządku 
dziennego nad kompromitującymi 
zachowaniami osób publicznych i po-
czucia bezkarności, co w tej kadencji 
wielokrotnie się zdarzało. 

red.  Dziękuję za rozmowę.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02ROZK£Ad JAZdY PKP 
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NOWOGARD    03.07.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. rejestratorka medyczna
7. murarz
8. kierownik produkcji
9. sprzedawca
10. mechanik maszyn
11. księgowa
12. spawacz
13. wychowawca świetlicy
14. stolarz (możliwość przyuczenia)
15. szwaczka
16. prasowaczka
17. sprzątaczka (gr. inw.)
18. nauczyciel j. niemieckiego
19.szwacz obuwia

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. rozbieracz-wykrawacz (Ościęcin)
2. spawacz (Żabowo)
3. pracownik obsługi wózka sprząta-

jącego (Kliniska)
4. technolog robót wykończenio-

wych (Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. spawacz-ślusarz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Za-

chodniopomorskie)
8. kierownik robót sanitarnych (Go-

leniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. pakowacz żywności (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Gole-

niów)
12. kierowca (Gryfino)
13. asystent projektanta konstrukcji 

(Szczecin)
14. kucharz, osoba do organizacji 

gier i zabaw dla dzieci (Łukęcin)
15. pracownik produkcji (Poznań)
16. kierowca C+E (Gryfice)
17. spawacz, betoniarz, pracownik 

fizyczny (Miękowo)
18. dekarz, murarz, tynkarz (Potuli-

niec)
19. brukarz, instalator sieci wodno-

kanalizacyjnych, cieśla-zbrojarz      
(Szczecin)

20. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
21. murarz, malarz, szpachlarz, ka-

felkarz, pomocnik budowlany  
(Szczecin)

22. nauczyciel j. angielskiego, j. 
niemieckiego, j. polskiego, fizyki, 
techniki, muzyki (Osina)

23. malarz-szpachlarz (Goleniów)
24. kierowca C+E (Węgorza)
25. specjalista ds. kontroli i inwenta-

ryzacji sklepów (Gryfice)
26. stolarz (Glewice)
27. regionalny kurier/przedstawiciel 

handlowy (Kępno)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA 
W NOWOGARDZIE pok. nr 12.

30 czerwca 2006 r., Wiesław ciskowicz, ur. 1954 r. Dobra Nowogardzka
27 czerwca 2006 r., Kazimiera Ambroziak, ur. 1922 r.  Dobra Nowogardzka
28 czerwca 2006 r., Stanisław Siwy, ur. 1918 r., Nowogard
4 lipca 2006 r., Marian Rutkowski, ur. 1933 r., Nowogard

ZGONY
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Obóz wędkarski 
dla dzieci 
Związek Wędkarski Uecker Randow prze-
słał do Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie 
ofertę zorganizowania trzydniowych obo-
zów wędkarskich na swoim terenie. 
Warunki: 
- wyjazd spod siedziby Okręgu dnia 18 
sierpnia, 
- dzieci podlegają zbiorowemu ubezpie-
czeniu na okres 3 dni – 15 zł, 
- uczestnik musi posiadać ważny paszport 
lub inny dokument, 
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20 
lipca. Zainteresowani mogą dowiedzieć się 
więcej pod nr tel. 091 4347 625. 

Z. Heland 
Prezes Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Streetball w nowogardzie

Turniej Siatkówki Plażowej 
nowogard 2006

Zaproszenie
Rada Sołecka oraz LZS Strzelewo zapra-

szają na spartakiadę rekreacyjno – sportową 
„Festyn wakacyjny” do Strzelewa (boisko 
szkolne). Impreza odbędzie się 9 lipca (nie-
dziela) o godz. 9.30.

W programie:
- piłka nożna
- piłka siatkowa
- konkurencje dla starszych i dzieci.

Dnia 30.06.2006 r. na boisku 
asfaltowym przy SP nr 1 odbył 
się kolejny turniej koszykówki 
ulicznej. Do rywalizacji zgło-
siło się 30 zespołów z Gole-
niowa, Stargardu, Szczecina, 
Płot i Nowogardu, z których 
utworzono cztery kategorie 
wiekowe. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężył ze-
spół ŁYSOLE, miejsce drugie 
WYPŁOCHY, trzecie PRO-
SIACZEK. W kategorii dziew-
cząt zwyciężył zespół MAMO-
KO, drugi był HUSTLERS, a 
trzeci TRÓJKA. W  kategorii 
gimnazja pierwsze miejsce 
JEŻYKI, drugie PROSTO NIE 
SKRĘCISZ, trzecie RYNNY. W 
kategorii OPEN zwyciężył ze-
spół PEWNIAKI, drugi 40%, 

a trzeci FRANC. W konkursie 
rzutów za 3 punkty zwyciężył 
Tomasz Zdeb, natomiast kon-
kurs wsadów wygrał Hubert 
Rynkiewicz. Impreza ta mogła 
się odbyć dzięki głównemu 
sponsorowi SKATE SHOPU 
TRRREK. Imprezę wspierali 
producent odzieży sportowej 
MASTA, Pizzeria NEPTUN, 
NowoNET, DÓNNER KE-
BAB ARKADAS, piekarnia 
KARSK, SOWILO, Urząd 
Miejski w Nowogardzie. Dzię-
kujemy również panu Roma-
nowi Królowi, Dariuszowi 
Szulejce, dyrekcji SP nr 1 i 
LO nr 1, za okazaną pomoc 
oraz wszystkim, tym którzy 
przyczynili się do sprawne-
go przeprowadzenia turnieju 

Organizatorami imprezy było 
ognisko TKKF „WODNIAK” 
oraz UKS „TRÓJKA” NIEBIE-
SKA TEAM NOWOGARD. 
Duże zainteresowanie koszy-
kówka, oraz świetna atmosfe-
ra podczas imprezy, świadczą 
o potrzebie organizowania po-
dobnych imprez w przyszłości. 
Następny turniej odbędzie się 
23 września 2006 r.- serdecz-
nie zapraszamy. Informacje 
z turniejów oraz innych im-
prez WODNIAKA znajdziesz 
na stronach www.wodniak.
nowonet.pl, oraz www.wod-
niak2006.nowonet.pl 

ZAPRASZAMY

Dnia 01.07.2006 (sobota), 
rozegrany został (pierwszy z 
pięciu) turniej siatkówki pla-
żowej. Przy iście wakacyjnej 
pogodzie do rywalizacji przy-
stąpiło 16 ekip, w tym 13 w 
kategorii OPEN. Zwycięzcami 
tej grupy został zespół z 
Goleniowa - MODRZEWIE. 
Ogromną niespodziankę spra-
wił drugi zespół turnieju, czyli 
ORIEN, ulegając tylko jednej 
drużynie. Miejsce trzecie za-
jął MAX ŻABOWO, czwarte 
MIX ŻABOWO. Te cztery 
zespoły wystąpią w następ-
nym turnieju w fazie finało-
wej, walcząc o kolejne punkty 

z pierwszą czwórką drugiego 
turnieju, który odbędzie się 
8 lipca na plaży miejskiej ul. 
Promenada 3, początek tur-
nieju godzina 10.00. Udział 
brać mogą 2-osobowe zespoły. 
W roku bieżącym rozgrywki 
odbywać się będą w katego-
rii: podstawówki, gimnazja, 
dziewczęta i OPEN (mę-
skie, żeńskie lub mieszane). 
Głównym sponsorem turnie-
ju jest APTEKA NIEBIESKA. 
Turniej wspierają; pan 
Andrzej Lipka, GeoDezja- 
pan Andrzej Siwy, Usługi 
Geodezyjne - pan Sławomir 
Zwierzyński, NowoNet, 

AZBUD, TERMINEX-
MEBLE, SOWILO, pan Piotr 
Lewiński, pan Roman Król.  
Organizatorem turnieju jest 
ognisko TKKF „WODNIAK” 
w Nowogardzie, oraz Urząd 
Miejski w Nowogardzie. 
Patronem medialnym impre-
zy jest Dziennik Nowogardzki. 
Informację o ubiegłorocznej i 
obecnej edycji turnieju oraz 
innych imprezach organizo-
wanych przez WODNIAKA 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.wodniak.
nowonet.pl, oraz www.wod-
niak2006.nowonet.pl

a może na rower?
Sezon rowerowy w pełni. Przejażdżka 

jednośladem z pewnością dobrze może 
wpłynąć na nasze samopoczucie. Cieka-
wą propozycję złożyli członkowie Klubu 
Rowerowego „Bicykl 50”.

Wójt gminy Stepnica, Przewodniczący 
tamtejszej Rady Gminy oraz Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Stepnickiej 
zaprosili członków Klubu na uroczyste 
otwarcie ścieżki rowerowej Bogusławie 
– Babigoszcz. Nie znaczy to jednak, że za-
proszenie zostało skierowane tylko do nich. 
Na wycieczkę może wybrać się każdy.

Wszyscy chętni do przejechania własnym 
rowerem i na własną odpowiedzialność 
dystansu około 100 kilometrów powinni 
stawić się w najbliższą niedzielę przed Ra-
tuszem w Nowogardzie o godzinie 8.55.

W programie otwarcia ścieżki m.in. prze-
jazd ścieżką do Ośrodka Edukacji Przyrod-
niczo - Leśnej „Kotlinka”, gdzie odbędą się 
gry i zabawy, a na zgłodniałych cyklistów 
czekać będzie darmowa grochówka i kieł-
baski. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

Warto też zajrzeć na stronę internetową 
www.bicykl.yoyo.pl.

Ag

Po co właściwie ta ścieżka?
Doczekaliśmy się wreszcie prawdziwej ścieżki rowerowej. Pojawia się jednak py-

tanie: po co nam ona?
W konflikcie silniejszego ze 

słabszym stajemy zazwyczaj 
po stronie tego drugiego. Tak 
też jest w przypadku konfliktu 
kierowców samochodów z 
rowerzystami, którzy często 
spychani pod sam krawężnik 
nie mają większych szans przy 
ewentualnym starciu z autem. 
Dziś musimy jednak wrzucić 

kamyczek do ogródka cykli-
stów. Od niedawna ulica Boha-
terów Warszawy doczekała się 
ścieżki rowerowej. I co? I nic. 
Właściwie nic się nie zmieni-
ło. Rowerzyści jak jeździli po 
jezdni tak nadal jeżdżą, nie 
zrezygnowali też z poruszania 
się po chodnikach. A przecież 
nie po to została ona zbudo-

wana. Przecież chodzi o to by 
dzięki temu uniknąć kolizji z 
samochodami i pieszymi. Może 
potrzeba czasu, by przyzwycza-
ić się do tej nowej, komfortowej 
sytuacji. Oby.

Ag
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 Witamy wśród nas...

reklama

Córka Joanny Bureć ur. 
28.06.06 z Nowogardu

Córka Wioletty Wiś-
niewskiej ur. 28.06.06 z 
Nowogardu

Syn Katarzyny Pawie-
lunas ur. 28.06.06 z 
Malińca

Córka Moniki Nagły ur. 
1.07.06 z Konarzewa

Córka Pauliny Kazany 
ur. 1.07.06 z Sikorek

Córka Katarzyny Skiba 
ur. 4.07.06 z Mieszewa

Syn Jolanty Rachu-
bińskiej ur. 3.07.06 z 
Gildnicy

Syn Ewy Opatowicz ur. 
4.07.06 z Wojtaszyc

Córka Katarzyny Wa-
silewicz ur. 4.07.06 z 
Klępnicy

reklamareklama



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

reklama
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Foto Franciszek Karolewski

rozmowa 
z romanem 
kłosowskim

rola Maliniaka, owszem, daje 
mi satysfakcję, ponieważ dzięki 
niej rzeczywiście jestem rozpozna-
walny przez starsze, jak i młodsze 
pokolenia widzów. jednak zawsze 
interesowały mnie role, w których 
mogłem powiedzieć coś bardziej od 
siebie, o życiu...

Listy czytelników

kampania 
wyborcza 
za pieniądze 
podatników?

chwilowa 
niedyspozycja 
aktora
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Sonda na dzisiaj
czy uczestniczy Pan/Pan w nowogardzkim 

lecie filmowym?

 adrian rybicki
Impreza ta jest jak 

najbardziej godna po-
święcenia uwagi. Poza 
tym jest organizowana 
w naszym mieście, tak 
więc jest to również 
promocja Nowogardu.

Byłem w sobotę. 
Oglądałem film „Rejs”. 
Najbardziej urzekli 

mnie w tym filmie ludzie, którzy – jak wia-
domo – na co dzień nie zajmowali się aktor-
stwem, jednakże odegrali swoje kwestie bardzo 
dobrze. Byli naturalni podobnie jak aktorzy 
profesjonalni, których było w tym filmie tylko 
kilku.

Czekam również na film „Zejście”. Miałem 
już okazję go oglądać i bardzo mnie zaintereso-
wał, tak więc postanowiłem obejrzeć ten film 
jeszcze raz.

Barbara dziedzic
Tak chodzę. Bardzo 

mi się podoba. Takie 
imprezy byłyby mile 
widziane. Ważne są 
zwłaszcza spotkania 
z reżyserami, aktora-
mi. Jak wiemy nie ma 
takiej możliwości na 
co dzień. Podczas tej 
imprezy możemy się z 
nimi spotkać, porozmawiać – to bardzo miłe. 
Jeżeli chodzi o filmy to jeszcze nie byłam, ale 
w tym tygodniu mam zamiar obejrzeć kilka z 
nich.

edyta Tamborow-
ska

Przede wszystkim 
ta impreza to pro-
mocja dla naszego 
miasta. Przyjeżdża 
tu wielu ludzi spoza 
Nowogardu. Dzięki 
temu miasto staje się 
bardziej rekreacyjne i 
nabiera przez to roz-

głosu. Ponadto ważne są spotkania z aktorami, 
których znamy, na co dzień z ekranów telewizji 
i to stanowi ważną atrakcję tej imprezy.

P.S.

Straż Pożarna

kronika policyjna
We wtorek zgłoszono kradzież 

z włamaniem do budowanego 
domu przy ulicy Kosynierów. 
Złodziej lub złodzieje skradli 
elektronarzędzia wartości 4600 
zł.

Około godziny 19.00 patrol 
policji zatrzymał na ulicy Bo-
haterów Warszawy rowerzystę. 
Okazał się nim mieszkaniec 
Nowogardu Piotr G. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał w 
wydychanym powietrzu około 
2,9 promila alkoholu.

W piątek tuż po północy 
mieszkaniec naszego miasta wy-
szedł na dach przybudówki przy 
swoim domu, aby się ochłodzić. 
Mężczyzna spadł z dachu. Nie 
potrafił wytłumaczyć jak to się 

stało. Z podejrzeniem złamania 
kręgosłupa został przewieziony 
do szpitala w Szczecinie.

W sobotę tuż po północy pe-
wien mieszkaniec Nowogardu 
postanowił popływać w naszym 
jeziorze. Udał się w tym celu 
na plażę miejską, rozebrał się 
i wszedł do wody. Gdy wrócił 
stwierdził brak pozostawionego 
z ubraniem telefonu komórko-
wego.

Około godziny 17.00 policjan-
ci zatrzymali w Węgorzy nie-
trzeźwego rowerzystę. Józef G., 
miał w wydychanym powietrzu 
około 2,6 promila alkoholu.

W niedzielę mieszkanka na-
szego miasta zgłosiła kradzież 
torebki, w której znajdował się 

telefon komórkowy i dokumenty. 
Kradzież miała miejsce w dysko-
tece „Galaxy”.

W miejscowości Ogorzele za-
trzymano kolejnego rowerzystę 
poruszającego się pod wpływem 
alkoholu. Piotr M. miał w wy-
dychanym powietrzu około 2,6 
promila.

Znacznie mniejszy wynik uzy-
skał kolejny pijany rowerzysta 
Sebastian S. jadąc ulicą 3 Maja 
miał w wydychanym powietrzu 
około 0,7 promila alkoholu.

Policjanci znaleźli na poboczu 
w okolicy ogródków działko-
wych przy ulicy 3 maja rower 
górski wheeler koloru bordowe-
go. Właściciel może odzyskać 
swój jednoślad dzwoniąc pod 
numer telefonu 091 579 23 25 
lun 091 579 23 20.

Ag

W minionym tygodniu, w 
dniach 3 – 9 lipca strażacy od-
notowali dziewięć zdarzeń. Wy-
jeżdżano m.in. do:

We wtorek o godzinie 14.09 
zapaliły się śmieci przy budynku 
gospodarczym przy ulicy 15 Lu-
tego. Ogień został ugaszony.

W środę o godzinie 4.22 zgło-
szono pożar murowanej altanki 
przy ulicy Leśnej. Spaliło się wy-
posażenie altanki: dwa tapczany, 
fotel oraz narzędzia ogrodowe.

W czwartek o godzinie 13.06 

strażacy zostali wezwani do 
palącej się trawy na nieużyt-
kach na terenie odlewni. Ogień 
zaprószyła najprawdopodobniej 
iskra z komina. Zagrożona była 
znajdująca się tuż obok stolarnia, 
jednak pożar udało się ugasić. 
Właściciel został zobowiązany 
do zaorania terenu, by uniknąć 
podobnych zdarzeń w przy-
szłości.

W piątek o godzinie 10.58 na 
ulicy 700-lecia, w okolicy sklepu 
„Słowik” zasłabł mężczyzna. 

Strażacy przetransportowali go 
do szpitala, gdzie udzielono mu 
pomocy.

O godzinie 21.03 strażacy 
zostali wezwani na ulicę Górną 
gdyż, jak ich powiadomiono, 
w naczepie-chłodni doszło do 
zwarcia instalacji elektrycznej 
co groziło pożarem. Ogień na 
szczęście się nie pojawił, lecz po 
jej oględzinach nakazano zabez-
pieczyć chłodnię.

O godzinie 23.14 przed skle-
pem „Lidl” zapalił się śmietnik. 
Przyczyną było najprawdopo-
dobniej podpalenie.

Ag

nOWO-eMIGracja – lepiej późno niż wcale
Piątkowy Dziennik Nowo-

gardzki był wydaniem pod-
sumowującym akcję liczenia 
nowogardzkich emigrantów, 
podane zostały oficjalne wyniki 
NOWO-EMIGRACJI. W week-
end stało się coś, czego się nie 
spodziewałem, wielu znajomych 
zaczepiało mnie w mieście mó-
wiąc, że niestety nie brali udziału 
w naszej akcji, ale również mają 

wśród swoich rodzin i znajomych 
osoby, które wyemigrowały z 
Nowogardu. Muszę przyznać, 
że takich rozmów było sporo, 
więc otwarcie trzeba oznajmić, iż 
suma 874 jest już nieaktualna, a 
liczba emigrantów sięga znacznie 
wyżej. Trochę szkoda, że dopiero 
teraz się o tym dowiaduję, ale 
lepiej późno niż wcale. Mam 
nadzieję, że na przyszłość miesz-

kańcy Nowogardu będą jeszcze 
bardziej aktywni, z mojej strony 
bardzo wszystkim dziękuję, miło 
jest słyszeć słowa wsparcia i wi-
dzieć, że wiele osób też dostrzega 
zagrożenia związane z masową 
emigracją. 

Dziękuję i pozdrawiam
MIcHaŁ WIaTr

Parada Gwiazd

  Sygnały Czytelników

W sobotę spacerując ulicą 
przypadkowo natknąłem się na 
Paradę Gwiazd. Skoro trafiła mi 
się taka okazja przystanąłem i 
postanowiłem obejrzeć z bliska 
klika znanych twarzy. Gdy prze-
szły orkiestry, tancerze pojawiła 

się bryczka, a w niej – zamiast 
aktorów, reżyserów czy malarzy 
– ujrzałem burmistrza i dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Jechali w pierwszym powozie 
jak, nie przymierzając, Król 
Kazimierz i Księżna Mirosława. 

Dopiero w kolejnych zaprzęgach 
pojawił się jakiś Leon Niemczyk, 
Zbigniew Buczkowski czy Roman 
Kłosowski.

A przecież była to Parada 
Gwiazd. To oni, a nie nowogardz-
cy oficjele byli jej główną atrakcją. 
Dlatego apeluję: skromności, 
odrobinę skromności.

kumpel Skunksa
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WIADOMOŚCI z KRAJU i ze ŚWIATA
  Listy Czytelników
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dokończenie ze str. 1

kampania wyborcza 
za pieniądze podatników?

Teksty sponsorowane są jed-
ną z form promocji stosowaną 
najczęściej przez duże koncerny 
lub prywatne firmy próbujące 
zwiększyć popyt na swoje towary 
poprzez zamieszczanie w prasie 
artykułów na temat swoich pro-
duktów. Polega to najczęściej 
na dostarczeniu do gazety go-
towego artykułu lub materiału 
dla dziennikarza, pokazującego 
przede wszystkim zalety towaru, 
ponadto zleceniodawca płaci za 
napisanie i publikację artykułu. 
Granica między typową reklamą 
a tekstem sponsorowanym jest 
bardzo cienka, wiele artykułów 
określanych jako tekst spon-
sorowany nie ogląda światła 
dziennego z powodu braku 
obiektywizmu, sprawę tę dość 
rygorystycznie reguluje prawo 
prasowe. W Polsce jest dość 
popularną formą promocji, 
wykorzystywaną najczęściej 
przez koncerny farmaceutyczne i 
producentów żywności, niektóre 
kraje Europy Zachodniej uwa-
żają ten sposób za nieetyczny i 
prowadzący do korumpowania 
środowiska dziennikarskiego. 

W piątkowym Dzienniku też 
mieliśmy do czynienia z typo-
wym jakby się wydawało tekstem 
sponsorowanym, z tą różnicą, iż 

nie zgłosił go żaden prywatny 
producent ani przedsiębiorca. 
Zobaczyliśmy tekst zamiesz-
czony przez Dyrektora PUP na 
temat sukcesów w pozyskiwaniu 
funduszy z Unii Europejskiej, 
być może nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że Urząd Pracy jest placówką 
państwową utrzymywaną z bu-
dżetu. czyli ktoś za pieniądze 
publiczne - podatników robi 
sobie reklamę, a nazywając 
rzecz po imieniu – prowadzi 
kampanię wyborczą (wiadomo, 
że w/w „dżentelmen” ubiega się 
o fotel burmistrza w jesiennych 
wyborach). Bo jeśli artykuł 
jest tylko sprawozdaniem z 
działalności PUP to w jakim 
celu pojawia się tam zdjęcie 
Dyrektora? Czy kiedy podobne 
sprawozdanie jest wysyłane do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
to też zamieszczana jest tam 
fotografia Dyrektora? 

Ta forma wyraźnie wygląda na 
typową kampanię – określaną w 
marketingu politycznym jako 
plakatowa, osoba Pana Dyrek-
tora stosowała podobny chwyt 
już przed wyborami w 2002, gdy 
podczas pracy w gazecie obok 
każdego (nawet najmniejszego 
artykułu zamieszczała swoje 

zdjęcie) z tą różnicą, że wtedy 
nie robiła tego za publiczne pie-
niądze. Nasuwa się więc pytanie 
jak traktować tę sytuację i czy 
można powierzyć najważniejsze 
stanowisko w mieście osobie 
wydającej pieniądze podatników 
(nasze pieniądze) na promowa-
nie własnej osoby. Dodatkowo, 
określanie przez Dyrektora PUP 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego jako znajdującego się 
w Unii „worka pieniędzy” też 
wydaję się troszkę nie na miejscu. 
Dla wyjaśnienia: w Brukseli nie 
mieszkają krasnoludki wyciąga-
jące z worka pieniądze ani nie 
rosną drzewa oblepione euro. 
Są to pieniądze pochodzące ze 
składek krajów członkowskich, 
w tym również Polski. 

Bardzo dobrze, że goleniowski 
urząd pracy tak skutecznie po-
biera fundusze, tylko nie zapo-
minajmy, że są to środki z naszej 
składki członkowskiej. Jeśli za-
mierza się Pan zasłaniać tym, że 
teks sponsorowany opłacony jest 
również z kasy unijnej, a nie PUP 
to przypominam, że to nie kras-
nale tylko Polska je tam wpłaciła. 
W tekście podaje Pan „każdą 
jedną złotówkę należy dokładnie 
rozliczyć” - jako co rozliczny 
będzie rachunek z gazety za pub-
likację tekstu sponsorowanego? 
Ponadto, jeśli Pańskie sukcesy 
w przeciwdziałaniu bezrobociu 
są tak wielkie jak Pan pisze na 
łamach DN to dlaczego wciąż 
ogromna liczba osób co miesiąc 
podpisuje listę bezrobotnych w 
Urzędzie Pracy?

P.S. Odkąd pamiętam jeszcze 
nikt z redaktorów DN nie zada-
wał tak tendencyjnych pytań jak 
w piątkowym artykule, wyglą-
dało to jak typowy „gotowiec”  
przygotowany przez samego 
„adresata” pytań.

M. WIaTr

chwilowa 
niedyspozycja aktora

Informujemy, że   

12 lipca 2006 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

reklama

dokończenie ze str. 1

W dniu rozpoczęcia Festiwalu Leon Niemczyk nagle zasłabł. Przeby-
wający na miejscu dr Krzysztof Kosiński szybko udzielił mu pierwszej 
pomocy i przewiózł go do nowogardzkiego szpitala.

Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas wraz z personelem otoczył 
aktora troskliwą opieką – czym nasz gość był bardzo mile zaskoczony. 
Niemczyk przebywał w szpitalu przez jedną noc, nazajutrz kontynu-
ował, w dobrej formie, spotkania z mieszkańcami naszego miasta. 
Udzielił także wywiadu naszej gazecie.

red.

Prezydent Lech Kaczyński przyjął dymisję 
rządu Kazimierza Marcinkiewicza - poinfor-
mowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. 
Przed południem Marcinkiewicz złożył dymisję 
na ręce prezydenta. Rezygnacja szefa rządu 
oznacza dymisję całego gabinetu. 

Prezydent Lech Kaczyński desygnował preze-
sa Jarosława Kaczyńskiego na premiera Prezesa 
Rady Ministrów - poinformował PAP wiceszef 
Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin 
Rosołowski.

Za znaki „polskiej normalności” i „prawa 
do publicznego wyznawania wiary” uznał 
Radio Maryja i Telewizję Trwam ordynariusz 
warszawsko-praski, abp Sławoj Leszek Głódź. 
Zwracając się do przybyłych w niedzielę na 
Jasną Górę sympatyków tych mediów, skry-
tykował próby ograniczania wolności, której 
świadectwem - jak mówił - jest Radio Maryja. 
Arcybiskup wezwał do poszanowania rodzi-
ny i wartości rodzinnych. Hierarcha wezwał 
pielgrzymów do krzewienia wartości patrio-
tycznych, których - jak mówił - powinna także 
uczyć szkoła.

Rosja
Katastrofa samolotu - co najmniej 120 ofiar.
Co najmniej 120 osób zginęło w katastrofie 

samolotu rosyjskich linii lotniczych Sibir w 
Irkucku. Wśród dwustu pasażerów było kilku 
cudzoziemców, głównie Chińczyków.

 
Rosja

Szef FSB: Zlikwidowano Szamila Basajewa  
Szef rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeń-
stwa (FSB) Nikołaj Patruszew powiadomił w 
poniedziałek o zlikwidowaniu w Inguszetii 
dowódcy czeczeńskich separatystów Szamila 
Basajewa i szeregu innych bojowników.

Włochy
Silvio Berlusconi stanie znów przed sądem  

Były premier Włoch Silvio Berlusconi sta-
nie przed sądem w związku z podejrzeniem 
oszustw w należącej do niego i jego rodziny 
telewizji Mediaset - orzekł w piątek sędzia 
Fabio Paparella.
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Festiwal filmu, malarstwa i muzyki

„Huczne Lato”
W sobotnie popołudnie zostało zainaugurowane X jubi-

leuszowe „Lato z muzami”. Tuż po godzinie 18.00 ulicami 
miasta przeszła uroczysta parada artystów oraz uczestników 
tegorocznych warsztatów artystycznych.

W tym roku swoją obecnością 
uświetnili tę imprezę aktorzy, 
reżyserzy oraz operatorzy, a 
także malarze. Wśród przy-
byłych do Nowogardu gwiazd 
kina polskiego znaleźli się Leon 

Niemczyk, Roman Kłosowski, 
Zbigniew Buczkowski i Andrzej 
Gołębiewski. Reżyserzy Jadwiga 
Żukowska, Sylwester Chęciński, 
twórca Rejsu, Marek Piwowski, 
Jacek Bławut, Jacek Bromski i 

Mikołaj Haremski oraz opera-
tor Stanisław Śliwiński. Swoją 
obecność zapowiedzieli ponad-
to Wojciech Siemion i Janusz 
Majewski. 

Oficjalny program pierwsze-
go dnia (do którego wstępem 
było przestawienie dla dzieci 
„O rybaku i...” przygotowane 
przez krakowskie Studio yapa) 
rozpoczął się od powitania go-
ści. następnie wystawiono na 
scenie plenerowej spektakl pod 
tytułem „Wyprawa” w reżyserii 
anety drążewskiej. Po zakoń-
czeniu spektaklu burmistrz gmi-
ny nowogard kazimierz Ziemba 
wręczył uroczyście nagrodę 
„Złotego Laura cisowego” reży-
serowi Markowi Piwowskiemu.

Po ki lkunastu minutach 
uczestnicy imprezy przenieśli 
się do gmachu „Domu Kultury”. 
Tam Marek Piwowski dokonał 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
Ponadto – w budynku NDK i 
bibliotece miejskiej – odsłonięto 
wystawę malarstwa Wiesława 
Markiewicza i Czesława Żebrow-
skiego. 

Następnie goście i osoby zapro-
szone udały się na bal powitalny 
w restauracji „Przystań”.

Wieczorem swój koncert dała 
kapela szantowa „Cztery Refy”. 
Odbyły się również projekcje 
filmów „Rejs” w reżyserii Marka 
Piwowskiego oraz nowego dzieła 
Janusza Majewskiego z główną 
rolą Leona Niemczyka „Po se-
zonie”. Dodatkową atrakcją wie-
czoru był spektakularny pokaz 
fajerwerków, rozbłyskujących 
ponad miastem i oznajmiających 
rozpoczęcie tegorocznego Lata z 
Muzami, na które, jak co roku, 
przyszło wielu mieszkańców.

red.

księgarnia 

Promocja Wydawnictwa Prószyński i S-ka 
-25% przez cały miesiąc lipiec

“Stateczna i postrzelona”  Monika Szwaja 
(wyd. Prószyński i S-ka)

Tytuł powieści sugeruje dwie bohaterki, i 
tak jest rzeczywiście: są dwie, mają dosyć róż-
ne charaktery i różne prowadzą życie - jedna 
jest kustoszką w muzeum, druga luksusową 
narzeczoną biznesmena. Ten, niestety, okazu-
je się gangsterem, w dodatku pechowym: idzie 
siedzieć, a narzeczona zostaje na lodzie. Wraz 
z przyjaciółką i przyjaciółmi przyjaciółki 
rozpoczyna więc nowe życie - daleko od ro-
dzinnego miasta, w podupadającym ośrodku 
jeździeckim, który zamierzają przekształcić 
w kwitnące gospodarstwo agroturystyczne. 
Żadne z nich nie ma co prawda zielonego 
pojęcia o gospodarzeniu. Dodajmy do tego 
skomplikowane perypetie sercowe i rodzinne, 
leciutki - i raczej dobrotliwy - powiew krymi-
nału, sporo humoru, ciepła i życzliwości dla 
ludzi, a otrzymamy pełny obraz tej pogodnej 
i bardzo kobiecej - nie wstydźmy się tego 
określenia! - powieści.

 
“S@motność w Sieci” Janusz L. Wiśniewski 

(wyd. Prószyński i S-ka)
Powieść tak współczesna, że bardziej nie 

można: z Internetem, pagerem, elektronicz-
nymi biletami lotniczymi, dekodowaniem 
genomu i SMS-ami. A przy tym tak tradycyjna 
jak klasyczna historia miłosna. Powieść o 
miłości w Internecie. Tej ostatecznej, tej, o 
której się marzy, takiej, aby “się popłakać i 
aby dech zaparło”. Wiśniewski analitycznie 
i urzekająco zarazem relacjonuje tę miłość, 
wprowadzając na przemian nastrój nieomal 
uroczystej czułości, aby kilka linijek dalej 
zadziwić odważnym erotyzmem. S@motność 
w Sieci to także hołd składany mądrości i 
wiedzy. Splecione kunsztownie z wątkiem 
miłosnym fascynujące historie o molekułach 
emocji, o tym, kto tak naprawdę odkrył DNA 
i o tym, co po śmierci stało się z mózgiem 
Einsteina. Przeczytawszy „S@motność w Sie-
ci” wie się, że wirtualność Internetu to tylko 
umowa i że e-mail - tak naprawdę - nie musi 
się różnić od listu przysłanego zaprzęgiem 
przez posłańca. 

“Szkarłatna lilia” Nora Roberts (wyd. Pró-
szyński i S-ka)

Ostatnia część opowieści o losach trzech 
przyjaciółek z Harper House, wiekowej re-
zydencji koło Memphis w Tennessee. Stary 
dom od ponad wieku nawiedzany jest przez 
ducha kobiety o imieniu Amelia. Wiadomo, 
że Amelia nienawidzi mężczyzn, gdyż została 
kiedyś okrutnie skrzywdzona przez jednego z 
nich. Toteż, gdy mieszkanki rezydencji - naj-
pierw Stella, potem Rosalind - decydują się 
na małżeństwo, zjawa w wyjątkowo nieprzy-
jemny sposób okazuje swe niezadowolenie. 
Teraz jej złość zwraca się przeciwko trzeciej z 
przyjaciółek, Hayley, zakochanej w Harperze, 
najstarszym synu Roz.

artur komisarek zdobył Puchar Polski
W miejscowości Chrzypsko 

Wielkie koło Poznania rozegrano 
III serię wyścigów o Puchar Pol-
ski w kategorii junior młodszy. 
Tak jak i w poprzednich wyści-
gach bezapelacyjnie najlepszym 
okazał się zawodnik naszego klu-
bu LKS Chrabąszcze - Panorama 
Nowogard Artur Komisarek. 
To zwycięstwo przypieczęto-
wało jego sukces w końcowej 
klasyfikacji ogólnej i zdobycie 
Pucharu Polski. Sukcesy odno-
szone w tym sezonie zapewniły 
mu jednocześnie przepustkę do 
startu w Mistrzostwach Polski, 
które już w piątek zaczynają się 

w Łasku koło Łodzi. Godnym 
podkreślenia jest fakt, że bę-
dzie on jedynym zawodnikiem 
naszego powiatu podczas tak 
ważnej imprezy.

Trener Ryszard Posacki i pre-
zes klubu Henryk Sawicki nie 
kryją zadowolenia z postępów 
jakie w ostatnim okresie poczy-
nił ich wychowanek. Postawa 
jaką wykazał się nasz mistrz 
powoduje, że to dyrekcja Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w 
Świdnicy usilnie zabiega, by 
został jej uczniem.

Tak trzymać!
LMM
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rozmowa z romanem kłosowskim
rola Maliniaka, owszem, daje mi satysfakcję, ponieważ dzięki niej rzeczywiście jestem 

rozpoznawalny przez starsze, jak i młodsze pokolenia widzów. jednak zawsze interesowały 
mnie role, w których mogłem powiedzieć coś bardziej od siebie, o życiu...

dokończenie ze str. 1

jest Pan aktorem zarówno 
filmowym, jak i teatralnym. co 
jest Panu bliższe?

Nie można tego specjalnie 
dzielić. W teatrze aktor uczy 
się podstaw tego zawodu. Film 
jest w tej chwili dziedziną tak 
powszechną, że aktor bez filmu 
jest niejako zubożony w swojej 
działalności. Natomiast sama 
technika pracy to zupełnie inna 
sprawa, zupełnie dwie odmienne 
rzeczy. 

Zaczynałem w teatrze, na-
tomiast później miałem swój 
długi żywot w filmie i również 
w telewizji, która ma też inny 
sposób działania.

Teatr daje tę satysfakcję, że 
odbiór jest na żywo. W teatrze 
wiem jakie mam samopoczucie 
i jak jest to odbierane przez 
widownię, czuję jak oddechy 
życzliwości dobiegają do mnie. 
Jeżeli chodzi o film to dopiero 
potem mam satysfakcję lub smu-
tek kiedy to oglądam. 

jako aktor wszechstronny 
sprawdza się Pan zarówno w 
rolach dramatycznych, jak i 
komediowych. która z tych 
form jest Panu bliższa?

Warunki predysponowały 
mnie bardzo do ról komedio-
wych. Ponieważ, delikatnie mó-
wiąc, jestem aktorem nietypo-
wym w sensie zewnętrznym. Za-
wsze miałem dość duże poczucie 
humoru. Lubiłem się bawić. 
Natomiast uważam, że aktorstwo 
to sprawa niepodzielna między 
komedią a dramatem. W czło-
wieku jest wszystko, i uśmiech, 

i dramat. Udało 
mi się w moim 
życiu zrealizo-
wać to, że gra-
łem role zarów-
no dramatyczne, 
jak i komediowe. 
W rolach drama-
tycznych można 
wpleść również 
momenty kome-
diowe i na od-
wrót, w role ko-
mediowe wnieść 
momenty dra-
matyczne, gdyż 
tak jest w życiu.

kt ó r a  r o l a 
przypadła Panu 

szczególnie do gustu?
Miałem kilka takich ról.
Być może jedną z nich była 

rola Maliniaka, w końcu jest 
Pan dzięki niej najbardziej 
znany.

Rola Maliniaka, owszem, daje 
mi satysfakcję, ponieważ dzięki 
niej rzeczywiście jestem roz-
poznawalny przez starsze, jak 
i młodsze pokolenia widzów. 
Jednak zawsze interesowały 
mnie role, w których mogłem 
powiedzieć coś bardziej od 
siebie, o życiu, itd... Taką rolą 
była, na przykład, piękna po-
stać Rolanda. Następnie rola 
bardzo przekorna, bo pozornie 
śmieszna a szalenie mądra to 
postać wojaka Szwejka. Grałem 
także Ryszarda III jako symbol, 
że władza bywa podła, że ucie-
ka się ona często do zła, aby 
osiągnąć pożądany cel. Grałem 
też wiele sympatycznych, ko-
mediowych ról, na przykład w 
filmie „Ewa chce spać”. 10 lat 
temu miałem również możność 
grać rolę w produkcji Andrzeja 
Barańskiego „Kramarz”.

na kim się Pan wzorował 
jako młody człowiek i aktor?

Nie miałem specjalnie jakichś 
wzorów aktorskich. Jednakże 
były osoby z tego środowiska, 
które uważałem za swoich ido-
li, jak mój profesor Aleksander 
Zelwerowicz. Ponadto, wybitny 
aktor Jacek Woszczerowicz, tak-
że mój profesor. Imponował mi 
również Jan Świderski.

Jednakże nigdy nikogo nie 

naśladowałem. Wydaje mi się, 
że wszystko to, co robię i robi-
łem jest ode mnie. To znaczy 
zła, jak i dobra szukam w sobie.

nad czym Pan teraz pracu-
je?

Jestem już starszym Panem, 
jednakże cały czas, na bieżą-
co, coś tam robię. Niedawno 
miałem jubileusz 50 – lecia. 
Grałem gościnnie w Gorzowie 
Horodniczego. Niedawno na-
kręciłem serię odcinków w 
serialu „Stacyjka”. Ponadto 
czekam na propozycje i mam 
pewne jeszcze nie zrealizowane 
plany.

a teraz trochę z innej becz-
ki.

jaką kuchnię Pan preferuje?
Mojej żony. Bardzo dobrze 

gotuje. 
jaki wynik przewiduje Pan 

w meczu finałowym Francja 
– Włochy?

Trudno mi powiedzieć. Sądzę 
jednak, że będzie remis i zade-
cyduje dogrywka.

rzuty karne?
Może nie rzuty karne, ale ra-

czej dogrywka.
Po raz który odwiedza Pan 

już nasze miasto?
Przyjeżdżałem tu już trzydzie-

ści lat temu jako młodszy aktor 
na tak zwane spotkania aktor-
skie. Potem przyjeżdżałem tutaj 
z Hanką Bielicką, z Andrzejem 
Kopiczyńskim. Byłem także na 
jednej z edycji festiwalu, który 
się tutaj co roku odbywa i teraz 
zostałem zaproszony na jubile-
usz.

Tak, więc ziemia nowogardz-
ka jest Panu znana.

Nie tylko ta ziemia, ale i byłe 
województwo szczecińskie, 
z tego względu, że zaczyna-
łem swoją karierę aktorską w 
roku 53 na deskach teatrów w 
Szczecinie i Stargardzie. 

Pamiętam te jezioro, które 
obchodziłem na około, kiedy 
przyjechałem tu kiedyś na spot-
kanie.

dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadził 

Piotr Słomski

komunikat 
Stowarzyszenia 
na rzecz Ochrony 
Środowiska

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy i czytelników naszych materiałów o 
ochronie środowiska w gminie Nowogard do:

 „kina podwórkowego”
 na placyku przy posesji na ul. Luboszan 1 

(stara szachulcowa budowa na deptaku, No-
wogardzki Dom Kultury – mury obronne w 
kierunku jeziora).

Otwarcie nastąpi jutro tj. wtorek 11 lipca br. o 
godz. 16.00. Projekcja naszych filmów odbędzie 
się do godz. 19.30 – by nie zakłócać programu 
Lata z Muzami, później możesz sobie upiec na 
naszym ognisku kiełbaski. Przez kilka dni, aż do 
zakończenia Lata z Muzami od 14.00 do 19.30 a 
w piątek tj.14 lipca od godz. 14.00 do godz. 18.00 
będziemy prezentować materiał dokumentalny 
na temat turystyki, agroturystyki i tematy o 
ochronie powietrza w Polsce. Zapraszamy też 
do udziału reżyserów, aktorów, i wszystkich 
chętnych którzy chcieliby pochwalić się swoją 
ulubioną kolekcją, zaśpiewać czy powiedzieć 
swój wiersz. Po filmach zapraszamy do dyskusji. 
Imprezę tą będziemy filmować, możesz stać się 
bohaterem następnego mojego filmu. Zapre-
zentujemy film z Ekofilmu - 2006, Zielonych 
Świątek, Nocy Świętojańskiej, Motocrossu, 
walk w taekwondoo i inne. Możesz siebie na 
tych filmach zobaczyć, jeśli na tych imprezach 
widziałeś obiektyw mojej kamery! Przyjdź, 
zobacz, zamów ten film, weź coś do siedzenia 
– impreza plenerowa! Jeszcze raz serdecznie 
zapraszamy, szczególnie mieszkańców okolicz-
nych wsi wokół Glicka – czeka Was prawdziwa 
niespodzianka!!!

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska 

– Koło w Nowogardzie
Prowadzący imprezę, przedstawiciel Stowa-

rzyszenia: Eugeniusz Korneluk, kontakt – tel. 
kom. 600-653-124.

Znaleziono klucze
Tydzień temu, przy ulicy Bema znaleziono 

widoczne na zdjęciu klucze. Można je odebrać 
w siedzibie redakcji „Dziennika”.

Red.
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co nam Muzy pokażą
Dziś postaramy się przybliżyć Państwu dalsze atrakcje przygotowane 

przez organizatorów tegorocznego „Lata z Muzami”. Przedstawiamy filmy 
i koncerty, które odbędą się od wtorku do czwartku.

„Myszka Miki” film animowany USA, reż. Walt Disney, czas trwania 90 min., 
projekcja wtorek godzina 15.00.

Druga część prezentowanego wczoraj klasyku kina animowanego.
„Cienie” film niemiecki 1923 r., reż. Artur Robinson, czas trwania 60 minut, 

projekcja wtorek godzina 18.30.
Wysublimowana plastycznie opowieść o demonach, które według słów Goi, 

budzą się do życia, gdy zasypia rozum.
„Krótka histeria czasu” Dramat Polska 2006 r., reż. Dominik Matwiejczyk, ob-

sada: Marcin Damięcki, Kamila Baar, Małgorzata Foremniak, czas trwania 92 min., 
projekcja wtorek godzina 22.30.

Tomek, student ostatniego roku fizyki, zakochuje się w pięknej Julii – dziewczynie 
swojego kumpla z roku - Jarka. Tomek zdaje sobie sprawę, że szansa na odbicie Julii 
jest raczej niewielka, jednak za wszelką cenę pragnie znaleźć się w jej pobliżu.

„Mały Książeę” Film USA 1974 r., reż. Stanley Donen, obsada Steven Warner, 
Richard Kiley, Bob Fosse, czas trwania 90 min., projekcja środa godzina 15.00

Ekranizacja klasyki „Małego Księcia” Saint Exuperyego zrealizowana w 1974 
roku.

„Ręce Orlaka” Film Austria/ Niemcy 1925 r., reż. Robert Wiene, obsada: Conrad 
Veidt, Alexandrsa Sorina, Carmen Cartellieri, czas trwania 60 min, projekcja środa 
godzina 18.30.

Ekspresjonistyczne dzieło Roberta Wiene jest dramatyczną opowieścią o pia-
niście, który po przeżyciu katastrofy kolejowej jest przekonany, że utracił ręce i 
zostały mu przeszczepione nowe dłonie należące do mordercy. Obsesja jakiej ulega 
zmienia nie tylko psychikę wrażliwego artysty, ale prowadzi do wielu tragicznych 
wydarzeń.

„Wszyscy jesteśmy Chrystusami” Dramat Polska 2006 r., reż. Marek Koterski, 
obsada: Marek Kondrat, Andrzej Chyra, Michał Koterski, czas trwania 107 min., 
projekcja środa godzina 23.00.

Kolejna opowieść o sfrustrowanym intelektualiście Adasiu Miauczyńskim.
Adam Miauczyński jest kulturoznawcą i alkoholikiem. Od kilku lat - niepijącym, 

leczącym się, trzeźwiejącym alkoholikiem. Adam pyta swojego ukochanego syna 

Sylwestra, co mu chciał powiedzieć. Syn zwierza się, że kiedyś, pod koniec picia 
Adama, życzył mu śmierci i myślał, żeby go zabić. Sylwek opowiada Adamowi jak 
do tego doszło i co pamięta z ich wspólnego życia.

Latający Holender koncert środa godzina 20.00
Zespół istnieje od 2006 roku. Jak sama nazwa może sugerować, grają szanty. W ich 

repertuarze można znaleźć kompozycje autorskie i klasyki tego gatunku muzyki.
„Przygody Tomka Sawyera” Film przygodowy USA 1938 r., reż. Norman Taurog, 

obsada: Tommy Kelly, Jackie Moran, Ann Gillis, czas trwania 75 min., projekcja 
czwartek godzina 15.00.

Uznawana za najlepszą ekranizację dzieła Marka Twaina.
Bystry, przedsiębiorczy urwis, Tomek, mieszka w małym miasteczku nad Missisipi, 

i robi wszystko, żeby się nie nudzić - przez co niejednokrotnie wpada w kłopoty, 
ale także trafia na ślad pewnej tajemnicy, z którą związana jest ponura zbrodnia 
i ... wielki skarb.

„Portier z hotelu Atlantic” Dramat Niemcy 1924 r. reż. Friedrich Wilhelm Murnau, 
czas trwania 90 min., projekcja czwartek godzina 18.30.

Arcydzieło filmowe mistrza niemieckiego ekspresjonizmu, które zainicjowało 
w kinematografii nurt kammerspielu. Historia starego portiera, dumnego ze swej 
pozycji, który pewnego dnia zostaje zdegradowany i przydzielony do obsługi toalet, 
opowiedziana jest z niebywałą wrażliwością głównie za pomocą nowatorskiego 
zastosowania kamery. Jej ruchy, położenie oraz sposób oświetlenia odzwierciedlają 
stany emocjonalne bohatera i nadają znaczeń obrazowi.

„Tsotsi” Dramat/ Kryminał USA 2006 r., reż. Gavin Hood, obsada: Presley Chewe-
neyagae, Mothusi Magano, Israel Makoe, czas trwania 94 min., projekcja godzina 
22.00.

Gavin Hood stał się znany w naszym kraju, gdy przed laty w trybie awaryjnym 
został reżyserem najnowszej ekranizacji „W pustyni i w puszczy”. W tym filmie nadal 
nie opuszcza Afryki.

Historia pochodzącego ze slumsów Tsotsi – młodego członka gangu, który na 
skutek dramatycznych wydarzeń kradnie auto pewnej amerykanki nie zauważając 
znajdującego się na tylnim siedzeniu dziecka. Konfrontacja brutalnego przestępcy z 
niewinnym trzymiesięcznym niemowlakiem przyniesie niespodziewane skutki...

Krach koncert wtorek godzina 21.00
Niemiecki zespół Krach już po raz drugi odwiedza nasze miasto. W zeszłym roku 

podczas ich koncertu rozpętała się spora burza, więc w tym roku będzie można 
nadrobić zaległości i posłuchać tego, co mają do zaprezentowania. Ich muzyka to 
żywiołowa mieszanina punka reggae i ska. Warto posłuchać.

Ag

  W obiektywie Jana Korneluka   
                   Nowogard   „wczoraj”
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II Zlot drużynowych
Tuż  z początkiem wakacji  Związek Drużyn 

Nowogard był organizatorem II Zlotu Drużyno-
wych Chorągwi Zachodniopomorskiej. W zlocie 
uczestniczyło blisko 50 drużynowych i instruk-
torów. Zawitali oni do Szkoły Podstawowej nr 4, 
gdzie na terenie przyszkolnym na trzy dni rozbili 
obozowisko. Oprócz programu przygotowanego 
dla kadry (np. puszczanie wianków na nowo-
gardzkim jeziorze) zorganizowali festyn dla dzieci 

i młodzieży z os. Bema. W trakcie festynu dzieci  
malowały, uczyły się bandażować na  harcerzu-
statyście, wykonywały orgiami, lepiły z ciastoliny, 
uczyły się piosenek i pląsów zuchowych. Uczestni-
cy byli bardzo zadowoleni z organizacji tej imprezy 
w Nowogardzie. Następny Zlot za rok. Tym razem 
na pewno w Płotkowie!

(HSI)

   KALENDARIUM
11 lipca
Imieniny: Benedykt, Cyprian, Jan, Kalina, 

Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sabin i 
Wyszesława.

Światowy dzień Ludności
12 lipca
Imieniny: Andrzej, Bonifacy, Bruno, Brunon, 

Epifania, Euzebiusz, Feliks, Hilarion, Hilariona, 
Himisław, Imisława, Jan Gwalbert, Janina, Ja-
zon, Marcjanna, Pamela, Paulin, Piotr, Prokles, 
Prokul, Świętożyźń, Tatomir i Weronika.

13 lipca
Imieniny: Andrzej, Benedykt, Ernest, Er-

nestyn, Eugeniusz, Henryk, Małgorzata, Mero-
pia, Radomiła, Serapion, Sylas i Świerad.

jest wyrok sądu 
w sprawie Glicka

Przed Sądem Administracyjnym w Szcze-
cinie zapadł prawomocny wyrok w sprawie 
planowanej spalarni w Glicku.

Szerzej w piątek.
Red.

Foto z Parady Gwiazd
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reklama

Podziękowanie 
dla Burmistrza nowogardu 

i Sołtysa wsi karsk 
za zorganizowanie 

bezpłatnego transportu 
składa 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Karsk

Wygraj weekend w Hotelu Slavia!

Kontynuujemy konkurs  – można wygrać 
bezpłatny weekend dla dwóch osób w hotelu 
Slavia w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej 
nagrody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzy-
żówek  Zasady są proste - w każdym lipcowym 
numerze „DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę 
i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie 
siedem liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowa-
ne od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kupona-
mi nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Zdeaktualizowane numery „DN” będzie 

można dostać w redakcji.

  Krzyżówka nr 2
Poziomo:
1 „…… Militari” najwyższe polskie odzna-

czenie wojskowe,
5 – potocznie o kobietach romskiego pocho-

dzenia handlujących na ulicach,
6 – matura.
Pionowo:
1 – autor powieści fantastyczno-naukowych 

(20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi),
2 – ptak, który buduje wiszące gniazda,
3 – zaakceptuję tę wyspę (nie mylić z Woli-

nem!),
4 – upadek tego miasta opisano w Iliadzie 

– inna nazwa Troi.
LMM

Sprawozdanie burmistrza
Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu w okresie od 31.05.- 05.07. br. 

Sprawozdanie przedstawił Kazimierz Ziemba w minioną środę na sesji gminy Nowogard.

W okresie między sesjami 
podjąłem następujące decyzje i 
rozstrzygnięcia:

W zakresie spraw: komunal-
nej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska.

Dokonano podziału dwóch 
mieszkań komunalnych: kawa-
lerki przy ul. Warszawskiej oraz 
lokalu w Trzechlu;

Otrzymano dokumentację 
projektową na modernizację 
szlaku rowerowego „Równi-
na Nowogardzka” 
od szczecińskiego 
oddziału PTTK. 
W chwili obecnej 
trwa kompletowa-
nie dokumentów w 
celu przygotowania 
analizy finansowej 
i złożenia wniosku 
do funduszu IN-
TERREG III.

Ogłoszono prze-
targ na remont 
chodników na ul. 
Mickiewicza w No-
wogardzie – strona 
prawa – na odcinku 
od skrzyżowania z 
ul. Reymonta do 
skrzyżowania z ul. Nadtorową.

W dniu 7 czerwca br. odbyło 
się spotkanie z przedstawicie-
lami ENEI Szczecin w sprawie 
kompleksowej modernizacji 
oświetlenia drogowego będącego 
na stanie Enei. W wyniku ne-
gocjacji zaproponowanej przez 
Enea Szczecin kwotę obniżono 
o 50.000 zł do kwoty 808.235 zł.

W zakresie spraw gospodarki 
nieruchomościami: 

Sprzedaż lokali mieszkalnych, 
zbyt 6 lokali na łączną kwotę 
22.974,90 zł przy ul. 5 Marca, 
ul. Warszawskiej 10, Armii Kra-
jowej 48, Wojska Polskiego 38, 
700- lecia 26.

Sprzedaż gruntu w drodze 
przetargu – działka budowlana 
pow. 440 m2 obręb Wojcieszyn 
za cenę 2.648 zł.

Działka o powierzchni 967 m2 
na terenie Nowogardu za cenę 
23.715 zł.

Sprzedaż gruntu na drodze 
bezprzetargowej w Glicku – jed-
na powierzchnia 3925 m2 c. 3 
792 zł i dwie w Nowogardzie przy 
ul. 700- lecia pow. 42 m2 zabu-
dowana pawilonem handlowym 
wybudowanym ze środków włas-

nych c.1861; nabycie na własność 
użytkowania wieczystego działki 
o pow. 41m2 przy ul. 5- marca 5a 
za kwotę 623 zł.

W zakresie spraw inwestycji 
i remontów 

Budowa oświetlenia ulicznego 
na osiedlu domów jednorodzin-
nych przy ul. Poniatowskiego i 
Ogrodowej.

Remont instalacji elektrycznej  
w świetlicy wiejskiej w Czer-
mnicy.

Adaptacja budynku po byłej 
szkole w Jarchlinie na budynki 
socjalne. W Starostwie Powiato-
wym w Goleniowie została zło-
żona dokumentacja projektowa 
adaptacji wolnych pomieszczeń 
szkoły na 1 lokal mieszkalny.

Wykonano remont remizy 
strażackiej w Orzechowie.

W zakresie oświaty, kultury 
i sportu.

W dniu 29 maja br. dele-
gatura kuratorium oświaty w 
Nowogardzie pozytywnie za-
opiniowało arkusze organiza-
cyjne szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Nowogard na rok szkolny 
2006/2007.

W dniu 1 czerwca br. na te-
renie gminy Nowogard odbył 
się XI sportowy Turniej Miast i 
Gmin. W turnieju udział wzięli 
uczniowie wszystkich szczeb-
li nauczania, zawodnicy i 
zawodniczki klubów spor-
towych oraz dorośli miesz-
kańcy naszej gminy.

W dniu 2 czerwca w 
SP w Długołęce odbyła 
się uroczystość z okazji 
60- lecia działalności tej 
placówki.

W dniu 22 maja Burmistrz 
Nowogardu powołał komisję do 
oceny wniosków o stypendium 
„Młody talent Ziemi Nowo-
gardzkiej”. Komisja na posiedze-
niu w dniu 14 czerwca wyłoniła 
stypendystów w osobach: Mie-
lewczyk Joanna, Pawlak Natalia, 
Niedbał Sandra, Jędrysiak Jago-
da, Korniluk Sylwia – SP 4; Szpil-
kowski Piotr – SP 1; Kaliszewska 
Sara – SP 2; Tychoniec Agata, 
Łysiak Dorota – Gimnazjum nr 
1; Konieczna Aleksandra – Gim. 

Nr 2; Sawicka Brygida 
– Gim nr 3; Woj-
ciech Koladyński, 
Piotr Balov, Paweł 
Ceranka – II LO.

W dniu 24 marca 
burmistrz powołał 
Gminną Komisję 
Konkursową do zor-
ganizowania i prze-
prowadzania kon-
kursu plastycznego 
p.n „60 lat Nowo-
gardzkich Ludowych 
Zespołów Sporto-
wych w oczach dzieci 
i młodzieży” z okazji 
60- lecia LZS na Po-
morzu Zachodnim.

Komisja na posiedzeniu w 
dniu 14 czerwca wyłoniła sty-
pendystów w osobach: 1 miejsce 
Mateusz Tamborowski SP nr 2, 
2 miejsce Dawid Kulinicz SP 
nr 1, 3 miejsce Patryk Tożewski 
SP nr 2.

1 miejsce Sonia Gibka, 2 miej-
sce Anna Raczyńska, 3 miejsce 
Aleksandra Wołk – wszyscy Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie.

W dniu 16 czerwca w NDK 
odbyła się uroczystość 60 – lecia 
LZS na Pomorzu Zachodnim.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
został odznaczony Złotą Odzna-
ką Honorową LZS za zasługi w 
rozwoju sportu wiejskiego.

W czerwcu odbyły się dwa 
zebrania wiejskie w Błotnie i 
Strzelewie.

Ireneusz karczyński
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OG£OSZENIA dRObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub 

kawalerkę. PILNIE. Tel. 665 245 665.
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 

Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. Ogrody im. „Słowackiego”. 
0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany, dwuetażowy w oko-
licach Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 
091 39 14 856, 0506 801 819.

• Częściowo umeblowana kawalerka 
do wynajęcia. 091 39 23 259.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe z gara-
żem. 091 39 28 135.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam kontener blaszany, 
ocieplony, po remoncie. Świetny na 
działkę. Rozmiar 5 x 3 x 2,5 (wys.). 
0500 266 965.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. 
Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Sprzedam kiosk „RUCHU” 60 na osied-
lu Gryfitów. 0605 252 046.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia, 2 lub 3-pokojowego. 0606 
620 726.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Sprzedam kontener na Targowisku. 
Cena 2.700 zł. Tel. 0603 218 505.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 pokoje. 0503 03 
82 34.

• Sprzedam ziemię pod Warnkowem 
– 2 ha. 0607 585 550.

• Sprzedam mieszkanie, cena 130.000 
zł. 091 39 27 142, po 20.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, 
rok prod. 1979. Tanio!!! Tel. 091 39 
11 101.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam Fiat 126p, szybko i tanio! 
091 39 21 148, po 20.00.

• Sprzedam chłodnicę nową do Stara. 
091 39 20 186.

• Sprzedam ładne alufelgi 15”, z opona-
mi. Opel, VW, Renault. 0661 841 608.

• Sprzedam VW Golf II, 1985 r., poj. 1.6 
benzyna + gaz. Szyberdach, centralny 
zamek. 0505 801 778.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicz-

nie i hurtowo – cena do uzgodnie-
nia. 091 39 110 18, po 20.00.

• Sprzedam „Orkan”. Cena 3.000 zł – do 
uzgodniena. Tel. 0660 229 504.

• Sprzedam kombajn Z56, 1987 r. z 
sieczkarnią. 0889 834 817.

• Sprzedam siano, kostka – 2 zł. Redło 
52. Tel. 091 39 18 703.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 186 
73.

• Sprzedam czarną i czerwoną porzecz-
kę – zbiór własny. 091 39 21 739.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0609 574 542.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zama-
wiać lub dorabiać? – Dla każdej nowej 
konsultantki prezenty! Darmowa 
dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! Za-
dzwoń!!! 0507 647 176 lub 091 39 180 
52.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i 

tanio! 0696 138 406.
• Instalacje elektryczne, pomiary. 

0693 553 656.
• Usługi transportowe – przepro-

wadzki. 0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Naprawa RTV, Sawicki, ul. Ks. Wiel-

kiego 7. 091 39 20 737.
• Dekarstwo – blacharskie, docieplenia, 

renowacja dachów. Przystępne ceny. 
0885 157 291.

PRACA
• Restauracja „Przystań” zatrudni 

kucharza. 091 39 20 221.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do 

pracy w kuchni. 0600 811 404.
• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 

spożywczego. 0601 160 970.
• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 

– 50 lat, najchętniej rencistkę lub 
emerytkę. 0693 850 197.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zrywa-
nie porzeczek. Tel. 091 39 21 739.

• Zatrudnię przy dociepleniu i muro-
waniu. 0608 817 214.

• ZATRUDNIĘ MURARZA DO PRAC 
OGÓLNOBUDOWLANYCH NA UMO-
WĘ O PRACĘ. TEL. 091 39-25-120, 
604 422 221.

• Zatrudnię murarzy lub firmę budow-
laną. 0693 344 778.

• Zatrudnię ekspedientkę do kiosku 
spożywczego w Nowogardzie. 0693 
843 533.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z 
Pro Logic, kolumny nieużywane. 0508 
419 147.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 

10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 447, 0500 766 730.

• Kupię drzewo do kominka, 15 m3. tel. 
091 39 207 14.

• Telewizor 21” sprzedam. 091 39 
20 737.

• Przyjmę szczenięta małych kundel-
ków. 091 39 170 22.

• Sprzedam wózek głęboki + spacerów-
ka, stan idealny. 091 39 23 887.

• Foksterierki przyjazne dzieciom i 
myśliwym tanio sprzedam. 091 39 
18 775, po 20.00.
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PRZEWÓZ OSÓB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Szczecin
05:30 L, 06:00 L, 06:35 F, 07:15 BL, 07:45 U, 08:15 A, 09:15 U, 09:45 
L, 11:00 L, 12:25 L, 13:40 L, 14:45 S, 16:10 U, 16:50 7L, 16:55 zL, 
17:55 7L, 18:40 L, 19:30 w, 20:10 U, 21:40 U
Szczecin – Nowogard
05:45 y, 06:25 U, 07:20 L, 07:45 F, 10:10 U, 11:20 A, 12:25 L, 13.00 U, 
14.00 L, 14:45 F, 15:15 BL, 15:40 L, 16.00 U, 16:35 S, 18:15 L, 18:35 
7L, 19.10 zL, 19:15 U, 19:35 7L, 20:40 L, 21:10 7L, 23:15 U
Oznaczenia:  7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do 
soboty; B - kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku; L – nie kursuje w Święta Wielkiej Nocy; S 
– kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy dworcu PKP) w 
– kursuje w piątki i soboty; z – kursuje w piątki i niedziele.

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks

NOWOGARD    03.07.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. rejestratorka medyczna
7. murarz
8. kierownik produkcji
9. sprzedawca
10. mechanik maszyn
11. księgowa
12. spawacz
13. wychowawca świetlicy
14. stolarz (możliwość przyuczenia)
15. szwaczka
16. prasowaczka
17. sprzątaczka (gr. inw.)
18. nauczyciel j. niemieckiego

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. rozbieracz-wykrawacz (Ościęcin)
2. spawacz (Żabowo)
3. pracownik obsługi wózka sprząta-

jącego (Kliniska)
4. technolog robót wykończenio-

wych (Goleniów, Mosty)
5. kierowca C+E, HDS (Maszewo)
6. spawacz-ślusarz (Szczecin)
7. przedstawiciel handlowy (Zachod-

niopomorskie)
8. kierownik robót sanitarnych (Go-

leniów)
9. operator koparki (Goleniów)
10. pakowacz żywności (Szczecin)
11. z-ca kierownika piekarni (Gole-

niów)
12. kierowca (Gryfino)
13. nauczyciel j. angielskiego, j. nie-

mieckiego, w-fu, historii, informa-
tyki, fizyki/techniki (Kamień Pom.)

14. kucharz, osoba do organizacji 
gier i zabaw dla dzieci (Łukęcin)

15. pracownik produkcji (Poznań)
16. kierowca C+E (Gryfice)
17. spawacz, betoniarz, pracownik 

fizyczny (Miękowo)
18. dekarz, murarz, tynkarz (Potuli-

niec)
19. brukarz, instalator sieci wodno-

kanalizacyjnych, cieśla-zbrojarz      
     (Szczecin)
20. fryzjerka d/m (Osinów Dolny 1)
21. murarz, malarz, szpachlarz, kafel-

karz, pomocnik budowlany  
     (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego, j. nie-

mieckiego, j. polskiego, fizyki, 
      techniki, muzyki (Osina)
23. malarz-szpachlarz (Goleniów)
24. kierowca C+E (Węgorza)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, FILIA 
W NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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Wiejski Festiwal Sztuki 
W dniach 14 – 21 lipca we wsi Strzelwo odbędzie się Wiejski Fe-

stiwal Sztuki zorganizowany przez Ośrodek Poszukiwań Twórczych 
w Strzelewie – Zygmunt Heland, Stowarzyszenie Teatr BRAMA, 
Stowarzyszenie Teatr KANA Szczecin oraz Radę Sołecka wsi Strzele-
wo. Ma wziąć w nim udział około 3000 osób. W programie imprezy 
znalazły się koncerty, spektakle plenerowe, kameralne, perfora-
mance, instalacje, warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, garncarskie, 
kowalstwa artystycznego, a także warsztaty wokalne, teatralne,  
taneczne i bębniarskie. 

W samych warsztatach będzie 
uczestniczyło ok. 120 osób, w tym 
mieszkańcy z Domu Dziecka w 
Mostach. Są jeszcze wolne miej-
sca. Zainteresowani powinni kon-
taktować się pod numerami tele-
fonów 091 39 28 002 oraz 0509 
702 817. Wyjątkowość Wiejskiego 
Festiwalu w Strzelewie polega na 
bezpośrednim twórczym uczest-
nictwie osób biorących w nim 
udział. A tym samym możliwości 
skorzystania z doświadczeń i wie-
dzy uznanych twórców, artystów i 
rzemieślników. 

Tegoroczny Wiejski Festiwal 
Sztuki nie jest pierwszą impre-
zą tego typu, która odbywa się 
w Strzelewie. Pomysł powstał 
pod koniec lat 90.  Młodzież wsi 
Strzelewo zbudowała na łące 
scenę koncertową. Stodołę zaś, 
gospodarz Zygmunt Heland 
,przebudował na salę teatralną. 
Budynek gospodarczy został ad-
aptowany na pokoje gościnne. 
Tak powstało miejsce spotkań 
twórców i artystów – Ośrodek 
Poszukiwań Twórczych „He-
land” w Strzelewie. 

Od tamtej pory w Ośrodku 
odbyło się wiele spektakli teatral-
nych, koncertów muzycznych, 
warsztatów artystycznych. 

Ostatnio gościł tu nawet teatr z 
Chicago i Berlina. Miejsce to, jak 
podkreślają przebywający tu ar-
tyści, stało się ważnym punktem 
na mapie ośrodków kultury nie-
zależnej. 

Obecnie jednym z elemen-
tów Wiejskiego Festiwalu Sztuki 
jest wspólna praca kilku ośrod-
ków twórczych nad spektaklem 

„Antygona”, która rozpoczęła się 
w Strzelewie już 24 czerwca br. 
Do wspólnej pracy warsztatowej 
i twórczej zaproszeni zostali ak-
torzy Stowarzyszenia Teatralnego 
Chorea z Gardzienic, Teatru Kana 
ze Szczecina, Teatru Brama, oraz 
Schloss Broellin z Niemiec. 

W założeniu efektem całego 
przedsięwzięcia będzie premiera 
spektaklu „Antygona” na sce-

nie szczecińskiej Opery 
na Zamku Książąt 
Pomorskich. Opiekę 
artystyczną nad przed-
sięwzięciem sprawują 
doświadczeni twór-
cy: Dorota Porowska 
i Tomasz Rodowicz 
(aktorzy Teatru Gar-
dzienice) oraz, od stro-
ny muzycznej, Tomasz 
Krzyżanowski i Maciej 
Rychły. 

W programie imprezy 
można znaleźć wiele cie-
kawych i cennych wy-
darzeń artystycznych. 

Pojawi się m.in. norweska 
grupa teatralna Stella Polaris czy 
ceniony na folkowej scenie zespół 
Dikanda. Wielbiciele cygańskich 
dźwięków będą mogli posłuchać 
Kałe Bałe, a muzykę perkusyjną 
zaprezentują bębniarze z zespołu 
Sambal. Wystąpi również gra-
jący muzykę ukraińską zespół 
Hawrana i legendarny już niemal 
Kwartet Jorgi.

Ag

 Program: 

14 lipiec (piątek) 
rozpoczęcie warsztatów rzeźby, malarskich i 
ceramiki 

15 lipiec (sobota) 
rozpoczęcie warsztatów wokalnych, tanecznych, 
teatralnych, 
kowalstwa artystycznego i video art. 
- godz. 20.00 wiejska zabawa taneczna w Strzelewie 

16 lipiec (niedziela) 
- warsztaty od godz. 11.00 do 15.00 
- godz. 16.00 rozpoczęcie Wiejskiego Festiwalu 
Sztuki mszą świętą w Strzelewie  
- godz. 17.00 - Oficjalne otwarcie Festiwalu 
- godz. 17.30 - Teatr „continuo” z czech - parada 
artystów i uczestników Festiwalu 
- godz. 18.30 - Wspólny posiłek przy 100 metrowym 
stole 
- godz. 20.00 - alina czyżewska - spektakl  teatralny 
u Helanda
- godz. 21.00 - koncert zespołu cygańskiego „kałe 
Bałe” (duża scena we wsi) 

17 lipiec (poniedziałek) 
warsztaty od godz. 11.00 do 15.00 
- godz. 17.00 - performance arti Grabowski 
(kraków) 
- godz. 18.00 - spektakl Teatru Tetraedr (racibórz) 
- godz. 19.30 - Występ gwiazdy Festiwalu Stella 
Polaris z norwegii 
- godz. 21.00 - koncert muzyki ukraińskiej 
„Hawrana” (duża scena) Strzelewo  

18 lipiec (wtorek) 
warsztaty od godz. 11.00 do 15.00 
- godz. 17.00 - koncert zespołu „Sambal” (duża 
scena) 
- godz. 18.30 - Teatr „kreatury” - spektakl teatralny 
u Helanda
- godz. 19.30 - „Trio z Belwil” - pieśni ludowe
- godz. 21.00 - koncert kwartetu jorgi 
- godz. 22.30 - dariusz Gorczyca performance 

19 lipiec (środa) 
warsztaty od godz. 11.00 do 15.00 
- godz. 17.00 - koncert muzyczny w kościele w 
Strzelewie
- godz. 18.00 - spektakl - rodzaj żeński Liczba 
Mnoga - „Taniec z wachlarzami” 
- godz. 19.00 - anne Seagrave - performance 
taneczny 
- godz. 21.00 - koncert zespołu „dikanda” - (wieś 
Strzelewo) 

21 lipiec (piątek) zakończenie warsztatów

Ponadto przez cały czas trwania Wiejskiego Festiwalu 
Sztuki w Strzelewie będą odbywały się spotkania, 
dyskusje i seminaria poświęcone polskiej wsi i 
nierozerwalnie związanego z nią uroku polskiego 
krajobrazu. Seminaria będą poświęcone dyskusjom 
tzw. „ekologii głębokiej”, tj. zmiany sposobu myślenia 
i działania w otaczającym nas świecie dla zachowania 
szczególnych uroków i charakteru polskiej wsi. 

Zapraszamy do Strzelewa

Wybory PO w Szczecinie

artur Gałęski - członkiem Zarządu 
regionu Platformy Obywatelskiej

W minioną sobotę 8 lipca w 
Szczecinie wyłoniony został 
nowy Zarząd Regionu PO.

Nowe władze zachod-
niopomorskiej PO to min: 
Przewodniczący poseł Stanisław 
Gawłowski, wiceprzewodniczą-
cy: posłowie Sławomir Nitras 
oraz Sebastian Karpiniuk. W 15-
osobowym Zarządzie Regionu 
zasiada również mieszkaniec 

Nowogardu Artur Gałęski, któ-
ry jest również, na razie nieofi-
cjalnym, kandydatem PO na 
burmistrza Nowogardu.

Przypomnijmy, że Artur 
Gałęski od ponad 17 lat zwią-
zany jest z NSZZ „Solidarność”, 
następnie był członkiem Ruchu 
Społecznego AWS, a od czasu 
rozwiązania tego ugrupowania 
jest członkiem PO. W trakcie 
swej działalności społecznej 
Artur Gałęski był min. wicekura-
torem oświaty, doradcą wicepre-
miera Longina Komołowskiego 
do spraw edukacji oraz radnym 
powiatowym. Aktualnie jest 
wicedyrektorem Prywatnego 
Liceum w Nowogardzie.

Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż nowe władze Platformy 
zachodniopomorskiej mają 
zdecydowanie konserwatywny 
charakter w stosunku do innych 
liberalnych władz regionów w 
kraju. Zdecydowana większość 
członków nowych władz PO to 
osoby o rodowodzie solidar-
nościowym i konserwatywnych 
poglądach. Wypada w związku 
z tym żywić nadzieję na lepszą 
współpracę niż dotychczas śro-
dowisk centroprawicowych nie 
tylko w województwie zachod-
niopomorskim, ale również w 
naszym mieście czy powiecie.
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Dach jak nowy
    
 

    Przedtem          Teraz
  Poprzez…

Specjalne czyszczenie,
Zabezpieczenie antymechowe,

Gruntowanie,
Nowa powłoka.
Eternit, blacha,

dachówka…
Plus gwarancja.

Tel. 0913926084
Tel. kom. 507656632
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Wakacje z harcerzami
Kilkudziesięciu harcerzy 

uczestniczy  w Harcerskiej Akcji 
Letniej 2006. Ponad czterdziestu 
harcerzy powróciło już ze Zlotu 
Hufca Goleniów zorganizowa-
nego w Lubczynie nad jeziorem 
Dąbskim. Piętnaścioro uczestni-
czy w szkoleniu dla zastępowych 
i przybocznych “Azymut II “, 
który jest kontynuacją  szkole-
nia, które zostało rozpoczęte 
w Nowogardzie podczas ferii 
zimowych 2006. Grupa zuchów 
wraz z dh. Anną Garbat  przeby-
wa właśnie na dwutygodniowym 
obozie w Międzywodziu. Zuchy 
są zadowolone z tego wyjazdu 
i szczęśliwe, że po raz pierw-
szy samodzielnie uczestniczą 
w wypoczynku. Już w najbliż-
szą niedzielę piętnastoosobowa 
grupa młodzieży wyjedzie na 
kolonię do Centralnego Ośrodka 
Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” 
k. Olsztynka. Za niecałe dwa ty-
godnie rozpocznie się  Harcerski 
Zlot „4 Żywioły” w Płotkowie, 
na który zaprosimy po raz drugi 
Związek Drużyn „Rega” z Gryfic. 
W sierpniu  planowana jest Nie-
obozowa Akcja Letnia w SP 4.

Tak więc HAL 2006 trwa i ma się 
dobrze. Pogoda dopisuje. Dzieci 
i młodzież korzystają  z kąpieli 
wodnych i słonecznych. W pla-
nach są jeszcze inne wyjazdy i 
obozy. Dużo wyjazdów i zado-
wolenia tylko czy starczy nam 
sił, żeby to wszystko ogarnąć? 
Jeśli ktoś chciałby skorzystać z 
wypoczynku w Międzywodziu, 
podaję numer kontaktowy 667-
189-714.

phm. andrzej Wasiak 
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Szanowna redakcjo!
Ponieważ zostaliśmy jako radni poproszeni przez Państwa do oceny swojej działalności w Radzie 

chciałbym się odnieść do Waszej prośby.
Dla mnie jest to zadanie niewykonalne, ponieważ nie umiem sam oceniać obiektywnie siebie. Po-

nadto o pracy radnego nie świadczą tylko interpelacje, ale również to wszystko, co rada zatwierdza 
większością głosów.

Pojedynczy radny często może mieć odmienne zdanie niż większość jego kolegów z rady. 
I czy to będzie świadczyć o jego złej pracy w radzie? Radni z Nowogardu w większości pracowali 

dla dobra ogółu. Ja nie widziałem u nich braku zainteresowania sprawami miasta i gminy. Najła-
twiej jest krytykować. Ale o samorządzie świadczą jego efekty działania. Myślę, że oceniać powinni 
nas mieszkańcy, a nie my sami. Mieszkańcy bardzo często potrafią tylko narzekać. Na dyżury rad-
nych prawie nikt nie przychodzi. Większość mieszkańców naszej gminy ucieka od polityki, o czym 
świadczy frekwencja na wyborach. Ale pretensje o wszystko ma wielu. Demokracja to demokracja. 
Ona rządzi się swoimi prawami.

Czy przez okres działania obecnej rady coś się zmieniło? Myślę, że tak.
Mimo bardzo niskich środków jakimi dysponuje miasto  ( prawie 60 % naszego budżetu idzie na 

szkolnictwo) powstały nowe ulice, chodniki. Wybudowano dom z mieszkaniami socjalnymi. Utrzy-
mano imprezy kulturalne typu Lato Filmowe, itp. Dołożono grosza do sportu, harcerstwa, itp. orga-
nizacji. utrzymano olbrzymim wysiłkiem działalność szpitala, który jako jeden z nielicznych w 
Polsce jest na garnuszku gminy.

Spowodowano, że powolutku zaczynają przychodzić do nas inwestorzy dający nowe miejsca pra-
cy. Jak ich jest trudno pozyskać wie każda gmina borykająca się z bezrobociem. To, że od nas wy-
jeżdżają młodzi ludzie na zachód jest tendencją ogólnopolską. Niestety jest to wina rządu, który 
ucieka od reform. 

Jak dotąd nie ma reformy podatkowej, reformy służby zdrowia, policji i służb mundurowych. 
Majsterkowanie ministra w oświacie woła o pomstę do nieba.

Ale my maluczcy w maleńkiej gminie Nowogard nie mamy na to żadnego wpływu. Dalej wybory 
samorządowe będą wg klucza klubowego, a nie jak wybory większościowe na burmistrza, czy pre-
zydenta.

Demokracja w Ameryce kształtowała się ponad sto lat. Dlatego musimy uzbroić się w cierpli-
wość

Łączę wyrazy szacunku 
Krzysztof Kosiński

PS. Ocenę działalności radnych gminnych ocenią mieszkańcy w najbliższych wyborach.
Natomiast intryguje mnie, co sądzą mieszkańcy o naszych radnych powiatowych. To, co rada 

gminy załatwiła widać gołym okiem. Natomiast, co radni powiatowi z Nowogardu zrobili i załatwili  
dla Nowogardu jakoś nie mogę zobaczyć. Może się mylę. Czekam na wyprowadzenie mnie z tego 
błędu.

Wszystkich tych, co proszą abym częściej odnosił się do naszych spraw nowogardzkich na łamach 
prasy informuję, że niestety brakuje mi na pisanie czasu. Obowiązki zawodowe zabierają mi go 
strasznie dużo. Ale postaram się poprawić.

Od redakcji
Szanowny Panie krzysztofie!
redakcja prosiła radnych nie o samoocenę, ale o złożenie sprawozdań z działalności w ra-

dzie. Oceny radnych, jak Pan słusznie zauważył, dokonają wyborcy. niemniej dziękujemy, że 
Pan jako pierwszy zabrał głos w tej sprawie. Mamy nadzieję, że ośmieli to pozostałych radnych, 
w tym powiatowych, ponieważ do nich prośba była również skierowana.

  Listy Czytelników

iNFoRMacja
W dniach trwania 

Wiejskiego 
Festiwalu 

w Strzelewie 
z Nowogardu 

do Strzelewa będą 
kursowały busy 

firmy 
adama Fedeńczaka, 

zgodnie 
z rozkładem jazdy. 

informacje 
u kierowców.

POdaruj 
uŚMIecH !!!

                     
Adam jest wspania-

łym chłopcem, który 
choruje na zaburzenia 
nerwu błędnego, co 
powoduje poważne 
kłopoty z koordynacją 
ruchów, a zwłaszcza z 
utrzymaniem pionu. 
Adam wymaga sta-
łej opieki lekarskiej i 
przyjmowania dro-
gich lekarstw. Chłopca 
wraz z bratem wycho-
wuje samotnie matka, 

której nie stać na zakup tak drogiego sprzętu.  

Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szan-
sę dla Adama, aby jego życie i zdrowie uległo 
znacznej poprawie. Ratunkiem dla Adama jest 
wszczepienie stymulatora nerwu błędnego, 
który kosztuje 45.000 PLN. 

                                                             
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Nie-

pełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, 
ul.Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 
6273 z dopiskiem ‘’Stymulator dla Adama’’

KALENDARIUM
14 LIPca
Imieniny: Angelina, Damian, Dobrogost, 
Feliks, Fokas, Franciszek, Henryk, Herakles, 
Izabela, Jakub, Kamil, Kosma, Maksymilian-
na, Marcelin, Marcelina, Stella i Ulryk
Francja - Uroczystość Zdobycia Bastylii
15 LIPca
Imieniny: Anna, Antioch, Atanazja, Atanazy, 
Bonawentura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Da-
wid, Dawida, Egon, Henryk, Ignacja, Ignacy, 
Niecisław, Pompiliusz, Włodzimierz i Wło-
dzimir
16 LIPca
Imieniny: Andrzej, Atenogenes, Bartłomiej, 
Benedykt, Dzierżysław, Dzirżysława, Eusta-
cjusz, Faust, Kanmił, Maria, Maria Magdale-
na, Ryta i Stefan
17 LIPca
Imieniny: Akwilin, Aleksja, Aleksy, Andrzej, 
Aneta, Donata, Dzierżykraj, Feliks, Jadwiga, 
Januaria, Leon, Marcelina, Sekunda, Sperat, 
Teodota, Teodozy i Teodozjusz
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Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*
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Przypomnijmy całą historię. Na początku obecnej 
kadencji radni stosowną uchwałą ustalili, że staro-
sta będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 8024,05 zł. Kwota ta składała się z 
wynagrodzenia zasadniczego (4530 zł), dodatku 
funkcyjnego (1775 zł), dodatku za wieloletnią pracę 
(906 zł) oraz dodatku specjalnego na okres od 18 
listopada 2002 r. do 17 listopada 2003 r. z tytułu 
zwiększenia obowiązków służbowych związanych z 
pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych 
na realizację zadań powiatu (813,05 zł). Wydawać by 
się mogło, że to ostatnie zadanie należy do podstawo-
wych obowiązków każdego włodarza, jednak radni 
uznali, że jest inaczej.

4 marca 
2004 roku 
weszła w 
życie usta-
wa pozba-
w i a j ą c a 
m.in. sta-
rostów do-
datkowego 

wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”. Jednak 
radni powiatowi wybrnęli i z tego, przegłosowując 
podwyżkę pensji starosty o 685 zł, dzięki czemu 
zabrane wynagrodzenie i tak wpływało na konto 
Jerzego Jabłońskiego tyle, że w dwunastu ratach.

Na nową pensję w wysokości 8703,95 zł składało 
się wynagrodzenie zasadnicze (4600 zł), dodatek 
funkcyjny (1780,25 zł), dodatek za wieloletnią pracę 
(920 zł) i dodatek specjalny (1403,70 zł).

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie zasadnicze 
starosty jest najwyższe z możliwych. Wynika z tego, 
że zarządza on bogatym powiatem, a fakt, że doda-
tek funkcyjny jest o 19,75 zł niższy od najwyższego 
wytłumaczyć można tym, że w Inie i Sąpolnej nadal 
płynie woda zamiast miodu i mleka.

Tuż po podjęciu tej uchwały Przewodnicząca Rady 
Powiatu Gizela Rybicka oświadczyła na łamach na-
szej gazety, że „...Nie jest prawdą, że Rada Powiatu 
podjęła uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia 
Starosty. Rada Powiatu w dniu 4 lutego 2005 roku 
dokonała zmiany swojej uchwały z dnia 5 grudnia 
2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sta-
rosty Goleniowskiego włączając do dotychczasowego 
wynagrodzenia przysługującą do końca 2004 roku 
tzw. <<trzynastkę>>.” Jak to oświadczenie ocenić 
w kontekście przytoczonych faktów pozostawiamy 
Państwu pod rozwagę.

Sprawa ma swój dalszy ciąg. Ustawa pozbawia-
jąca starostę dodatkowego wynagrodzenia okazała 
się niezgodna z Konstytucją i już nie obowiązuje. 
Tym razem radni nie zareagowali równie szybko 
jak po jej wprowadzeniu i nie obniżyli staroście 
wynagrodzenia. Powstała więc sytuacja, w której 
kolejna „trzynastka” będzie naliczana na podstawie 
podwyższonego wynagrodzenia i można stwierdzić, 
że Jerzy Jabłoński otrzyma... „czternastkę”. Nie ma co, 
dobrze być starostą.

Ag

Jerzy Mędrek prezentu-
je zebrane przez siebie 
materiały.

czternastka dla starosty
W miniony wtorek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyła się konferencja 

prasowa radnego Jerzego Mędrka. Poruszył on kilka istotnych spraw, wśród których znalazła 
się kwestia podwyżek pensji dla starosty Jerzego Jabłońskiego.

na Białorusi żyje 720 osób, które ukończyły 
100 lat. Wśród seniorów przeważają kobiety: 
setne urodziny ma już za sobą 637 pań - po-
informowała oficjalna agencja BEŁTA. 110 lat 
ukończyło 18 kobiet i ani jeden mężczyzna. 
Trzy mieszkanki Białorusi mają ponad 115 lat 
- wynika z danych ministerstwa pracy i opieki 
socjalnej. Rekordzistką jest mająca polskie 
korzenie Anna Borysiewicz z Mińska, która 
w maju obchodziła 118. urodziny.

kraj
Mimo krytyki opozycji wszystkie kluby 

parlamentarne poparły projekt ustawy o 
podwyżkach, zgodnie z którym od paździer-
nika tego roku podwyżki pensji otrzymają 
pracownicy ochrony zdrowia, zatrudnieni 
zarówno w publicznych, jak i niepublicznych 
placówkach medycznych.

Sąd Lustracyjny II instancji zdecydował 
o wszczęciu procesu b. wicepremier Zyty 
Gilowskiej, ale nie na wniosek obrony Gi-
lowskiej, lecz z urzędu. Sędziowie doszli 
do wniosku, że zachodzi tu przewidziany 
przez ustawę „inny, szczególnie uzasadniony 
przypadek”.

W projekcie tzw. ustawy lustracyjnej znaj-
dzie się poprawka PiS pozwalająca praco-
dawcy na dyscyplinarne zwolnienie osoby 
współpracującej z komunistycznymi organa-
mi bezpieczeństwa PRL. Propozycję sceptycz-
nie oceniają posłowie PO. Bez ich poparcia 
projekt nie przejdzie w komisji sejmowej.  
Wczoraj wieczorem sejmowa komisja nad-
zwyczajna przygotowująca nowelizację 
ustawy o IPN i o lustracji rozszerzyła katalog 
osób publicznych, które miałyby podlegać 
lustracji.

WIADOMOŚCI z KRAJU i ze ŚWIATA
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dokończenie ze str. 1

Plama na jeziorze

Znane źródło 
zanieczyszczeń

Na powierzchni naszego jeziora, w okolicy fontanny po raz kolejny 
pojawiły się plamy substancji smolistej niewiadomego pochodzenia. 
Do podobnych sytuacji dochodziło już w latach ubiegłych. W końcu 
udało się znaleźć przyczynę tego przykrego zjawiska.

Plamy po raz kolejny pojawiły 
się 25 czerwca w godzinach po-
południowych. Strażacy podjęli 
działania zapobiegające ich roz-
przestrzenianiu się. Dokonano 
kontroli kanałów i studzienek 
odprowadzających wodę desz-
czową z ulicy 3 Maja, która 
poprzez separator substancji 
ropopochodnych kierowana jest 
do jeziora. Pełnił on rolę kanału 
technologicznego byłej gazowni. 

Zarządzono jego systematyczny 
monitoring. W roku ubiegłym 
właśnie tam dopatrywano się 
źródła wycieku, a pobrane prób-
ki potwierdzały tę tezę.

Wezwano również ekipę płe-
twonurków, która miała spe-
netrować jezioro. W wyniku 
ich działań stwierdzono, że na 
jego dnie w okolicy fontanny, 
w odległości około 3 metrów 
od brzegu znajduje się warstwa 

smolistej substancji. Ma ona aż 
około 40 metrów kwadratowych. 
Po wzruszeniu z łatwością wy-
pływa na powierzchnię wody i 
wówczas pojawiają się owe plamy 
oraz gazpopodobna woń. Rów-
nież panujące ostatnio upały nie 
pozostają bez wpływu i sprzyjają 
uwalnianiu się zalegających na 
dnie jeziora zanieczyszczeń. 

Po pobraniu próbek stwierdzo-
no, że są to prawdopodobnie tego 
samego rodzaju substancje, które 
usuwano w tym roku i w latach 
ubiegłych. 

O całej sprawie został powia-
domiony Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie, Polski Związek Wędkarski, 
który zarządza nowogardzkim 
akwenem oraz Wielkopolska 
Spółka Gazownicza. Prowadzone 
są rozmowy ze specjalistyczny-
mi firmami, które mogłyby w 
sposób profesjonalny usunąć i 
unieszkodliwić zanieczyszcze-
nia i zabezpieczyć nasze jezioro 
przed ich skutkami.

Do sprawy będziemy wracać.
Ag

Skąd ten fetor?

Ludzkie sprawy 

Wojna o papę
Opowieść o tym jak błaha sprawa doprawiona odrobiną nerwów 

przemieniła się w prawdziwy konflikt.

  Sygnały Czytelników

Zastanawiają się czytelnicy na-
szej gazety telefonując do naszej 
redakcji z prośbą o interwencję.

Udałem się pod wskazany 
adres do bloku przy ul. War-
szawskiej.

Podczas rozmów z mieszkań-
cami dowiedziałem się, iż fetor 
ten, to smród wydobywający 
się od ich sąsiadów. Skoro od 

sąsiadów to już trochę się uspo-
koiłem, bo myślałem o czymś 
znacznie gorszym. Zostałem 
też poinformowany, iż sąsiedzi 
nie mają żadnych zwierząt, co 
mogłoby być powodem nieprzy-
jemnego zapachu.

Aby zachować redaktorski 
obiektywizm udałem się do stro-
ny drugiej. Po przedstawieniu 

się, kim jestem – drzwi zatrzas-
nęły się z wielkim hukiem.

Przyznaję szczerze, że ani ja ani 
nikt z redakcji nie wie, kto powi-
nien zająć się tym „śmierdzącym” 
problemem. Czy mają to zrobić 
sami sąsiedzi? A może są, co do 
tego odpowiedzialne instytucje? 
Ktoś zapomniał o zasadzie „Żyj 
i daj żyć innym”.

I.k.

Do redakcji „Dziennika” zgło-
sił się jeden z mieszkańców na-
szego miasta opowiadając taką 
historię. Jakiś czas temu stanął 
przed koniecznością wyremon-
towania dachu. Dach był spory, 
miał aż 200 metrów kwadrato-
wych powierzchni. Udał się więc 
do jednej z firm sprzedających 
papę dachową. By zabezpieczyć 
się przed ewentualną koniecz-
nością dokupywania materiału 
w trakcie pracy zakupił kilka 
rolek więcej umawiając się ze 
sprzedawcą, że jeśli nie zostaną 
one napoczęte będzie mógł je 

zwrócić. I tak właśnie się stało. 
Zawiózł je więc z powrotem do 
sprzedawcy. Jednak nam miej-
scu – jak sam przyznał – trochę 
puściły mu nerwy, zaczęła się 
awantura i ostatecznie udało mu 
się zwrócić tylko jedną rolkę.

Sprawę potwierdza również 
druga strona konfliktu. Sprze-
dawca rzeczywiście umówił 
się z klientem na zwrot niepo-
trzebnej papy. Takie praktyki 
stosowane są na co dzień, choć 
nie jest to obowiązkiem han-
dlowca. Jednak, gdy zamiast 
spokojnej rozmowy doszło do 

ostrej wymiany zdań okraszonej 
kilkoma przykrymi epitetami 
sprzedawca odmówił przyjęcia 
towaru. „Gdyby jakiś dekarz 
mając do położenia 200 metrów 
kwadratowych papy pomylił się 
w wyliczeniach i zakupił jej 1000 
metrów kwadratowych, to też z 
pokorą miałabym to przyjąć z po-
wrotem?” – zapytała retorycznie 
przedstawicielka firmy.

Kto ma rację w tym konflik-
cie pozostawiamy pod ocenę 
Państwu. Nam wydaje się, że w 
tej wojnie o papę przegrały obie 
strony. Klient został z niepo-
trzebnym materiałem, za który 
musiał zapłacić, a sprzedawca 
stracił potencjalnego klienta. 
Nam wydaje się, że jak ulał pasuje 
tu powiedzonko, że tylko spokój 
może nas uratować.

Ag

Praca dla 
niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzej-
mie informuje osoby niepełnosprawne ruchowo 
ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi w wie-
ku 18 – 45 lat, które zakończyły edukację i po-
zostają bez pracy oraz niepracujących rodziców 
dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, 
zamieszkałych na terenie powiatu goleniow-
skiego, że w miesiącu lipcu rusza kolejna edycja 
programu „Winda do Pracy” realizowanego w 
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ze 
środków EFS.

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. 
W ramach projektu przewidziane są szkolenia 
zawodowe, szkolenia z technik teleinformatycz-
nych oraz zajęcia wsparcia psychologicznego, 
6-cio miesięczny okres stażu zawodowego dla 
osób niepełnosprawnych. Rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych rozpoczynają ponadto 12-to 
miesięczny okres pilotażowego zatrudnienia w 
formie telepracy, osoby niepełnosprawne 6-cio 
miesięczny okres pilotażowego zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy.

Na terenie zachodniopomorskiego program 
koordynuje Fundacja Pomocy Chorym na 
Zanik Mięśni.

II tura projektu rozpoczyna się wyjazdem 
na bezpłatny turnus rehabilitacyjny w okresie 
31.07 - 13.08.2006 w Ośrodku Rehabilitacyjno 
- Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu 
k. Poznania.

Cały cykl trwa 17 miesięcy, podczas którego 
wszyscy uczestnicy projektu mogą korzystać z: 

- bezpłatnych usług asystenta osobistego, 
- bezpłatnych usług transportowych, 
- bezpłatnych usług rehabilitacyjnych, 
- bezpłatnego kursu języka angielskiego.
Każdy uczestnik szkoleń oraz stażu otrzymuje 

dodatki szkoleniowe oraz stażowe.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do: 
Biura Partnerstwa „Winda do Pracy”: 
al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin 
tel./fax (091) 42 33 193 , 
e-mail: equal@miesnie.szczecin.pl
Dodatkowe informacje na temat projektu 

można uzyskać na stronie: 
www.miesnie.szczecin.pl/equal

Powiatowy urząd Pracy w Goleniowie

Zaproszenie
Rada Sołecka oraz LZS „Jantar” Kościuszki 

zapraszają dnia 16.07.2006 r. o godzinie 10.00 
na boisko sportowe na „Wakacyjne zawody 
rekreacyjno – sportowe”.

W programie: turniej piłki nożnej i siatkowej 
oraz konkurencje rekreacyjne dla starszych i 
najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
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Informujemy, że   

21 lipca 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” 
w nowogardzie 

informuje, że 
przystąpiła do budowy 

budynku mieszkalnego 32 rodzinnego 
przy ul. ks. j. Poniatowskiego 7 b w nowogardzie. 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego w systemie TBS. Struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o 
pow. 50,00 m2. Wkład mieszkaniowy wynosi ok. 36 000,00 zł 
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007 r. 

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w nowej siedzinie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 a  

Więcej informacji pod nr tel. kom. 697 104 578. 
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a ja pracować nie będę…
…Dlaczego? Bo nie ma pracy? 

Nie dlatego.
Prawdą jest, że Nowogard bez-

robociem stoi, ale jest też druga 
strona tego medalu, niektórzy 
pracować po prostu nie chcą.

Niewiarygodne? Oto przy-
kłady:

Olchowo. 
Małżeństwo i pięcioro dzieci. 

Najstarsze to uczeń gimnazjum.
Rozmawiam z jednym z rolni-

ków – „Małżeństwo to nie pra-
cuje, bo ma zapomogę z opieki. 
Wiem, że żyje im się ciężko. Ja 
prowadzę gospodarstwo rolne, 
więc jesienią zaproponowałem 
im pracę u mnie. Praca pole-
gała na wybieraniu kamieni 
z kombajnu ziemniaczanego, 
podczas wykopów ziemniaków. 
Proponowałem im całodzienne 
wyżywienie, 40 zł dziennie za 10 
godzin pracy, a także ziemniaki 
na zimę”.

Ich reakcja była natychmiasto-
wa: „Panie, czyś pan zwariował? 
Ja będę pracować? Opieka mi 
daje pieniądze, odzież, żywność 
i opał na zimę. To po, co mam 
pracować?

„Cóż miałem robić? Odszed-
łem jak głupi. Tak właśnie proszę 
napisać Jak głupi, bo nie pomy-
ślałem o takiej reakcji”.

Nowogard.
„Mój syn nie będzie pracować za 

600,00 złotych”. Ona: po siedem-
dziesiątce wdowa na emeryturze. 
On: po czterdziestce, bez żadnego 
dochodu, jest jej synem.

Pani odpowiada mi na pytanie, 
dlaczego syn nie pracuje, czy nie 
może znaleźć zatrudnienia?

„Panie! Ja go za 600,00 zł do 
pracy nie puszczę. Niech on 
sobie lepiej w domu siedzi. Jeść 
mu dam, pranie zrobię, opłaty 
porobię, papierosy mu kupię, a i 
na piwo czy jakieś winko też mu 
dam. Mój syn jeszcze nie praco-
wał odkąd pracować nie musi, 
czyli od kiedy nie ma przymusu 
pracy. Nie pobiera zasiłku z 
opieki ani nie jest zarejestrowany 
na „kuroniówkę”. Za granicę go 
nie wyślę – jeszcze mu się, co 
stanie”.

Cóż, szanowni Czytelnicy, mój 
komentarz do tej wypowiedzi 
jest zbyteczny, bo coś paskud-
nego ciśnie mi się na usta i pod 
długopis, a tego żadna redakcja 
mi nie wydrukuje – wytną!

Jeszcze jeden przykład. Też z 
naszego miasta. Małżeństwo w 
wieku około 40 lat. Oboje nie 
pracują, bo nie warto, choć nie 
mają ogrzewania, mieszkają w 
bloku, w którym każdy lokator 
musiał na własny koszt zainstalo-
wać sobie centralne ogrzewanie. 
Dla nich to nieważne! Ważne 
jest to, aby po przebudzeniu 
było winko. Żywność i opłaty to 
„działka” taty i mamy. Do pracy 
sezonowej iść się nie opłaci. Do 
pracy stałej nie można, bo za-
biorą wynagrodzenie na zaległe 
alimenty, więc to nie ma sensu. 
A to, że nam grozi odłączenie 
wody, to co z tego? Nie my pierw-

si nie ostatni, a skoro inni dali 
sobie radę, to i my też. Ważne, 
że jest, co wypić.

Celowo przedstawiłem trzy 
różne przypadki, które spro-
wadzają się do jednego zdania: 
Pracę może by się i udało zna-
leźć, ale po co?

Jedni w pocie czoła za parę 
groszy ciężko pracują w różnych 
warunkach atmosferycznych. 
Mam kolegę, który codziennie 
do pracy do Nowogardu prze-
jeżdża 16 km w jedną stronę. W 
pracy musi być na 6.00. Do domu 
wraca między 21 a 22. Pracodaw-
ca nie mówi mu: dziś pada deszcz 
czy śnieg - nie przyjeżdżaj. Ten 
człowiek oprócz soboty po 15.00 
i niedziel oraz świąt nie ma życia 
rodzinnego, a zarabia niecałe 
1.000 zł.

Ten człowiek nie powie: nie 
warto. On też nie powie: Ja pra-
cować nie będę.

A co się tyczy osób, które 
nie podejmują zatrudnienia z 
uwagi na niepłacenie alimen-
tów, to takie osoby muszą się 
zastanowić. Otóż niebawem 
będzie obowiązywać ustawa, iż 
alimenty będą potrącane z rent, 
emerytur dziadków. Komornik 
będzie mógł zabrać nawet po-
łowę świadczenia. Nie będzie 
zatem możliwości odbycia kary 
za alimenty w zakładzie karnym 
– jak do tej pory, a za co płacili-
śmy my wszyscy podatnicy!

Ireneusz karczyński

LIST OTWarTy
Szanowny Panie Starosto!

Szanowni Panowie Burmistrzowie, Wójtowie i radni Powiatowi i Gminni Powiatu Goleniow-
skiego!

W imieniu zagrożonego życia mieszkańców ziemi goleniowskiej apeluję do Panów o interwencję 
u wojewody, dotyczącą niezbyt mądrego pomysłu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego zmniejszenia 
ilości karetek pogotowia.

Tylko człowiek bez wyobraźni może igrać ludzkim życiem. Wprowadzenie obligatoryjnego za-
pisu: jeden ambulans na 100 000  mieszkańców spowoduje, że pomoc do wypadków, do zawałów, 
udarów czy innych zdarzeń losowych będzie znacznie opóźniona. Już teraz z powodu złej organizacji 
telefonu 112 potrzebujący pomocy czekają po kilkadziesiąt minut. Co to dopiero będzie po zmniejsze-
niu liczby karetek.

Znowu jakiś urzędas w ministerstwie wprowadzić chce zmiany oderwane od życia.
dlaczego liczby karetek nie uzależnia się od rozległości terenu? 
Mało ambulansów spowoduje to, że wielu ludziom nie uda się życia uratować.
Niech ministerstwo nie stawia dyspozytorów i lekarzy pracujących w pogotowiu przed dylematem 

komu w pierwszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy.
Zmniejszenie ilości ambulansów w województwie zachodniopomorskim z 80 na 51 jest może 

oszczędnością, lecz na ludzkim życiu nie powinno się oszczędzać. Trzeba też pamiętać, że to tu do nas 
w okresie wakacji zjeżdżają tysiące turystów, którzy również często korzystają z pomocy pogotowia.

Proszę o poważne potraktowanie tego problemu.
Z poważaniem Krzysztof Kosiński 

Lekarz  (29 lat praktyki, w tym 12 lat pracy w pogotowiu).

Wyrok w sprawie 
Glicka

W poprzednim numerze zapowiadaliśmy 
artykuł dotyczący wyroku w sprawie Glicka. 
Niestety, z przyczyn od nas niezależnych nie 
mogliśmy go opublikować. Wszystkich zainte-
resowanych Czytelników przepraszamy.

Red.

W uzupełnieniu
W wydaniu naszej gazety z 7 lipca br. opi-

saliśmy odbywające się Targi Pracy. Jak nam 
powiedziała dyrektor Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości również ta instytucja, a nie 
tylko Powiatowy Urząd Pracy była inicjatorem 
tych Targów. Pracownicy RCP wzięli na siebie 
także ciężar zorganizowania Targów. Informacji 
tej zabrakło w naszej relacji, co z przyjemnością 
prostujemy.

Red.

Informacja 
nSZZ „Solidarność”

Informuję wszystkich członków i sympaty-
ków związku, że nasza statutowa działalność 
jest utrudniona ze względu na brak należnego 
nam lokalu. Po zebraniu związku, na którym 
upoważniono mnie do podjęcia kroków w celu 
pozyskania lokalu, zwróciłam się z prośbą do 
Burmistrza Nowogardu o udostępnienie nam, 
zgodnie z obowiązującym prawem, takiego 
miejsca. Prośba moja do Burmistrza wpłynęła 
24 kwietnia tego roku i do dzisiaj pozostaje 
bez odpowiedzi. Jest to tym bardziej przykre, 
że w Nowogardzie istnieją tylko dwa związki 
skupiające nauczycieli i pracowników oświaty. 
Niezrozumiałe jest, że jeden ze związków posia-
da bazę lokalową, nasz niestety nie. Wyrażam 
z tego powodu ubolewanie i nadzieję, że w 
niedługim czasie oba związki będą traktowane 
jednakowo.

Korzystając z uprzejmości lokalnej prasy 
chciałabym bardzo gorąco podziękować człon-
kom stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospo-
darczego Ziemi Nowogardzkiej za finansowe 
wsparcie akcji „wyprawka dla żaka”. Dzięki ich 
dobremu sercu, wybrani uczniowie z 9 szkół 
podstawowych (na 10 istniejących w naszej gmi-
nie) mogli otrzymać plecaki wraz z przyborami 
potrzebnymi uczniowi w szkole.

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania 

anna kowalczyk-krzywania

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „Dziennika” mylnie 

podaliśmy nazwiska malarzy, którzy odwiedzili 
nasze miasto z okazji „Lata z Muzami”. Zain-
teresowanych, Wiesławę Markiewicz i Leszka 
Żebrowskiego serdecznie przepraszamy.

Red.
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Prezbiterium. Zakończono 
prace w drugiej części prezbite-
rium.Cały kościół gotowy jest już 
do tego, by kłaść nową posadzkę. 
Z tym jednak jeszcze zaczekamy. 
Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, 
co wykonać w pierwszej kolej-
ności - malowanie kościoła czy 
nową posadzkę. Od poniedziałku 
prowadzone jest metodą piasko-
wania oczyszczanie odkrytych 
z tynków części ścian prezbite-
rium. Od tego, co odsłoni się po 
oczyszczaniu, będzie zależeć, 
jaką część z odkrytych części 
pozostawimy. Reszta zostanie w 
najbliższym tygodniu pokryta 
tynkiem. W bieżącym tygodniu 
także elektrycy podejmą prace 
nad nową instalacją elektryczną 
dla naszego kościoła.

Ołtarz. Wszyscy zauważyli-
śmy jego brak w naszym kościele. 
Został rozebrany i wywieziony 
do Szczecina do jednego z war-
sztatów konserwacyjnych. Do-
konano tego w piątek 30 czerwca. 
Nie podjęliśmy jeszcze decyzji o 
jego konserwacji jakkolwiek jest 
ona konieczna.   nie dostaliśmy 
dofinansowania  ze  strony 
Ministerstwa kultury i dzie-
dzictwa narodowego i obecnie 
musimy szukać innych źródeł 
do zgromadzenia potrzebnych 
na konserwację środków. 

Wieża. W niej też już od wielu 
dni trwają prace. W bieżącym 
tygodniu zostanie wylany pierw-
szy strop.

Organy. W minionym tygo-
dniu z warsztatów, w których 
powstają organy do naszego 
kościoła, zostały przywiezione 
pierwsze gotowe części nowych 
organów. W miarę  powstawa-
nia,   będą kolejne  dowożone  
tak,   że  najprawdopodobniej   w 
październiku rozpocznie się ich 
montaż. Zależeć to będzie także i 
od tego, czy kościół będzie już po 
malowaniu i z nową posadzką,

Ławki. W najbliższych dniach 
będziemy mogli zobaczyć pierw-
szą ławkę z tych, które w tym 
roku już znajdą się w naszym 
kościele i będą służyć przez dłu-
gie lata tym, którzy do naszego 
dzisiaj kościoła będą przycho-
dzić na spotkanie z Bogiem. 

dzwony. Poinformowano 
mnie w miniony czwartek, że 

odlanie pierwszego dzwonu dla 
naszego kościoła, z pewnych 
przyczyn nie powiodło się. Pró-
ba, tym razem już z dobrym 
skutkiem, zostanie powtórzona.

Rozpoczęliśmy prace w na-
szym kościele w trzeci dzień po 
pożarze, czyli 6 grudnia ubiegłe-
go roku i prace te trwają ciągle, 
z krótkimi tylko przerwami na 
święta i rekolekcje, l tak będzie 
jeszcze przez kilka miesięcy. 
Przyzwyczailiśmy się do tego, że 
prawie każdego tygodnia nasz 
kościół wygląda inaczej. Mieś-
cimy się w nim z naszymi mod-
litwami, że sprawowaną liturgią. 
Młodzi nie rezygnują z naszego 
kościoła, kiedy przychodzi czas 
zawierania sakramentalnego 
związku małżeńskiego. Kiedy 
proponuję im kościoły sąsied-
nie, to odpowiadają, że to jest 
ich kościół i w nim chcą stawać 
przed Bogiem w ważnej chwili 
swego życia. Cieszymy się z tego, 
że prace posuwają się do przodu. 
Czujemy Boże błogosławieństwo 
nad nami, nad naszą parafią.

Składam serdecznie podzięko-
wanie wszystkim, którzy wspie-
rają dzieło odbudowy naszego 
kościoła. Dziękuję za składane 
ofiary i modlitwy kierowane do 
Boga, za osobiste zaangażowanie. 
To, co zrobiliśmy już, jest dzie-
łem bardzo wielu, jakkolwiek 
nieliczni tylko bezpośrednio 
pracują przy odbudowie.

ks. G. Zaklika

Z biuletynu pw. WNMP

Ministerstwo nie dofinansuje 
remontu kościoła

Z ostatniego numeru biuletynu duszpasterskiego parafii pw. WnMP w nowogardzie 
dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego nie przyznało 
środków na konserwację naszego ołtarza. ks. Grzegorz Zaklika ponadto referuje aktualny 
stan prac remontowych poszczególnych części kościoła. niżej zamieszczamy przedruk tej 
relacji.

czas urlopów 
– czas zatruć

Do tego tekstu sprowokowała mnie audycja 
w PR Szczecin, którą wysłuchałem w środę 
wieczorem.

Od dwóch tygodni mamy sezon urlopowy i 
już odnotowano pierwsze zatrucia.

W związku z tym zatelefonowałem do Woje-
wódzkiej Stacji Epidemiologiczno- Sanitarnej w 
Szczecinie. Oto, co się dowiedziałem:

- Nasi inspektorzy wykryli mnóstwo nie-
prawidłowości w kontrolowanych lokalach 
gastronomicznych, lodziarniach, ciastkarniach, 
smażalniach ryb itp. Najczęściej nieprawidłowo-
ści polegały na zaniżeniu wagi porcji, nieprze-
strzeganiu higieny, braku odzieży ochronnej.

- Z kolei właściciele lokali gastronomicznych 
„w ramach oszczędności” w jednej lodówce 
przechowywali dania gotowe z nabiałem, mię-
sem surowym, rybami i warzywami. A trzeba 
tu zaznaczyć, że nawet mięso nie może być 
przechowywane z nabiałem.

- Nasi inspektorzy wykryli także nielegalne 
smażalnie, które w sezonie letnim pojawiają 
się niczym „grzyby po deszczu”. Są to punkty 
gastronomiczne polecające kurczaka z rożna, 
hot-dogi, kebab i różnego rodzaju przekąski. 
Ujawniliśmy, że punkty te – zaznaczam nie 
wszystkie – nie miały żadnych zezwoleń na 
prowadzenie tego typu działalności. Natomiast 
kurczaki przeznaczone na rożen były stare i 
nieznanego pochodzenia.

- Pojawiły się też pierwsze zatrucia pokarmo-
we w Kołobrzegu i Pobierowie. W Kołobrzegu 
wykryto źródło gronkowca. 20 uczniów przeby-
wających tam na koloniach trafiło do szpitala. 
Natomiast w Pobierowie na obozie sportowym 
zatruciu salmonellą uległo 15 osób, które zostały 
hospitalizowane. Nie wiemy jeszcze, w którym z 
posiłków znajdowały się bakterie. Oba ośrodki 
zostały zamknięte.

- Od początku sezonu wypoczynkowego nasi 
inspektorzy nałożyli mandaty karne na łączną 
kwotę 80 tys. A wobec właścicieli punktów ga-
stronomicznych, którzy nie posiadali zezwoleń 
sprawy oddano do prokuratury.

Czy ktokolwiek z nas kupując rybę, kurczaka z 
rożna czy inną przekąskę zastanawia się nad tym 
czy towar jest świeży, gdzie był przechowany lub 
czy właściciel ma na prowadzenie działalności 
odpowiednie „papierki”? Nas, konsumentów to 
nie interesuje. Wierzymy w uczciwość sprze-
dawców, że podawany towar jest świeży. A tu 
takie kwiatki…

Ireneusz karczyński 

uwaga wędkarze
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 

15.07.2006 r. zawody wędkarskie spławikowe pn. 
„Rodzina z wędką”. Skład drużyny 3 – osoby. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 14.07.2006. 
Zbiórka zawodników k. Neptuna o godz. 14.00. 
Rozpoczęcie zawodów godz. 15.00. Startowe 
– drużyna 10 zł.

Zarząd
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Pomyliłem się!

Spartakiada 
w Strzelewie

W dniu 9 lipca w miejscowości Strzelewo 
odbyła się spartakiada rekreacyjno – sportowa 
organizowana przez miejscowy LZS oraz Radę 
Sołecką.

W turnieju piłki nożnej klasyfikacja końcowa 
wyglądała następująco:

1 m. LZS „Venus” Długołęka
2 m. LZS O.S.P Wyszomierz
3 m. LZS Ostrzyca
Tytuł najlepszego piłkarza zawodów zdobył 

najmłodszy zawodnik Jakub Kozioł z LZS „Ve-
nus” Długołęka.

W rozgrywkach piłki siatkowej 1 miejsce 
zajął LZS Czermnica, 2 miejsce LZS O.S.P. 
Wyszomierz, 3 miejsce wywalczył LZS „Venus” 
Długołęka.

Najlepszym siatkarzem turnieju został Da-
mian Pawlik z LZS Czermnica.

Wyniki konkurencji dla dzieci:
Rzut do pojemnika (gr.najmłodsza): I m. K. 

Jeziorski, II m. W. Gróda, III m. M. Jeziorska.
Zbieranie ziemniaków: I m. W. Gróda, II m. 

M. Jeziorska, III m. K. Jeziorski.
Toczenie piłki (I-III): I m. M. Śniegowski, II 

m. O. Majchrzak, III m. S. Piecyk
Rzut Ringo (IV-VI) I m. J. Zielinski, II m. 

W. Jasińska, III m. P. Pawlicki, (gimnazjum): 
I m. R. Zieliński, II m. S. Jeziorska, III m. D. 
Jurek. Skakanka (I-III) I m. A. Kozieł, II m. O. 
Majchrzak, III m. R. Molka. Hula-hop (IV-VI) 
I m. M. Jasińska, II m. M. Garbaciak, III m. W. 
Jasińska. Łowienie ryb (IV-VI): I m. P. Pawli-
cki, II m. Ł. Michalczuk, III m. M. Jasińska ( 
gimnazjum): I m. S. Jeziorska, II D. Jurek, III 
m. G. Garbaciak. 

Wyniki konkurencji dla dorosłych: Rzut pod-
kową (panie): Im. Małgorzata Łyczkowska, II m. 
Radel Jwona, III m. Stefańska Anna.

Strong Man- przeciąganie „fury”: I m. Lasz-
kiewicz Przemysław, II m. Sikorski Bolesław, III 
m. Gabrysiak Sylwester. Strzelanie z wiatrówki 
(panie): I m. R. Piecyk, II m. R. Langer, III m. 
K. Kowalska, (panowie): I m. J. Skowroński, II 
m.D. Radel, III m.A. Jasek.

Organizatorzy dziękują tym, którzy pracowali 
przy organizacji zawodów, drużynom i kibicom 
za przybycie, sędziom prowadzącym zawody, a 
przy takim upale było to uciążliwe.

Do zobaczenia za rok!
Oka 

  Listy Czytelników

Po moich ostatnich wypowie-
dziach na temat Dyrektora PUP 
– Pana Roberta Czapli, wylał 
się na moją niepokorną głowę 
„kubeł zimnej wody” ze strony 
wielu ludzi, twierdzili, iż bardzo 
agresywnie i w wielu kwestiach 
bezpodstawnie krytykuję jego 
osobę, a tak naprawdę go nie znam 
i nie wiem, jakim jest człowiekiem. 
Usłyszałem również pochlebne 
opinie, o których do tej pory nie 
miałem pojęcia, postanowiłem, 
więc na własnej skórze przekonać 
się o tym (bo być może nie miałem 
racji i tkwiłem w błędzie). Znala-
złem nr tel. Pana Czapli w inter-
necie i zadzwoniłem – początek 
rozmowy nie był zbyt przyjemny, 
usłyszałem parę ostrych słów za 
moje dotychczasowe wypowiedzi 
i krytykę na łamach DN, jednak 

oboje podjęliśmy decyzję, że na-
leżałoby się spotkać i kilka rzeczy 
wyjaśnić. 

Do spotkania doszło nazajutrz, 
początek rozmowy ponownie był 
dość ostry, Pan Robert Czapla 
otwarcie przyznał, że moje pisanie 
na jego temat było krzywdzące, 
za co go z góry przeprosiłem. Po-
ruszyliśmy kilka istotnych spraw 
- byłem bardzo zaskoczony jego 
podejściem do wielu rzeczy, z peł-
ną świadomością mogę stwierdzić, 
iż zmieniło się moje zdanie na 
temat jego osoby, widać - poważnie 
traktuje to, co robi, jasno mówił o 
oddzielaniu spraw partii od spraw 
urzędu pracy. Niektóre argumenty 
mogą naprawdę przekonywać, 
mimo iż różnimy się i mamy 
zupełnie inne spojrzenia na wiele 
spraw, to udało nam się po prostu 

porozmawiać. Nie ominęliśmy 
również trudnych kwestii jak kam-
pania wyborcza i jej negatywne 
skutki, mimo że Pan Czapla nie jest 
moim kandydatem na burmistrza, 
to przyznaję, że widać prowadzone 
pod jego kierunkiem działania ma-
jące na celu dyskryminowanie tej 
osoby. Ze swojej strony obiecałem 
(nadal to podtrzymuję) nie oce-
niać więcej w taki sposób Pana 
czapli, ponownie przeprosiłem 
za dotychczasowe wypowiedzi i 
jeśli trzeba zrobię to ponownie. 
Mam cywilną odwagę przyznać 
- źle go postrzegałem, wiem że 
warto było porozmawiać, bo 
tylko rozmową można dojść do 
porozumienia. Postanowiliśmy 
traktować się z należytym szacun-
kiem i kulturą zwłaszcza, że obojgu 
chodzi nam oto samo – dobrą 
przyszłość Nowogardu.

Jeszcze raz wyrażam szacunek
M.Wiatr 

Porozmawialiśmy z Leonem niemczykiem

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Nowogardzie zwraca się z apelem o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie korzystania z 
kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu 
ulega kilkaset osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy 
tragedii.

Zarząd

Podczas wojny służył Pan 
między innymi w 444 batalionie 
armii gen. Pattona. 

Tak to prawda. Byłem w tym 
czasie przygotowywany do walk 
w Japonii. Wszystko to jednak 
zostało przerwane zrzuceniem 
bomb na Hiroszimę i Na-
gasaki.

W t e d y 
wróciłem 
do Polski. 
Przynależ-
ność do III 
armii amery-
kańskiej gene-
rała Pattona i 
znajomość 
j ę z y k ó w 
obcych spo-
wodowały, że 
byłem postrze-
gany przez ówczesne, ko-

munistycz-
ne władze w 
Polsce jako 
szpieg i za 
to zostałem 
osadzony w 
więzieniach.

U b o l e -
w a m  n a d 
tym, że za-
chód nie do-
cenił zasług 
naszych żoł-
nierzy prze-
lewających 

krew na frontach drugiej wojny 
światowej.

co, według Pana, film powi-
nien wnosić swoją treścią?

Film między innymi powinien 

w z r u -
szać. Tutaj 

właśnie ma 
swoje zastoso-

wanie zaciemniona sala kinowa, 
gdyż ludzie wstydzą się swoich 
emocji i wzruszeń. 

czy mógłby Pan wskazać na 
jakiś autorytet dla młodych 
ludzi?

Na pewno jeden Brzeziński w 
Ameryce nie wystarczy.

czy istnieje coś, czego się Pan 
w tej chwili obawia?

Właściwie nie obawiam się 
niczego oprócz śmierci, ponieważ 
jest to rzecz nieznana. Wyznaję 
zasadę niedawno zmarłego, ge-
nialnego polskiego pisarza Stani-
sława Lema, którego uważam za 
najlepszego twórcę science fiction. 
Na pytanie, co będzie po śmierci 
odpowiedział: „nic, to samo co 
przed urodzeniem”. Wiem, że to 
stwierdzenie kłóci się z zasadami 
wiary. 

Wystąpił Pan w ponad 400 
filmach, z którym 
reżyserem współ-
pracowało się Panu 

najlepiej?
Mogę w tym miejscu 

wymienić Pana Sylwestra 
Chęcińskiego.
U reżysera bardzo cenię sobie 

zaufanie jakie ma do aktora. 
Uważam, że jeżeli reżyser obda-

rza swój zespół jakimiś głębszymi 
uczuciami, przywiązaniem itp. to 
należy te uczucia odwzajemnić.

dziękuję za rozmowę.
Piotr S.
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Z okazji 
25 rocznicy ślubu 
kochanym dzieciom 

ewie i Waldemarowi 
Syldatk 

dużo miłości i radości 
na dalszą drogę życia 

życzą 
rodzice, siostra i brat

3

Wygraj weekend w Hotelu Slavia!

Kontynuujemy konkurs  – można wygrać 
bezpłatny weekend dla dwóch osób w hotelu 
Slavia w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej 
nagrody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzy-
żówek  Zasady są proste - w każdym lipcowym 
numerze „DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę 
i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie 
siedem liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowa-
ne od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kupona-
mi nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Zdeaktualizowane numery „DN” będzie 

można dostać w redakcji.

Krzyżówka nr 3
Poziomo:
1 – niewielkie wzniesienie, 
5 – człowiek tępy, nieokrzesany, zwykle szcze-

ry i dobroduszny,
6 – obstawa z gorylami.
Pionowo:
1 –  jest palone i gaszone,
2 –  jego ziarenko sprawdzało księżniczkę,
3 –  moda – wnuczka zachwycona kiecką 

babci!
4 –  rodzaj teatralnej lalki.                     LMM

co nam Muzy pokażą
Dziś ostatni dzień „Lata z Muzami” więc po raz ostatni postaramy 

się przybliżyć Państwu poszczególne punkty programu festiwalu.

Lato z Muzami

kolejny minus organizatorów
„Lato z Muzami” trwa, na placu pojawiają się tłumy mieszkańców naszego miasta. Nie obyło się 

jednak bez wpadek, i to wcale nie drobnych. O jednej z nich poinformował nas Czytelnik.

Pojawianie się w takim mia-
steczku jak nasze, gwiazd z 
pierwszych stron gazet kusi wielu 
z nas by zamienić z nimi choćby 
słowo. Nic więc dziwnego, że w 
sobotę, w dniu otwarcia festiwalu 
pojawiło się wielu łowców auto-
grafów. Jednak organizatorzy po-
prosili ze sceny by tego dnia nie 
niepokoić gości „Lata z Muzami”, 
gdyż już w niedzielę o godzinie 
16.00 w ogrodzie Biblioteki 
Miejskiej odbędzie się spotkanie 
aktorów z mieszkańcami. 

Następnego dnia o wskazanej 

godzinie w okolicy Biblioteki 
pojawiło się kilkanaście osób. 
Gdy minęła 16.00 żadna z zapo-
wiadanych gwiazd jednak się nie 
pojawiła. Dopiero po dłuższej 
chwili do oczekujących doszła 
informacja, że spotkanie zostało 
odwołane. Jednak nie ogłosił 
tego nikt z organizatorów. Nie 
było też przeprosin. 

Zapytana przez nas dyrektor 
Biblioteki Publicznej Zofię Pilarz 
nie wiedziała nic o odwołaniu 
spotkania. Zaniepokojona znie-
cierpliwieniem ludzi zadzwoniła 

do NDK, gdzie dowiedziała się, 
że spotkanie się nie odbędzie.

Niestety, musimy zapisać ko-
lejny minus na konto organi-
zatorów festiwalu. Rozumiemy, 
że teraz po korytarzach NDK 
przechadzają się znani artyści, 
rozumiemy jak ważni są to go-
ście. Nie oznacza to jednak, że 
można zapominać o zwykłych 
ludziach, o mieszkańcach tego 
miasta i tych nielicznych przy-
jezdnych. W końcu to dla nich 
organizuje się tę imprezę.

Ag

„Podróże Guliwera” Film 
animowany USA 1938 r., czas 
trwania 75 min., projekcja piątek 
godzina 13.00.

Niezwykle ceniona w świecie 
filmowym ekranizacja klasycznej 
powieści Janathana Swifta zreali-
zowana w 1938 roku. Co ciekawe 
w rubryce „reżyseria” wymienio-
nych jest aż 12 nazwisk.

„Zejście” Thriller Wielka Bry-
tania 2006 r., reż. Neil Marshall, 
obsada: Shauna Macdonald, 
Natalie  Mendoza, Alex Reid, 
czas trwania 99 minut, projekcja 
piątek po koncertach.

Juno wraz z kilkoma przy-
jaciółkami wybiera się na wy-
cieczkę w góry, by przeżyć nie-
zapomnianą przygodę. Podczas 
lawiny zostają uwięzione w 
jaskini, którą, jak się okazuje, 
zamieszkują krwiożercze bestie. 
Walcząc o życie, dziewczyny 
odkrywają, że największym za-
grożeniem są same dla siebie...

Qftry koncert piątek po wrę-
czeniu „Laura Cisowego”.

Zespół pochodzi z Polic i 
Szczecina. Jak sami o sobie mó-
wią: „Jesteśmy zespołem śpiewają-
cym muzykę związaną z szeroko 

rozumianą kulturą morską. Nasza 
twórczość oscyluje pomiędzy Pieś-
nią Kubryku a Szantą Klasyczną 
z tendencjami ciążeniowymi ku 
po prostu dobrej muzyce i niezłej 
zabawie.” To chyba wyjaśnia 
wszystko.

ambulanza koncert piątek 
podczas ceremonii zakończenia 
festiwalu.

Zespół Ambulanza powstał w 
roku 2000. Swoją muzykę okre-
ślają mianem „Paramedical funk” 
mającą oznaczać muzykoterapię 
przy funkowych dźwiękach. Na 
swoim koncie mają wydany jeden 
singiel, ich utwory znalazły się 
na kilku składankach w Polsce i 
w Wielkiej Brytanii, a teledyski 
gościły na antenie polskich od-
działów Vivy i MTV.

Ag
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aUToDeMoNTaŻ
SaMocHoDoWe
cZĘŚci UŻYWaNe 

i NoWe 
oRaZ oPoNY 

SKUP 
SaMocHoDÓW

 RoZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNoŚĆ GoTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 

e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 I LO 
przy ulicy Wojska Polskiego 8 

w Nowogardzie 

ogłasza nabór na I semestr 
BEZPŁATNEGO LICEUM 

ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH Szcze-
gółowe informacje dostępne w sekretariacie 

szkoły. Tel. 091 39 20 213.

jur-TranS z Goleniowa 
oferuje przejazdy zagraniczne:
- docelowo pod adres
- do 1000 miast Europy
- bilety lotnicze

Wieczorem – Nowogard, 
ul. jana kilińskiego 24/1 

091 39 26 614, 0603 219 533

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
poniżej 60 000 EURO 

Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg 
nieograniczony na: 

„Wymiana posadzek i balustrady schodowej 
w budynku dydaktycznym w Nowogardzie, 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 17.”
Zakres robót obejmuje:

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych w salach 
lekcyjnych i korytarzach 283,55 m2,

- zagruntowanie podłoży i położenie warstwy wy-
równawczej gr. 3 mm z zaprawy samopoziomującej 
283,55 m2,

- ułożenie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych typu „Tartet” 283,55 m2,

- demontaż balustrady schodowej,
- wykonanie i zamontowanie nowej balustrady 17,40 

m,
- uprzątnięcie terenu budowy z wywozem gruzu.
Przedmiot zamówienia posiada kod CVP 45214230-1.
1. Termin składania ofert upływa dnia 24 07.06 r., godz. 

10.00;
2. Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego 

– sekretariat szkoły;
3. Otwarcie ofert nastapi dnia 24.07.2006 r., godz. 10.15 

w siedzibie Zamawiającego – sekretariat szkoły;
4. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Joanna War-

dzińska, tel. 091 39 20 108. w godz. 9.00 – 14.00;
5. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wa-

riantowej; 
6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w Siedzi-

bie Zamawiającego;
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%;
8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecz-

nego terminu składania ofet;
9. W przetargu mogę wziąć udział dostawcy spełniający 

warunki zawarte w SIWZ.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759



DZIENNIK
NOWOGARDZKI14-17.07.2006 r. 11

krzyżówka nr 28kupon nr 28 Humor 
Henia Szczupaka

krzyżówka nr 27 – aPeTyT 
na cZereŚnIe.

Prawidłowe rozwiązania na-
desłali: Halina Szwal, Halina 
Heinrich, Michał Rosa, Pelagia 
Feliksiak, Maryla Piątek, Marcin 
Jarecki, E. Wypych, Władysła-
wa Kubisz, Halina Stefańska, 

Agnieszka Skowrońska, Renata 
Madejak, Franciszek Palenica, 
Grażyna Jurczyk, Mariusz Kałuż-
ny, Katarzyna Kotala, Jerzy Sied-
lecki, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Bogdan Baran, Andrzej 
Leszczyński, Janina Jarczewska, 
Bogumiła Urtnowska.

Prenumeraty „dn” na sier-
pień wylosowali:

- Katarzyna Kotala,
- Bogdan Baran,
- Władysława Kubisz.

Gratulujemy! 

Kalkulacja
W ostatecznym obrachunku
Zdrowie droższe jest od trunku.

Nieporozumienie
On, w którą stronę zrobi krok –
Pogardza tymi, co są anty…
Bowiem od stóp do głów jest pro-
-Stolinijny w różne warianty.
     Obecnie w wódce widzi zło.
     Więc nikt nie ujrzy go w lokalu.
     A mimo wszystko on jest pro-
     Hibicji wrogiem w każdym calu.
Miłość, to jego życia tło,
Lecz umiar ma i zna swą porę,
I babka też być musi pro-
Fesyjki tej co i p.Warren.
     Sam jeden spraw załatwia gros,
     Ów entuzjasta wiecznie młody…
     To jego niezawodne pro-
     Tekcje mu ułatwiają chody.
„Octavię” ma jak mało kto,
Legalnie wszedł w jej posiadanie.
Bo nie zakała jest lecz pro-
Kurator miałby inne zdanie.

cena miłości
Raz dwóch przyjaciół snuło 
                  Wspomnień wątek:
„Ja dla kobiety straciłem majątek”.
„A ja straciłem, bracie, rozum dla niej!”
„To znaczy: ciebie kosztowało taniej…” 

Zaloty
Nadobną płotkę 
chciał poderwać karaś,
Kiedy jej się przyjrzał, 
powiedział tylko „staraś”.
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reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

reklama

„Lato z muzami” w obiektywie

Bawią się młodzi...                 i nieco starsi.

Wielu wystąpiło na scenie...              niektórzy bardziej profesjonalnie.
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OG£OSZENIA dRObNE
NieRUcHoMoŚci
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie lub 

kawalerkę. PILNIE. Tel. 665 245 665.
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 

Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 

z murowaną altanką, z mediami. ogro-
dy im. „Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwoś-
cią przeniesienia – może być domkiem 
letniskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany, dwuetażowy w okolicach 
Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 091 39 
14 856, 0506 801 819.

• Częściowo umeblowana kawalerka do 
wynajęcia. 091 39 23 259.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, spół-
dzielcze, własnościowe z garażem. 091 39 
28 135.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. Cena 
do uzgodnienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Sprzedam kiosk „RUCHU” 60 na osiedlu 
Gryfitów. 0605 252 046.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, 
2 lub 3-pokojowego. 0606 620 726.

• Poszukuję TaNio pokoju bądź kawa-
lerki do wynajęcia. 0500 766 730.

• Sprzedam kontener na Targowisku. Cena 
2.700 zł. Tel. 0603 218 505.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 pokoje. 0503 03 82 
34.

• Sprzedam ziemię pod Warnkowem – 2 ha. 
0607 585 550.

• Sprzedam mieszkanie, cena 130.000 zł. 
091 39 27 142, po 20.00.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. Karsk 
35 A.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie lub 
kawalerkę. 091 39 26 834.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze 
mieszkanie 4-pokojowe, własnościowe, 
68 m kw. 0693 605 862.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 4 pokoje, 77,2 m kw., wys. 
Standard + garaż przy ul. Boh. Warszawy. 
Cena 1 m kw. 1500 zł. 0605 686 508.

•  Sprzedam garaż murowany własny przy 

ul. 15 Lutego. Cena do uzgodnienia. 0880 
064 803. 

• Żabowo w gm. Nowogard – sprzedam 
duży obiekt z mieszkaniem nadający się 
na każdy rodzaj produkcji, położony na 
działce o pow. 6 ha. Tel. 091 39 106 21.

•  Zamienię mieszkanie lokatorskie, bez 
kredytu, 3 pokojowe o pow. 60,4 m kw, 
na jedno małe dwupokojowe. Tel. 0695 
530 499. 

•  Sprzedam dom na wsi w stanie surowym. 
Tel. 0888 066 106. 

•  Sprzedam pawilon usługowo – handlowy 
z możliwością zamieszkania. Tel. 0888 
066 106.  

MoToRYZacja
• Sprzedam opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 

automat, aBS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam aUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 
benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, aBS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GaZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Sprzedam VW Passat, poj. 1.6 D, 
rok prod. 1979. Tanio!!! Tel. 091 39 
11 101.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam chłodnicę nową do Stara. 091 
39 20 186.

• Sprzedam ładne alufelgi 15”, z oponami. 
Opel, VW, Renault. 0661 841 608.

• Sprzedam VW Golf II, 1985 r., poj. 1.6 ben-
zyna + gaz. Szyberdach, centralny zamek. 
0505 801 778.

•  VW Golf III, 1992 r., poj. 1,8, elektryka, 
sportowy wydech, alufelgi, sprowadzony 
z Niemiec. 0513 876 541. 

•  Renault 19, 1992r, (nowy model), poj. 1,8, 
ważny przegląd , oclony. Gotowy 

do rejestracji. 0513 876 541, 091 39 222 13. 
•    Sprzedam Mercedes Bus, częściowo 

przeszklony, 1992r., 2,4 diesel. Cena 
7500,00 zł. Tel. 0696 079 880.   

•    Sprzedam Ford Fiesta , 1989r. poj. 1,1, 
cena 3000 zł. 0501 147 934, 091 39   
20 713.

•    Sprzedam Ford escord 1995 r, poj. 1,8 
benzyna, kolor czarny metalik. 0511 
807 668.  

•    Sprzedam Opel Kadett 1988r, poj. 1,6 + 
gaz, tel. 0697 722 458. 

•    Sprzedam Opel Corsa 1991r., tel. 0693 
723 034. 

RoLNicTWo
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam miód pszczeli – detalicznie 

i hurtowo – cena do uzgodnienia. 091 
39 110 18, po 20.00.

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto. 091 39 
18 307. 

• Sprzedam kombajn Z56, 1987 r. z siecz-
karnią. 0889 834 817.

• Sprzedam siano, kostka – 2 zł. Redło 52. 
Tel. 091 39 18 703.

•  Sprzedam tonę pszenicy. 091 39 11 845. 
• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 186 73.
• Tanio sprzedam króliki do chowu (1,5 kg 

– 2 kg) 10 zł/1 szt. 0609 284 807, 0696 
588 221. 

•  Kaczki białe skubane sprzedam na 
zamówienie. Tel. 091 39 104 90. 

•  Sprzedam mieszankę zbożową z przewagą 
owsa. 0663 212 981. 

USŁUGi
• józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 20 383, 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 0609 
574 542.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zamawiać lub 
dorabiać? – Dla każdej nowej konsultantki 
prezenty! Darmowa dostawa paczki! 
Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 647 176 
lub 091 39 180 52.

• DYWaNoPRaNie – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i tanio! 

0696 138 406.
• Usługi transportowe – przeprowadzki. 

0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Naprawa RTV, Sawicki, ul. Ks. Wielkiego 

7. 091 39 20 737.
• Dekarstwo – blacharskie, docieplenia, 

renowacja dachów. Przystępne ceny. 0885 
157 291.

•  N a P R a W a  S P R Z Ę T U  R T V  u l . 
Poniatowskiego 7 . Tel. 091 39 21 110. 

•  Remonty – usługi ogólnobudowlane. 
0697 664 967. 

•  Wykonam remonty mieszkań tel. 0608 
364 330. 

PRaca
• Restauracja „Przystań” zatrudni kucha-

rza. 091 39 20 221.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy w 

kuchni. 0600 811 404.

•  Potrzebny pracownik do prac żniwnych 
Olchowo 62 tel. 39-21-691. 

• Zatrudnię przy dociepleniu i murowaniu. 
0608 817 214.

• ZaTRUDNiĘ MURaRZa Do PRac oGÓL-
NoBUDoWLaNYcH Na UMoWĘ o PRa-
cĘ. TeL. 091 39-25-120, 604 422 221.

• Zatrudnię murarzy lub firmę budowlaną. 
0693 344 778.

• Zatrudnię ekspedientkę do kiosku 
spożywczego w Nowogardzie. 0693 
843 533.

•  Zatrudnię murarzy do budowy domu 
jednorodzinnego tel. 0601-373-129. 

•  Zatrudnię kierowcę, z prawem jazdy 
kat. D. Tel. 091 39 21 664, 0693 
344 734. 

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

•  Sprzedam Sp. z o.o. z zadłużeniem . 0605 
727 003. 

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Technics EH750 z Pro Lo-
gic, kolumny nieużywane. 0508 419 147.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się oD-
SZKoDoWaNie (z tytułu oc). Pomo-
żemy ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 766 730.

• Kupię drzewo do kominka, 15 m3. tel. 091 
39 207 14.

• Telewizor 21” sprzedam. 091 39 20 737.
• Przyjmę szczenięta małych kundelków. 

091 39 170 22.
• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, 

stan idealny. 091 39 23 887.
• Foksterierki przyjazne dzieciom i myśli-

wym tanio sprzedam. 091 39 18 775, po 
20.00.

•  Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husquarna (na części). Tel. 39 268 57, 
9.00-17.00, 0608 328 095. 

•    Sprzedam akwarium 380 l z rybkami i 
całym wyposażeniem. 0693 605 862.

•     Sprzedam brykieciarkę, cena 3.500 zł. Tel: 
091 39 22 831

•    Sprzedam sofę 2 – osobową, piec c.o. 
1- biegowy „junkers”. 091 39 20 541, 
0661 690 590

•    Spacerówkę bliźniaczą składaną kupię. 
0663 848 540. 

ZaKŁaD BioPaLiW
nowa firma
Na terenie byłej krochmalni  została otwarta siedziba nowej fir-
my produkującej biopaliwa. Wywiad z prezesem w najbliższym 
wydaniu Dziennika.

red.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZeWÓZ oSÓB - RoMaN BiŃcZYK - LiNia ReGULaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULaRNa LiNia MiKRoBUSoWa SeRocKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY
7 lipca 2006 r., Leokadia Piszczek, ur. 1926 r., Nowogard
7 lipca 2006 r., Stanisława Szarkiewicz, ur. 1907 r., Dobra Nowogardzka
10 lipca 2006 r., Władysława Gil, ur. 1922 r., Szczytniki
9 lipca 2006 r., Zofia Piotrkowska, ur. 1941 r., Nowogard
4 lipca 2006 r., agnieszka Warda, ur. 1967 r., Długołęka 

NoWoGaRD    10.07.2006r.

oFeRTY PRacY PUP GoLeNiÓW, 

FiLia NoWoGaRD

tel. 091 3921376

1. sprzątaczka

2. nauczyciel j.angielskiego

3. szwacz obuwia

4. księgowy

5. kierowca c, c+e

6. szwaczka

7. rozbieracz-wykrawacz

8. sprzedawca

9. prasowaczka

10. kierowca

      - mechanik ciągnika roln.

11. spawacz

12. murarz

13. sprzątaczka  ½ etatu

oFeRTY PRacY SPoZa RejoNU

1. pracownik produkcji (Kliniska)

2. stolarz (Glewice) 

3. malarz-szpachlarz   (Goleniów) 

4. sprzątaczka  (gr.inwal.)

5. prac. obsługi wózka 

     sprzątającego (gr.inwal.)

6. ślusarz-spawacz  (Szczecin) 

 7.kierowca c+e   Gryfice

8. dekarz, murarz, tynkarz    Płoty

 9. spawacz, betoniarz, 

      prac. produkcji   (Goleniów)

 10. rozbieracz-wykrawacz  

         (ościęcin)

 11.glazurnik, szpachlarz, rob.

        budowlany (Szczecin)

 12.  operator maszyn do drewna  

          (Płoty)

 13. fryzjer                      

        (osinów Dolny)

iNFoRMacje MoŻNa UZYSKaĆ W 

PoWiaToWYM URZĘDZie PRacY 

W GoLeNioWie, FiLia W NoWo-

GaRDZie pok. nr 12.

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele
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IV rajd rowerowy 
po ‘’rÓWnInIe nOWOGardZkIej‘’

Puchar Polski

Pomorzanin 
z Pomorzaninem

Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej dokonał losowania par I rzutu 
Pucharu Polski na szczeblu województwa 
zachodniopomorskiego region szczeciński. Po-
morzanin Nowogard swoje pierwsze spotkanie 
rozegra z grającym w grupie pierwszej A-klasy 
Pomorzaninem Przybiernów. Mecz odbędzie się 
w niedzielę 30 lipca na boisku naszego rywala.

Ag

Turniej Siatkówki Plażowej 
nowogard 2006

Mistrzostwa 
europy Taxi

Dobiega końca organizacja Mistrzostw Eu-
ropy Taxi w Nowogardzie. W chwili obecnej 
zgłosili się zawodnicy z 10 krajów i rozmawiamy 
jeszcze z zawodnikami z Anglii i Włoch. Do 
piłki nożnej zgłosiło się 21 drużyn. Są jeszcze 2 
miejsca dla 2 drużyn w seniorach i dla 2 drużyn 
w oldbojach. Czekamy na chętnych z naszego 
regionu na zgłoszenia w siatkówkę plażową, 
bo przy małej ilości zespołów zrezygnujemy 
z tej konkurencji. W darta mamy komplet za-
wodników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 
W wędkarstwie i szachach mamy jeszcze mało 
uczestników i czekamy na zgłoszenia chętnych 
z Nowogardu i naszego regionu. W strzelaniu 
zgłosili się tylko zawodnicy z zagranicy, a od 
nas nie ma żadnego przedstawiciela. Są jeszcze 
miejsca w tenisa stołowego w kategorii „Oldboj”. 
W kręgle zgłosiło się bardzo dużo zawodników 
(70 osób) – głównie z Danii, Norwegii. Brakuje 
przedstawicieli z Polski, a najlepiej z Nowo-
gardu. W golfa zgłosiło się 17 zawodników – z 
Norwegii i Danii. Zachęcam bardzo do udziału 
zawodników z Nowogardu. Wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby jeszcze uczestniczyć w 
tych mistrzostwach w wyżej wymienionych 
konkurencjach zapraszamy do zgłaszania się do 
pubu „PASADENA” w Nowogardzie.

Tel: 606-612-367
Strona internetowa: www.taxi.nowogard.pl

Andrzej Szafran

Dnia 22.07.2006 roku /so-
bota/  godz. 12,30  zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w rajdzie rowerowym po 
trasie „Równiny Nowogardzkiej”, 
której  celem jest przejechanie i 
promocja tej pięknej trasy oraz 
propagowanie czynnego wypo-
czynku  jaką jest niewątpliwie  
jazda rowerowa oraz zwiedza-
nie licznych atrakcji na trasie 
przejazdu .

Trasa IV etapu  przebiegać bę-
dzie szlakiem : Nowogard (plaża 
miejska), Kulice, Wierzbięcin, 
Osowo, Bieniczki, Rogowo, Do-
bra Nowogardzka i powrót przez 
Błądkowo, Ostrzycę do Nowo-
gardu.

Organizatorzy zrezygnowali 
tym razem z przejazdu w dwóch 
grupach zaawansowania gdyż  
w poprzednich rajdach nie było 
chętnych do grupy niezaawanso-
wanej ale w sytuacjach losowych 
można skrócić trasę przejazdu 
tzw. łącznikiem. 

Zakończenie rajdu przewiduje 
się około godziny 17.30 na plaży 
miejskiej w Nowogardzie.

Długośc całej trasy ok. 56 
km.

Zbiórka uczestników rajdu od-
będzie się przy plaży miejskiej w 
Nowogardzie o godz.12.30.

Wszyscy uczestnicy powinni 
posiadać uprawnienia do poru-
szania się po drogach publicz-

nych oraz biorą pełną odpowie-
dzialność za udział w rajdzie.

Po zakończeniu  rajdu wszyst-
kich uczestników czekają atrak-
cje przygotowane przez organi-
zatorów, jak napoje chłodzące, 
pieczenie kiełbasek, losowanie 
nagród i upominków.

Głównym organizatorem  i 
fundatorem nagród podczas 
imprezy jest sklep Drogeria 
‘’NATURA-WITTER’’ Teresy i 
Witalija Grebieniuk, a współor-
ganizatorem Zakład Usługowo 
Handlowy Romualda Kowal-
skiego.

Kontakt telefoniczny  i dodat-
kowe informacje tel.509861740 
lub 091 3926569.

Dnia 08.07.2006 (sobota), ro-
zegrany został drugi turniej siat-
kówki plażowej. Przy świetnej 
pogodzie do rywalizacji przystą-
piło 19 ekip w kategorii OPEN. 
Objawieniem tegorocznego tur-
nieju jest zwycięzca drugiej edy-
cji, czyli zespół ORIEN. Miejsce 
drugie zajął MIX ŻABOWO, 
a trzecie GOLENIÓW. Po 
dwóch turniejach prowadzi 
ORIEN- 35 pkt. drugi jest MIX 
ŻABOWO 25pkt. trzeci MAX 
ŻABOWO- 22 pkt. a czwarty 
MODRZEWIE.Te cztery zespo-
ły wystąpią w następnym tur-
nieju w fazie finałowej, walcząc 

o kolejne punkty z pierwszą 
czwórką drugiego turnieju, któ-
ry odbędzie się 15 lipca na plaży 
miejskiej ul. Promenada 3, po-
czątek turnieju godzina 10.00. 
Udział brać mogą 2-osobowe 
zespoły. W roku bieżącym roz-
grywki odbywać się będą w ka-
tegorii OPEN (męskie, żeńskie 
lub mieszane). Głównym spon-
sorem turnieju jest APTEKA 
NIEBIESKA. Turniej wspierają; 
pan Andrzej Lipka, GeoDezja- 
pan Andrzej Siwy, Usługi 
Geodezyjne- pan Sławomir 
Zwierzyński, NowoNet, 
AZBUD, TERMINEX-

MEBLE, SOWILO, pan Piotr 
Lewiński, pan Roman Król.  
Organizatorem turnieju jest 
ognisko TKKF „WODNIAK” 
w Nowogardzie, oraz Urząd 
Miejski w Nowogardzie. 
Patronem medialnym impre-
zy jest Dziennik Nowogardzki. 
Informację o ubiegłorocznej i 
obecnej edycji turnieju, oraz 
innych imprezach organizowa-
nych przez WODNIAKA można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.wodniak.nowonet.pl oraz 
www.wodniak2006.nowonet.pl

Foto archiwum

Foto archiwum
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 Witamy wśród nas...

reklama

reklamareklama

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie 
urodziło się 3 dzieci. Zdjęcia oraz 
dane personalne nie zostały opub-
likowane ze względu na brak zgody 
rodzica.

Syn Wioletty Szymań-
skiej ur. 5.07.06 z Dę-
bic

Córka Mileny Bukow-
skiej ur. 8.07.06 z Grzę-
zna

Córka Beaty Majcher 
i Józefa Pawlaczyk ur. 
9.07.06 z Nowogardu

Córka Marty Kamasz 
ur. 10.07.06 z Wołowca

artyści w Zakładzie karnym
Przebywający w naszym mieście z okazji „Lata z Muzami” artyści odwie-

dzili nowogardzki Zakład Karny.
Ciekawość tego co dzieje się za 

murami Zakładu Karnego jest niemal 
naturalna dla wszystkich, którzy nie 
muszą tam przebywać. I w dużej 
mierze zapewne tym kierowali się 
przebywający w naszym mieście 
artyści odwiedzając obiekt przy ulicy 
Zamkowej. W miniony poniedziałek 
zjawił się tam m.in. Leon Niemczyk, 
który zwiedził dziedziniec i niektóre 
budynki. Zrezygnował jedynie z 
wizyty z ostatniej w naszym kraju 

celi śmierci i udał się na spotkanie z 
osadzonymi. Z wizyty tej nie zrezyg-
nowali towarzyszący mu warszta-
towicze, dla których była to spora 
atrakcja. 

Następnego dnia zjawił się Sylwe-
ster Chęciński i po raz kolejny Paweł 
Siedlik z łódzkiej „Filmówki”, który 
wraz ze studentem wydziału ope-
ratorskiego i jedną z aktorek kręcili 
etiudę filmową.

Ag

Leon Niem-
czyk na dzie-
dzińcu nowo-
g a r d z k i e g o 
Zakładu Kar-
nego. 
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reklama

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
18 lipca 2006 r.        
Nr 54 (1492) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Telefoniczny 
dyżur redakcyjny

0 667 889 031
 www.dziennik.nowogard.net

Festiwal Sztuki 
w Strzelewie

czytaj na str. 4

reklamareklama

reklama

Foto Franciszek Karolewski

Szanowni klienci
bardzo przepraszamy, 

że w dniach 
17 – 28 lipca 

z powodu urlopu
zakład będzie nieczynny 

Informujemy, że   

21 lipca 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Wywiady:
z laureatem 
Festiwalu reżyserem 

januszem 
Majewskim 
i reżyserem 

Sylwestrem 
chęcińskim
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Sonda na dziś
co myśli Pan/Pani o uldze ministra romana 

Giertycha dla tegorocznych maturzystów?

dacjan kijowski
Myślę, że dobrze jest, 

że wprowadził moż-
liwość darowania po-
tknięcia się z jedne-
go przedmiotu. I tak 
niewiele to daje tym, 
którzy nie zdali. Tak, 
więc z jednej strony jest 
to szansa dla tych, któ-
rzy nie zdali, z drugiej 
jednak strony jest to 

pogwałcenie praw tych, którzy uczyli się i  zdali 
maturę. Ponadto odnoszę wrażenie, że jest to też 
próba podlizania się uczniom. Jak powszechnie 
wiadomo minister Giertych nie cieszy się dobrą 
opinią wśród młodzieży.

Co prawda całe te rozporządzenie obniży 
nieco poziom uczelni, ale pozytywnie wpłynie 
na uczniów i daje jakąś choć niewielką szansę.

agnieszka czyżak
Moim zdaniem jest 

to działanie niewycho-
wawcze, ponieważ w 
decyzji Romana Gier-
tycha nie ma żadnej 
motywacji dla tych 
uczniów, którzy się na-
prawdę uczą. Z tego 
co wiem, zdobycie 30 
procent nie jest wielką 
sztuką.

Zdzisław Leśniak
Uważam, że tak nie 

powinno być. Te roz-
porządzenie jest po 
to, aby pan Giertych 
zdobył poparcie i wy-
szedł przez to na swo-
je. Ogólnie wiadomo, 
że ludzie sprzeciwiają 
się mu i przez te dzia-
łania chce on zdobyć 
ich przychylność.
Chociaż z drugiej 

strony jest to dobre dla maturzystów, którzy nie 
zdali, ponieważ będą oni mogli odebrać świa-
dectwa i zdawać na studia. Tak więc, korzyść 
jest obopólna, i dla maturzystów, i dla ministra 
Giertycha.

red.

kronika policyjna

Straż Pożarna

W poniedziałek w Osinie z sa-
mochodu opel omega skradzio-
no dokumenty, radioodtwarzacz, 
pięć wędek z kołowrotkami i 
lornetkę. Złodziej wykorzystał 
fakt, że w samochodzie nie było 
domknięte okno.

W sklepie „Lidl” zatrzymano 
złodzieja próbującego ukraść 
alkohol wartości 13 zł. Został 
ukarany mandatem karnym

W środę w naszym mieście 
miała miejsce próba gwałtu. W 
jednym z mieszkań trwała zakra-
piana impreza. Jako, że zrobiło 
się późno jedna z jej uczestniczek 
poprosiła o przenocowanie. 
Gospodarz mieszkania uznał 
jednak, że coś mu się za to na-
leży i dopuścił się próby gwałtu. 
Młodej kobiecie udało się jednak 
uciec i o wszystkim powiadomiła 

policję. Wobec sprawcy został 
zastosowany dwumiesięczny 
areszt.

W czwartek włamano się do 
garażu w Czermnicy i skra-
dziono samochód marki opel 
kadet. Auto znaleziono na dro-
dze Błotno – Trzechel. Było 
uszkodzone.

W piątek zgłoszono kradzież 
opla vectry. Auto skradziono na 
ulicy Wiejskiej.

W Karsku zatrzymano dwóch 
pijanych rowerzystów. Krzysz-
tof K. miał w wydychanym 
powietrzu ponad 3,10 promila 
a Zbigniew S. około 2,4 promila 
alkoholu.

W sobotę na ulicy Bohaterów 
Warszawy zatrzymano nietrzeź-
wego kierowcę motorowera. 
Damian T. miał w wydychanym 

powietrzu około 0,6 promila 
alkoholu.

W niedzielę tuż po północy 
również na ulicy Bohaterów 
Warszawy zatrzymano rowe-
rzystę Marcina T., który miał 
w wydychanym powietrzu 0,6 
promila. 

Tego dnia zgłoszono dwie 
podobne kradzieże, do których 
doszło w Restauracji „Przystań”. 
Bawiące się tam grupy osób scho-
wały do jednej torebki telefony, 
dokumenty i gotówkę. Niestety 
na nic się to zdało, bo torebki 
zostały ukradzione.

Zgłoszono także włamanie 
do samochodu audi A6 zapar-
kowanego przy Restauracji „15 
południk”. Skradziono 800 euro 
i zapasowe kluczyki do samo-
chodu. Właściciel auta, obywatel 
Niemiec, oszacował swoje straty 
na 3200 zł.

Ag

W minionym tygodniu stra-
żacy odnotowali aż dwadzieścia 
zdarzeń, w tym sześć pożarów. 
Zdarzyło się m.in.

W poniedziałek o godzinie 
13.06 gaszono pożar pojedyncze-
go drzewa płonącego na poboczu 
drogi Nowogard – Świerczewo.

O godzinie 13.22 gaszono 
trawy na nasypie kolejowym w 
miejscowości Kałużna.

We wtorek o godzinie 6.44 za-
uważono łabędzia spacerującego 
ulicą 700-lecia. Ptak został prze-
transportowany do jeziora.

O godzinie 7.42 zgłoszono, że 
z jednego z drzew przy drodze 
Błotno – Golczewo zwisa konar. 
Został on usunięty.

O godzinie 18.40 strażacy 
zostali poinformowani, że w 
jednym z garażów przy ulicy 
Cmentarnej jest wąż. Przybyli 
na miejsce strażacy zastali tam 
zaskrońca, który uciekł zanim 
przybył wezwany weterynarz.

W czwartek o godzinie 14.55 
w Żabowie zderzyły się ford 
escort z ciężarowym volvo. Ran-
na została jedna osoba, która 
została przewieziona do szpitala. 
Strażacy zabezpieczyli i uprząt-
nęli miejsce zdarzenia.

W piątek o godzinie 17.23 
zgłoszono pożar poszycia leśne-
go w miejscowości Łęgno. Ogień 
został ugaszony.

O godzinie 20.55 zgłoszono, że 
w Nastazinie krowa wpadła do 
szamba. Zwierzę całe i zdrowe 
udało się uratować.

W sobotę o godzinie 8.44 
zgłoszono, że na ulicy Kościuszki 
znajduje się plama oleju długoś-
ci około 500 metrów. Strażacy 
zneutralizowali i usunęli zanie-
czyszczenie. 

O godzinie 11.47 usuwano 
zwisający konar drzewa rosnące-
go przy ulicy Wojska Polskiego.

O godzinie 1.27 na ulicy War-
szawskiej zauważono stado ła-
będzi. Ptaki zatamowały ruch. 
Szybko jednak zostały przego-
nione do jeziora.

O godzinie 13.10 gaszono tra-
wy na nieużytkach w miejscowo-
ści Wierzchy, a o godzinie 18.25 
pobocze drogi w Bieniczkach.

W niedzielę o godzinie 19.19 
gaszono płonące trawy w Nowo-
gardzie przy ulicy Radosława.

Ag

W sobotę 
o kolizję 
łatwo

Weekendowe korki w naszym 
mieście to już niemal tradycja.

Przejazd przez  Nowogard w 
sobotnie przedpołudnie i nie-
dzielne popołudnie wiąże się ze 
sporą dawką stresu. Co jakiś czas 
słychać pisk nagłego hamowania, 
co chwilę może dojść do kolizji.

Do takiego właśnie zdarzenia 
doszło na jednym ze skrzyżowań. 
Autobus wyjeżdżający z ulicy 
Żeromskiego uderzył w samo-
chód dostawczy jadący ulicą Po-

niatowskiego. Winny kolizji był 
kierowca autobusu, za co został 
ukarany mandatem w wysokości 

100 zł. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało.

Ag
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   KALENDARIUM
18 lipca
Imieniny: Arnold, Arnulf, Bruno, Brunon, 
Drogomił, Drogomir, Drogoradz, Dziwigor, 
Emilian, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Fryde-
ryka, Julian, Justyn, Kamil,Kamili ,Karolina, 
Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maryna, 
Materna, Maternus, Nemezja, Nemezjusz, 
Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Szymon, 
Szymona, Symforoza i Uniesław.

19 lipca
Imieniny: Alfred, Alfreda, Ambroży, Arseniusz, 
Aurea, Epafras, Justa, Lutobor, Makryna, Ra-
domiła, Rufina, Symmach, Teodor, Wincenty 
i Włodzisław.

20 lipca
Imieniny: Aureliusz, Czesław, Eliasz, Flawian, 
Flawiana, Heliasz, Hieronim, Hieronima, Leon, 
Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, 
Remigiusz, Sewera i Stosław.

Gospodarka 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

(PGNiG) złożyło do prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki wniosek o zatwierdzenie podwyżki 
cen gazu dla odbiorców hurtowych o 10,2 proc. 
- poinformował w poniedziałek na konferencji 
prasowej dyrektor biura taryf PGNiG Cyryl 
Federowicz.

Świat 
Nad ranem Izrael dokonał ponad 50 nalotów 

na cele w Libanie - zaatakowany został m.in. 
port w Bejrucie. Zginęło dwu cywilów - na 
miejscu płoną zbiorniki paliwa. Hezbol-
lah odpowiedział ostrzałem rakietowym 
północnego Izraela. 

Świat 
Eskalacja przemocy na Bliskim Wschodzie 

oraz problemy globalnego bezpieczeństwa en-
ergetycznego zdominowały szczyt G-8, sied-
miu najbardziej uprzemysłowionych państw 
świata i Rosji, w Pałacu Konstantynowskim w 
Strielnie, 15 km na zachód od Petersburga. 

Odpowiedź na artykuł

Przystanek na radosławie
URZĄD MIEJSKI w NOWOGARDZIE
72 - 200   N O W O G A R D woj. zachodniopomorskie

Pan Michał Wiatr
Nawiązując do Pana artykułu zamieszczonego w Dzienniku Nowogardzkim Nr 50 z br. pt. „Będzie 

przystanek?” oraz naszej odpowiedzi na artykuł z dnia 16.05.2006 r. pt. „Gdzie jest przystanek” infor-
muję, że podjęliśmy stosowne działania zmierzające do budowy zatoki autobusowej i przystanku ko-
munikacji miejskiej przy osiedlu mieszkaniowym „Radosława” w Nowogardzie. Aktualnie oczekujemy 
odpowiedzi z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na nasze wystąpienie 
o wyrażenie zgody na lokalizację wspomnianego przystanku w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ul. 
Boh. Warszawy w Nowogardzie. Zapewniamy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy aby dotrzymać 
zadeklarowanego terminu na wykonanie tego zadania. Jednocześnie wyjaśniam, że prace związane z 
urządzeniem zieleni przydrożnej w rejonie planowanej zatoki autobusowej oraz drzewa zostały posadzone 
przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach modernizacji tej ulicy. 
Czy będą one kolidowały z przystankiem czy też nie okaże się po wykonaniu projektu budowlanego na 
to zadanie. Jeżeli taka kolizja będzie miała miejsce zostaną one przesadzone. Dodatkowo wyjaśniam, 
iż modernizacja ulicy Boh. Warszawy w Nowogardzie była realizowana z udziałem funduszu Unii Eu-
ropejskiej, co powodowało konieczność wykonania wszystkich robót przewidzianych projektem, aby 
możliwe było dokonanie odbioru technicznego zrealizowanego zadania.

Ponadto nadmieniam, że budowa zatoki postojowej w celu lokalizacji przystanku autobusowego oraz 
remont dróg na osiedlu „Radosława” to dwa oddzielne zadania, wymagające różnych postępowań admi-
nistracyjnych, co może utrudnić ich realizację w tym samym czasie. Niemniej będziemy czynić starania 
aby ich wykonywanie miało możliwie jak najmniejszy wpływ na utrudnienia w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Kazimierz Ziemba

Miejsca pracy dla nauczycieli
Wydział Edukacji Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie informuje, że w 

szkołach w gminie Nowogard są wakaty dla nauczycieli. Informację przekazała nam Kierownik Marlena 
Marchewka.
Język polski 
20 SP nr 1 Nowogard

Język angielski
22 SP nr 3
14 SP Błotno
11 SP Długołęka
13 SP Orzechowo
13 SP Strzelewo
22 Gim. Nr 1 w Nowo-
gardzie
15  Gim. Nr 2
21 Gim. Nr 3
27 II LO w Nowogardzie

Język niemiecki
4 SP nr 2
3 SP nr 3
5 Gim nr 3

Język rosyjski 
3 SP Strzelewo

Matematyka 
12 SP Długołęka
18 SP nr 3 w Nowogard

Świetlica 
26 SP nr 2
13 SP nr 3
7 SP nr 4
5 SP  Długołęka
7 SP Strzelewo
18 SP Wierzbięcin

7 SP Żabowo

Technika  
2 SP Błotnio
2 SP Żabowo
2 SP Strzelewo
1 SP Długołeka
6 SP Gim. Nr 3

Plastyka 
6  SP nr 1
2 SP Długołęka
2 SP Orzechowo
2 SP Strzelewo 
Muzyka 
2 SP Długołeka
2 SP Strzelewo

Historia 
4 SP Długołeka
2 SP Żabowo

Informatyka
 2 SP Błotno

Biblioteka 
10 SP Orzechowo
11 SP Strzelewo
15 SP Wierzbięcin
7  SP Żabowo
30 Gim. Nr 2
30  Gim. Nr 3
Religia           
15 SP Wierzbięcin

Kształcenie zintegrowane  
7  SP Żabowo

Wiedza o kulturze 
3  II LO w Nowogardzie

Przysposobienie obronne
 6 II LO

Geografia  
5  II LO

Osoby zainteresowa-
ne powinny zgłaszać 
się do dyrektorów w/w 
szkół w celu podjęcia 
rozmów o ewentual-
nym zatrudnieniu.

Natomiast z innego 
źródła otrzymałem in-
formacje o wakatach w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowaw-
czym w Nowogardzie 
przy ul. Poniatowskie-
go.

Matematyka - 1/2 
etatu

Zajęcia rewalidacyjne 
– cały etat

Język polski – cały 
etat

Geografia - 1/2 eta-
tu.

Aby podjąć pracę w 
SOSW należy oprócz 
ukończonych kwalifi-
kacji przedmiotowych 
posiadać ukończoną 
specjalizację – oligofre-
nopedagogikę.

Zajęcia rewalidacyjne 
mogą prowadzić na-
uczyciele po ukończe-
niu pedagogiki rewali-
dacyjnej korekcyjnej.

Dziękujemy za prze-
słane materiały.

I.k.
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W minioną niedzielę w Strzelewie rozpoczął się Wiejski 
Festiwal Sztuki.

Oficjalne otwarcie imprezy rozpoczęło się mszą świętą 
odprawioną na wolnym powietrzu w centrum Strzelewa. 
Przed publicznością zaprezentował się czeski teatr „Con-
tinuo”, który uczestniczył w zakończonym w sobotę w 
Szczecinie VII Międzynarodowym Festiwalu Artystów Ulicy. 
Ciekawostką był wspólny posiłek przy stumetrowym stole. 
Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem zespołu 
cygańskiego Kałe Bałe.

Dzień wcześniej, w sobotę, również w ramach festiwalu 
odbyła się zabawa taneczna.

Ag

Wspólny posiłek przy 100-metrowym stole.

dokończenie ze str. 1

Festiwal Sztuki 
w Strzelewie

Wygraj weekend w Hotelu Slavia!

Kontynuujemy konkurs  – można wygrać 
bezpłatny weekend dla dwóch osób w hotelu 
Slavia w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej 
nagrody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzy-
żówek  Zasady są proste - w każdym lipcowym 
numerze „DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę 
i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie 
siedem liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowa-
ne od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kupona-
mi nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Zdeaktualizowane numery „DN” będzie 

można dostać w redakcji.

4

Krzyżówka nr 4
Poziomo:
1 – rodzaj łopaty,
5 – lekarz, specjalista od poznawania chorób, 

ich powstawania i objawów,
6 – maszyna budowlana z ... łyżką,
Pionowo:
1 – koń lub ptak (jeżeli ptak to smakosz cze-

reśni),
2 – powieść H. Sienkiewicza (wbrew tytułowi 

o arce Noego tam się nie wspomina),
3 – zielony pieniądz (podobno w USA leży 

na ulicy),
4 – klub sportowy stolicy – mistrzowie kraju 

w kopaniu piłki.

WOPr apeluje…
W związku ze zbliżającym się sezonem 

letnim, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe w Nowogardzie zwraca się z apelem o 
zachowanie szczególnej ostrożności w czasie 
korzystania z kapieli.

Jak wykazują statystyki, co roku utonięciu 
ulega kilkaset osób.

Zachowując zdrowy rozsądek unikniemy 
tragedii.

Zarząd

Festiwal będzie się rozwijał

rozmowa z dyrektor festiwa-
lu „Lato z Muzami” Mirosławą 
Przybyłek.

„dziennik nowogardzki”: 
jak ocenia pani tegoroczny 
festiwal?

Mirosława Przybyłek: Jeżeli 
chodzi o program to nie było 
wpadek, przeszedł bezboleśnie. 
Pokazane były wszystkie filmy. 
Pozostałe punkty programu 
również odbyły się zgodnie z 
planem. Jeżeli chodzi o odczu-
cia publiczności to nie mnie 
to oceniać. Osobiście staram 
się uczestniczyć we wszystkich 
działaniach. W tym roku przy-
były tłumy, nawet jeżeli projekcje 
filmów odbywały się bardzo póź-
no. Jest zainteresowanie filmami, 
imprezami okołofestiwalowy-
mi i warsztatami. W tym roku 
warsztatowicze weszli mocno w 

społeczeństwo, dają o sobie znać, 
widać ich. Pojawiła się bardzo 
duża grupa reżyserów i akto-
rów. Przybyło trzynaście osób. 
Nie robimy czegoś takiego, że 
zamykamy ich w jakimś hotelu. 
Faktycznie, nie było w tym roku 
spotkań po projekcjach filmów, 
ale to było zamierzone, ponieważ 
jest to jubileusz. Nie znaczy to 
jednak, że po dziesięciu latach 
trwania festiwalu zamierzamy 
kończyć z ich zapraszaniem. Na 
następne dziesięciolecie mamy 
pomysł nieco inny, zmodyfiko-
wany pod względem projekcji 
filmowych, jak również pozo-
stałych działań. Chcemy, aby 
formuła wyglądała troszeczkę 
inaczej, chociaż nadal będzie się 
przewijała wokół filmu, aktorów 
i reżyserów. Ma to być zrobione 
w innej konwencji, tak ja było 
na tym dziesięcioleciu. Aktorzy 
wychodzą w miasto, pływają na 
łódkach. Przecież są to normalni 
ludzie, którzy chcą tego zwyczaj-
nego kontaktu z drugim czło-
wiekiem, którzy chcą posłuchać 
naszych mieszkańców i gości. 
Takich rozmów z aktorami było 
wiele. Sugestie są przekazywane 
mi, jako dyrektorowi festiwalu. 
Oni rozumieją ludzi odbiera-
jących ten festiwal, rozumieją 
organizatorów, ale z tego co 
mówią są dumni, że mogą tu 
przyjechać, podziwiają nas, że 
w tak małej miejscowości jest 

możliwe do zrobienia tak duże 
przedsięwzięcie. 

 „d.n.”: dziesięć lat to szmat 
czasu. czy ten jubileusz odbiera 
pani w kategorii sukcesu?

M.P.: Nie należę do ludzi, 
którzy lubią się chwalić swoją 
pracą. Nie traktuję jej jako suk-
ces. Pracuję, ponieważ lubię to 
co robię. Faktycznym sukcesem 
jest ta zbiorowość, wzajemne 
zrozumienie ludzi: moich pra-
cowników, instruktorów, także 
tych, którzy tu przyjeżdżają, wy-
kładowców, artystów - malarzy, 
reżyserów, aktorów i oczywiście 
odbiorców. Jeżeli jest taka re-
lacja, że wszyscy nawzajem się 
rozumieją, przede wszystkim my 
jako organizatorzy – nie tylko ja, 
bo jestem tylko koordynatorem, 
menadżerem działań Nowo-
gardzkiego Domu Kultury i festi-
walu – i odbiorcy, którzy wiedzą, 
czego oczekują, to uważam to za 
swój sukces. 

„d.n.”: Festiwal przez te 
dziesięć lat ewoluował. Po-
wiedziała pani, że szykuje się 
nowa formuła. czy może pani 
zdradzić jak „Lato z Muzami” 
będzie wyglądało w przyszłych 
latach?

M.P.: Jeszcze do końca nie 
jestem pewna. Rozmawiałam z 
reżyserami i aktorami, którzy 
bardzo często jeżdżą po różnych 
festiwalach. Dyskutowaliśmy 
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Firma zatrudni 

murarza. 
Tel. 091 39 26 925, 

091 39 25 715, 0509 528 688.

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 

Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. Ogrody im. „Słowackiego”. 
0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany, dwuetażowy w oko-
licach Nowogardu, kol. Wierzbięcin. 
091 39 14 856, 0506 801 819.

• Częściowo umeblowana kawalerka 
do wynajęcia. 091 39 23 259.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe z gara-
żem. 091 39 28 135.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. 
Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Sprzedam kiosk „RUCHU” 60 na osied-
lu Gryfitów. 0605 252 046.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Sprzedam kontener na Targowisku. 
Cena 2.700 zł. Tel. 0603 218 505.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 pokoje. 0503 03 
82 34.

• Sprzedam ziemię pod Warnkowem 
– 2 ha. 0607 585 550.

•  Sprzedam garaż murowany własny 
przy ul. 15 Lutego. Cena do uzgod-
nienia. 0880 064 803. 

•  Zamienię mieszkanie lokatorskie, bez 
kredytu, 3 pokojowe o pow. 60,4 m 
kw, na jedno małe dwupokojowe. Tel. 
0695 530 499 w godz. 18.00 – 21.00.

• Sprzedam ziemię orną 5 ha w Redo-
stowie. Tel. 0513 157 124.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe 
lub przejmę lokatorskie. Tel. 0501 
608 771.

• Sprzedam kawalerkę, ul. Żeromskie-
go, I piętro. Tel. 0501 258 447.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
bloku w Osinie, 80 m kw. na mniejsze 
w Nowogardzie, I piętro. Tel. 091 39 
11 944, o każdej porze.

• Sprzedam kontener na Targowisku w 

Goleniowie. 0692 372 012.
• Do wynajęcia kiosk typu „Ruch”. 091 

39 28 108.
• Betoniarka 150, kompletna, przysto-

sowana do transportu, stan dobry 
– sprzedam. 0696 757 393.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 

poj. 2.0 automat, ABS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam chłodnicę nową do Stara. 
091 39 20 186.

• Sprzedam Opel Kadett 1988 r., poj. 1,6 
+ gaz, tel. 0697 722 458. 

• Sprzedam Opel Corsa 1991 r., tel. 0693 
723 034. 

• Sprzedam Ford Eskort, 1991 r., benzy-
na, cena 1.000 zł. Tel. 0607 28 92 23.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1, 
rok produkcji 1987/94, niebieski  
metalik, skrzynia 5, alufelgi. Tel. 
0887 392 955.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1988 r., silnik 
1.4, stan, dobry. 0665 462 186.

• Sprzedam Ford Eskort, 1995 r., - gru-
dzień, 1.8 benzyna, czarny metalik. 
4.300 zł + opłaty – do uzgodnienia. 
0511 807 668.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
•  Kaczki białe skubane sprzedam na 

zamówienie. Tel. 091 39 104 90. 
•  Sprzedam mieszankę zbożową z 

przewagą owsa. 0663 212 981. 
• Sprzedam króliki nowozelandzkie. 

0511 807 668.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0693 511 717.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zama-
wiać lub dorabiać? – Dla każdej nowej 
konsultantki prezenty! Darmowa 
dostawa paczki! Wpisowe 0 zł! Za-
dzwoń!!! 0507 647 176 lub 091 39 180 
52.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i 

tanio! 0696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Naprawa RTV, Sawicki, ul. Ks. Wiel-

kiego 7. 091 39 20 737.
• Dekarstwo – blacharskie, docieplenia, 

renowacja dachów. Przystępne ceny. 
0885 157 291.

•  Remonty – usługi ogólnobudowlane. 
0697 664 967. 

•  Wykonam remonty mieszkań, tel. 
0608 364 330. 

PRACA
•  Potrzebny pracownik do prac żniw-

nych, Olchowo 62 tel. 39-21-691. 
• Zatrudnię przy dociepleniu i muro-

waniu. 0608 817 214.
• Zatrudnię murarzy do budowy domu 

jednorodzinnego tel. 0601 373 129. 
•  Zatrudnię kierowcę, z prawem jaz-

dy kat. D. Tel. 091 39 21 664, 0693 
344 734. 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. Tel. 0601 
085 199.

• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 
– 50 lat, najchętniej rencistkę lub 
emerytkę. 0693 850 197.

• Zatrudnię murarzy lub firmę bu-
dowlaną. 0887 704 287.

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. Tel. 0601 
085 199.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

•  Sprzedam Sp. z o.o. z zadłużeniem . 
0605 727 003. 

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 447, 0500 766 730.

• Kupię drzewo do kominka, 15 m3. tel. 
091 39 207 14.

• Telewizor 21” sprzedam. 091 39 
20 737.

•   Spacerówkę bliźniaczą składaną ku-
pię. 0663 848 540. 

• Zlecę przetłumaczenie z języka 
hiszpańskiego na j. polski doku-
mentu (notatka policyjna). Tel. 
0508 866 447.

dosyć długo na temat czy nasz fe-
stiwal jest pozytywny, co należałoby 
zmienić, co ulepszyć, co nowego 
wprowadzić a co wyeliminować. I 
myślę, że poprzez takie rozmowy 
z moimi pracownikami i ludźmi, 
którzy chcą na ten temat rozmawiać 
od września zaczniemy opracowywać 
nową formułę. 

„d.n.”: Właśnie, czasami odnosi 
się wrażenie, że w tym festiwalu 
jest wszystko. jest wiele, znacznie 
bardziej cenionych, precyzyjnie 
ukierunkowanych festiwali, jak w 
kazimierzu dolnym czy cieszynie. 
czy nie sądzi pani, że ciekawiej 
byłoby znaleźć jakąś niszę, która 

zadowoliłaby nowogardzian i ściąg-
nęła tłumy spoza miasta?

M.P.: Myślę, że ten głos będzie 
bardzo cenny. Myślę, że idziemy w 
tym kierunku. Nie chcę zdradzać 
tajemnicy, bo mamy już pewną linię, 
jeżeli chodzi o formułę dla dzieci i 
dla dorosłych. Czasami wydaje nam 
się, że coś by tutaj na pewno zaowo-
cowało, a okazuje się, że jednak nie, 
że w tym miejscu, w tej społeczności 
to się nie przyjmie. Jest to cały czas 
badanie gustów naszej publiczności. 
Zaczęło się od strony muzycznej. 
Pojawił się jazz tradycyjny, modern 
jazz i inne gatunki muzyki, wpro-
wadzano inne formuły i treści. Mam 
swoje zdanie na ten temat, co się tutaj 

przyjmie a co będzie trudniejsze. 
Nie znaczy to jednak, że chcemy 
się skupić na wąskiej grupie ludzi, 
ponieważ nasze społeczeństwo nie 
liczy 2-3 tysięcy ludzi. Jest to ponad 
20 tysięcy mieszkańców, młodzieży, 
która przyjeżdża w lipcu do Nowo-
gardu,  szuka kontaktu z kulturą 
wysoką. Chcielibyśmy zrobić coś dla 
tych, którzy tu mieszkają i dla tych, 
którzy odwiedzają nasze miasto oraz 
zaprezentować coś artystom, którzy 
do nas przyjeżdżają..

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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jak zaczęła się Pańska przygoda z 
filmem? drogę tę obrał Pan pod wpły-
wem szczególnego impulsu, jakiegoś 
dzieła filmowego, czy też te powołanie 
dojrzewało w Panu przez lata?

W Dzierżoniowie Śląskim, gdzie zda-
wałem maturę nie było teatru. Przyjeż-
dżał za to teatr ze Świdnicy z Biegańskim 
bardzo, wspaniałym artystą i reżyserem. 
Do moich obowiązków należało zbie-
ranie pieniędzy na bilety do teatru od 
moich kolegów, którzy chcieli pójść na 
spektakl. W związku z tym, że zbierałem 
pieniądze, miałem ułatwione wejście za 
kulisy. Tak więc, początkowo zafascyno-
wał mnie teatr. Nie wiedziałem wtedy 
czy chcę być aktorem, czy chcę być reży-
serem, prawdę mówiąc nie bardzo mia-
łem o tym pojęcie. Zobaczyłem jak to w 
ogóle wygląda, a później w konsekwen-
cji moich zainteresowań znalazłem się w 
zespole teatru, który powstał w Dzierżo-
niowie,  a składał się z aktorów, którzy 
w innych teatrach nie znaleźli miejsca. 
Wystawiali tam, jak pamiętam, „Nowego 
Świętoszka”. Tolerowali mnie na próbach 
na zasadzie amatora – entuzjasty.

Pewnego razu, jak to w życiu bywa 
zachorował aktor, który grał tam jed-
ną z ról. W związku z tym, że bra-
łem udział w próbach i byłem najbli-
żej, siłą rzeczy wszedłem za niego.  
W momencie kiedy zagrałem rolę Da-
misa już wiedziałem, że nie chcę być 
aktorem, a bardziej interesuje mnie re-
żyseria. Przeczytałem ogłoszenie o na-
borze do łódzkiej szkoły filmowej, była 
ona wówczas jedyną szkołą filmową w 
kraju. To był dla mnie zupełnie inny 

świat, co prawda miałem już jakąś wie-
dzę o teatrze, ale o kinie nie wiedziałem 
nic, było ono dla mnie  czymś nowym, 
jakąś tajemnicą wręcz magią. Zaczyna-
łem rozumieć coraz bardziej, że mnie to 
mnie wciąga i interesuje. Postanowiłem 
zdawać. Skończyłem szkołę, po czym 
asystowałem przy trzech filmach, byłem 
drugim reżyserem. Były to filmy: Le-
nartowicza „Zimowy zmierzch”, Wajdy 
„Lotna” i Passendorfera „Powrót”. 

Może powie Pan kilka słów o swoim 
debiucie reżyserskim?

Byłem młodym,  chy ba ambit-
nym człowiekiem, chciałem tworzyć 
coś wielkiego, aktualnego, ukazać 
ludziom to co za oknem, jednakże 
było dla mnie to wówczas prawie nie-
możliwe. Kiedy przyszła propozycja  
z zespołu „Iluzjon” Ludwik Starski, który 
był szefem tego zespołu zaproponował mi 
„Historię żółtej ciżemnki”. Na początku 
szalenie się do tego zapaliłem, ponieważ 
była to jedna z moich lektur z dzieciństwa, 
które czytałem z wypiekami na twarzy. 
Jednak kiedy po kilkunastu latach prze-
czytałem tę książkę ponownie, zdałem 
sobie sprawę, że to mnie kompletnie nie 
interesuje, że nie ma tam już nic, z tych 
tak bardzo przed laty zajmujących mnie 
rzeczy. Jednakże, okazji do nakręcenia 
filmu przegapić nie było można. Za-
cząłem pisać scenopis, w którym choć 
trochę chciałem,z tych moich dziecięcych 
marzeń zmieścić. Nie został on jednak 
przyjęty. I wówczas pojawiło się dwoje 
wspaniałych ludzi Lidia Minticz i Jerzy 
Skarżyński, którzy podpowiedzieli mi, 
żeby „Historię żółtej ciżemki” zrobić w 
konwencji malarstwa gotyckiego. Kiedy 
przedstawili mi swoje projekty sceno-
grafii i wzory kostiumów zachwyciłem 
się i uznałem, że to ten pomysł, dzięki 
któremu będę mógł ten film, bez ujmy dla 
siebie, zrealizować. W ten sposób odbyły 
się aż trzy moje debiuty. Pierwszy, ponie-
waż był to film historyczny, drugi gdyż 
był to film kolorowy – a wtedy należało 
to jeszcze do rzadkości – i wreszcie trzeci, 
ponieważ był to film dla dzieci, co dla 
mnie było zupełnie czymś nowym.

...był to również debiut filmowy 
Marka kondrata u boku doświadczo-
nego już w tamtych czasach Gustawa 
Holoubka. 

Tak Marek był bardzo utalentowanym 
dzieckiem wybitnego aktora, o grze w 

filmie wiedział wtedy tyle co ja, czyli nic. 
Obydwaj wtedy debiutowaliśmy.

jak u Pana przebiega – intrygujący 
nas zawsze -  proces obsadzania głów-
nych ról w swoich filmach?

Myślę, że podobnie jak u innych reży-
serów. Zastanawiam się nad określonym 
aktorem nad tym co już zagrał i jak 
mógłbym to spożytkować w tej roli, którą 
mu proponuje.

„Uczę się” w zasadzie każdego aktora, 
gdyż w jakimś sensie trzeba poznać jego 
możliwości, środki i umiejętności, który-
mi dysponuje.

Aby nie mówić o ogólnikach powo-
łam się na konkretny przykład. Myślę o 
Wacławie Kowalskim w „Samych swoich”. 
Zobaczyłem na planie jak on chodzi, jak 
godnie niesie  swój tułów, jak do połowy 
jest szalenie poważny, natomiast nogi ma 
śmiesznie krótkie i robi nimi te swoje 
fajt, fajt, fajt. Tak, więc gdy to ujrzałem, 
przyniosłem natychmiast karabin - któ-
rym miał strzelać w scenie do kota - dalej 
za okno, aby musiał przejść do niego 
pewien dystans, żeby było widać ten 
jego charakterystyczny chód co właśnie 
było tak zabawne. Bywało, że niektóre 
zachowania trzeba było w aktorze wręcz 
sprowokować. Pamiętam pracowaliśmy 
nad sceną, tekst Pawlaka brzmiał naiwnie 
i nieprawdziwie, dowcip nie wychodził, 
w pewnej chwili dałem Kowalskiemu 
do czyszczenia worek po kartoflach - że 
zaangażuje się w czyszczenie tego worka 
całym sobą – i wtedy tekst nawet i na-
iwny będzie poza nim i będzie brzmiał 
wiarygodnie i prawdziwie a przez to 
zabawnie  – tak też było. Myślę o scenie 
kiedy to Wicia (syn Pawlaka) wraca z 
targu, gdzie miał kupić kota – wracając 
jedzie na koniu Kargula, zaś Mania - żona 
Pawlaka mówi Oj, patrzaj Kaźmierz, Wi-
cia wierzchem jedzie, a Kazimierz na to 
- nie może być na kocie?  Zaangażowany w 
czynność, którą wykonywał – jak zwykle 
szybciej mówił niż myślał - dlatego ta 
scena wyszła tak bardzo prawdziwie, a 
przez to komicznie. 

Z których reżyserów brał Pan przy-
kład w swojej pracy reżyserskiej?

Jeżeli chodzi o tych, z którymi miałem 
do czynienia to oczywiście zafascyno-
wany byłem tym co robił Andrzej Waj-
da. Mniej byłem pod wrażeniem tego co 
robił w danym filmie, ale jak nad nim 
pracował.

Dla mnie zasługi Wajdy polegają nie 
tylko na tym, że nakręcił określone tytuły, 
ale na sposobie i metodzie ich realizacji, 
czyli na jego dokonaniach w sferze war-
sztatowej. Uczyłem się od niego jak się 
podchodziło do ujęcia, jak się szukało 
spojrzenia kamery, jak się ustawiało 
aktora, jak się go angażowało, co mu się 
mówiło na ten temat. Oczywiście nie 
mogę powiedzieć, ze to tylko od Wajdy, 
ale także i bardzo dużo od niego.

W ostatnim momencie filmu „roz-
mowy kontrolowane” Stanisław Tym, 
filmowy ryszard Ochucki wydostaje 

się spod gruzów zburzonego w wyniku 
eksplozji Pałacu kultury i nauki mó-
wiąc - To się odbuduje. co chciał Pan 
przez to powiedzieć lub może przed 
czym przestrzec odbiorcę?

To jest ewidentne. Można było to 
odbierać w kontekście czasu, i tylko w 
tym kontekście można było to właściwie 
odbierać, a ponieważ była to jednak 
forma komediowa, te skrzywione oczka 
Stanisława Tyma, który był tutaj autorem 
tekstu i głównym wykonawcą miały swoje 
znaczenie. Jednak w tym czasie te To się 
odbuduje wydawało się tak absurdalne, że 
w związku z tym śmieszne. W momencie 
kiedy runął ustrój - wówczas mówić -  że 
to się odbuduje byłoby niedorzeczne. 
Ta komedia polegała na absurdach. Na 
wyławianiu  absurdów i ten był jednym 
z nich. Rzeczywistość sprawiła jednak 
niespodziankę,  po kilku latach okazało 
się, że znowu był lewicowy rząd – i tak to 
wykrakałem...

nad jakim filmem Pan teraz pra-
cuje?

Ostatnio zrobiłem film dla telewizji, 
z cyklu „Święta polskie” pt. „Przyby-
li ułani”. Muszę tutaj jednak wrócić do 
momentu kiedy odbierałem nagrodę w 
Gdańsku za Kochaj albo rzuć. Przyrze-
kłem wtedy uroczyście, że następnych 
części nie będzie. Wszyscy przyjęli to 
oczywiście śmiechem. Później jednak 
rzeczywistość była taka, że bez przerwy 
miałem naciski, żeby jednak robić dalsze 
części. Ludzie przesyłali mi swoje scena-
riusze, teksty. Oczywiście nic z tego nie 
wychodziło, ponieważ i teksty były słabe 
i nie chciałem zdecydowanie robić tego 
filmu dalej. Jednak później kiedy oka-
zało się, że bardzo trudno jest o dobry 
scenariusz, zacząłem się zastanawiać 
dlaczego nie, przecież tworzonych jest 
tyle remaków na świecie. Pojawiło się 
jednak jeszcze jedno pytanie o czym 
miałby być ten film i jak zrobiony, sko-
ro dwaj główni aktorzy występujący w 
„Samych swoich”, którzy byli solą tego 
filmu, już nie żyli. I nagle pewnego dnia 
dostałem tekst od człowieka, który był 
geodetą na Rzeszowszczyźnie, tekst ten 
zwrócił moją uwagę choć był zbyt krótki 
jak na film fabularny. Zdecydowałem się 
jednak pracować nad tym tekstem, gdyż 
uświadomiłem sobie, że jest w nim coś 
z odpowiedzi na moje wątpliwości doty-
czące kontynuacji opowieści o przygo-
dach Karguli i Pawlaków. Jednym z tych 
pytań podstawowych było to, że jeżeli 
w tym filmie wystąpiliby potomkowie 
Kargula i Pawlaka, jacyś dalecy krewni, 
a przynajmniej ludzie zamieszkujący tę 
samą strefę geograficzną, to jaka będzie 
ich mentalność? Jakie będą ich poglądy 
na sprawy wspólne zarówno tamtym 
czasom, jak i naszym? Co się w nich wy-
kształciło, a co znikło? Nagle zobaczy-
łem, że mam w tym tekście odpowiedzi 
na te pytania. Pomyślałem, że byłoby to 

rozmowa z Sylwestrem chęcińskim
Wybitnym reżyserem, twórcą m.in. „kultowych” tytułów 
w polskiej kinematografii, tj. „Sami swoi”, „Rozmowy 
kontrolowane” czy „Wielki Szu”

„Przeczytałem ogłoszenie o naborze do łódzkiej szkoły filmowej, była 
ona wówczas jedyną szkołą filmową w kraju. To był dla mnie zupełnie 
inny świat, co prawda miałem już jakąś wiedzę o teatrze, ale o kinie nie 
wiedziałem nic, było ono dla mnie czymś nowym, jakąś tajemnicą wręcz 
magią. Zaczynałem rozumieć, że to mnie wciąga i interesuje. Postanowi-
łem zdawać.”
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rozmowa z januszem Majewskim 
– wybitnym reżyserem, laureatem na-
grody publiczności na tegorocznym 
jubileuszowym festiwalu „Lato z Mu-
zami”

Marian.a Frydryk - jest mi niezmier-
nie miło rozmawiać z Panem po trzech 
latach. Za film „Po sezonie” otrzymał 
Pan Srebrnego Laura cisowego, czyli 
nagrodę publiczności na zakończenie 
festiwalu Lato z Muzami w nowo-
gardzie. Pomimo, że nie jest to Złota 
Palma, Oscar czy Złote Lwy, proszę 
powiedzieć szczerze, jak odbiera Pan 
takie wyróżnienie?

janusz Majewski - Z największą przy-
jemnością, zwłaszcza że jest to nagroda 
publiczności, a nie jakiegoś jury, którego 
opinię nie zawsze muszę szanować. Wy-
daje mi się to najcenniejsze co może być, 
ponieważ publiczność jest bezinteresow-
na i mam nadzieję, że jest to szczere, że 
jest to opinia prawdziwa. Tak naprawdę 
chodzi o to, żeby ludzie przychodzili do 
kina. Po to się robi filmy, a nie żeby dostać 
nagrodę czy dobre recenzje. 

M.a.F. co się zmieniło w Pana 

życiu od ostatniego pobytu w naszym 
mieście?

J.M. To było trzy lata temu. Byłem 
jeszcze wtedy młodym człowiekiem 
(uśmiech), a w tym roku kończę 75 lat. 
Okrągła rocznica. Było szereg imprez, na 
które chyba sobie zasłużyłem. Zrobiłem 
film „Po sezonie”i wydałem drugi tom 
wspomnień filmowych pt. „Ostatni klaps”. 
Wspominam w niej aktorów, których 
część już odeszła na drugą stronę, swoich 
profesorów, uczniów, studentów. Tytuł 
wyjaśniam tak: - jak się robi film i za-
czynamy zdjęcia, kiedy robi się pierwszy 
klaps – jesteśmy pełni zapału i werwy, kie-
dy nastaje ostatni dzień zdjęciowy, kiedy 
musi paść ten ostatni klaps to jesteśmy tak 
zmęczeni, że chce mi się wreszcie od tego 
uwolnić, że jest to szaleństwo pracować 
w takim zawodzie, gdzie można ducha 
wyzionąć. Wystarczy jednak, że minie 
tydzień, miesiąc, a już zapominamy o 
tych trudach. To jest taka ludzka cecha, 
że człowiek pamięta o rzeczach dobrych, 
zapomina o tych złych. I dzięki temu 
zaczyna coś jeszcze robić.

M.a.F. czy pamięta Pan ile filmów 
nakręcił?

J.M. Filmów fabularnych zrobiłem bo-
daj 15, natomiast kiedyś liczyłem tytuły, 
rzeczy które zrobiłem (filmy telewizyjne, 
seriale, spektakle teatralne) – to mi wy-
szło prawie 80 tytułów przez 45 lat pracy 
zawodowej, czyli wypada dwa tytuły 
rocznie, prawie.

M.a.F. jest Pan reżyserem błyskotli-
wym, piekielnie inteligentnym i potra-
fiącym oczarować widza. czy ma Pan 
jakieś ulubione „dziecko”, szczególnie 
hołubione?

J.M. Na pewno najbardziej lubię film, 
który przyniósł mi najwięcej radości i 
był wyświetlany w wielu krajach z dużym 
sukcesem. Mam na myśli film „Zaklęte re-

Jedyny wywiad udzielony przez wybitnego reżysera Janusza 
Majewskiego na zakończenie festiwalu „Lato z Muzami”

„Przyszedłem do filmu 
z powodu miłości do formy”

bardzo ciekawe, żeby zobaczyć co się 
zmieniło w myśleniu potomków Karguli 
i Pawlaków na przestrzeni tych 45 lat. 

Film, o którym mówię będzie miał 
swoją premierę 15 sierpnia w telewizji, 
nosi nazwę jak już wcześniej mówiłem 
„Przybyli ułani”. Mogę tylko powiedzieć, 
że bardzo chciałem, żeby to było kome-
diowe, zabawne. Jednak nie do końca mi 
to wyszło. Niedawno urządzono oficjalną 
projekcję tego filmu, na której było bardzo 
dużo ludzi w kinie, wyjątkowo dużo jak 
na film telewizyjny. Usłyszałem reakcję 
sali na ten film. Spodziewałem się, że 
przyjmą go z większym humorem, ale 
uderzyła mnie ogromna powaga i sku-

pienie odbiorców, które - muszę przyznać 
-  dało mi dużą satysfakcję. Niestety jest 
to na niekorzyść komedii.

Jednakże, udało się uzyskać pewien 
efekt, co prawda może nie do końca ten 
zamierzony, ale..

Nie wiem, to się jeszcze okaże. Trzeba 
poczekać na premierę telewizyjną, ludzie 
muszą ten film zobaczyć, ponieważ dla 
nich przede wszystkim został zrobiony.

czekamy z niecierpliwością. dzię-
kuję za wizytę w nowogardzie i za tę 
interesującą rozmowę.

Piotr Słomski

wiry”, który był wielokrotnie wznawiany 
u nas i ma on coś takiego, że nigdy się nie 
starzeje. Zawsze są młodzi ludzie, którzy 
zaczynają karierę życiową, zawodową i 
zawsze mierzą się z problemami wcho-
dzenia w życie dorosłe. 

Marek Słomski - Pana filmy zawsze 
mnie fascynowały i to od wczesnej 
młodości. Myślę, że jest pan w polskim 
kinie mistrzem klimatu, człowiekiem 
wyjątkowo obrazowym, wyjątkowo 
oddającym klimaty czasu. czy to jest 
kwestia metodyki, sposobu realizacji, 
a może szczególnej wrażliwości?

J.M. Ja myślę, że jedno i drugie jest 
potrzebne. Dość dużo w swoim życiu wi-
działem, przeżyłem, bo żyłem w różnych 
epokach. Na dobrą sprawę pamiętam 
czasy przedwojenne; jako dziecko wi-
działem całą wojnę od jej wybuchu. To 
wszystko gdzieś się we mnie nawarstwiło. 
Byłem bardzo oczytanym dzieckiem i od 
wczesnej młodości dużo czytałem – to też 
odcisnęło na mnie duży ślad, wzbogaciło 
moją wyobraźnię i dało jakiś materiał 
faktograficzny. Są oczywiście pewne 
rzeczy, które trzeba wiedzieć, panować 
nad nimi żeby uzyskać określony efekt. 
Takim sposobem na przykład jest zna-
lezienie odpowiedniego rytmu i tempa 
filmu, żeby stworzyć określoną atmosferę, 
jakiś klimat wyrazisty. Bez tego robi się 
niedokładnie, tak po łebkach. Dzisiaj 
mamy do czynienia z filmami, w których 
ludzie bardzo się spieszą, po diabła tak 
się spieszyć?  Jak chcą coś pokazać to tak, 
żeby nie można było się temu przyjrzeć. 
Potem zrozumiałem dlaczego: jak widz 
nie ma czasu się przyjrzeć, to różne rzeczy 
można wcisnąć a on tego nie zauważy. To 
też jest dobra metoda. 

M.S. ale to nie kształtuje żadnej 
wrażliwości. To jest raczej łykanie rze-
czy, które nie pozostają w pamięci. 

J.M. Nie kształtuje na pewno, ale jest 
rzeczą prawdopodobną, że chcą oddać 
ducha czasu, ja takim duchem jestem dla 
wąskiego kręgu. Ostatnio miałem takie 
seminarium w Szwajcarii dla grona ludzi, 
którzy wybierają sobie reżysera -  ofiarę 
(uśmiech).

M.S. To, co wyróżnia Pana wśród 
polskich reżyserów to to, że na Pana 
filmie, powiem banalnie, dobrze się 
siedzi. krótko mówiąc, nie ma takich 
momentów, że chciałoby się wyjść z 
kina. Oglądanie Pana filmów jest wielką 
przyjemnością. 

J.M. Bardzo mi miło to słyszeć. Ja Panu 
powiem, co moim zdaniem to powoduje 
to. Kino od pewnego czasu jak gdyby stra-
ciło styl. Panuje przekonanie, że wszystko 
można powiedzieć w każdy dowolny 
sposób, że wszystko się ze wszystkim 
montuje. Mnie nie chodzi o to żeby opo-
wiadać banalną historyjkę w stylu: pan A 
zabił pana B, a jego jeszcze jakaś pani C. 
To można oczywiście zrobić, aby napisać 
książkę na temat, ale chodzi o to – trzeba 
opowiadać film językiem obrazu, trzeba 
opowiadać historię obrazem, dźwiękiem 

i wszystkimi innymi środkami. Tak prze-
myślana forma tworzy jakąś całkowitą 
strukturę. Film tym różni się od sztuki 
np. malarstwa, że malarstwo może nie 
posiadać żadnej treści. Tutaj jest jeszcze 
do tego historia dramatyczna, którą w taki 
czy w inny sposób trzeba opowiedzieć. 
Przyszedłem do filmu z powodu miłości 
do formy. Interesowało mnie robienie 
spektaklu na ekranie, który by działał 
swoim klimatem, formą i zmiennością 
nastroju – ucichnąć, zemrzeć z emocji...
Tak naprawdę głównie chodzi o to żeby 
rozmawiać z jednym widzem. Ja nie prze-
padam za oglądaniem własnego filmu w 
kinie, jakoś to mnie krępuje. 

M.a.F. jakie są Pańskie wrażenia z 
ostatniego dnia festiwalowego w no-
wogardzie?   

J.M. Nie mogłem przyjechać na rozpo-
częcie z uwagi na seminarium, o którym 
wspomniałem i przyjechałem na zakoń-
czenie, co obiecałem pani dyrektor. Z 
przyjemnością stwierdzam, że odczułem 
taką samą atmosferę jak byłem pierwszy 
raz, takiej spontanicznej zabawy czy 
też uczestnictwa mieszkańców w tym 
festiwalu. To nie jest tak, że jest scena i 
widownia. Tu się czuje, że wszyscy biorą 
w tym udział i to jest fajnie. 

M.a.F. jakie jest Pana samopoczucie 
w kraju, gdzie absurdy posunięć rządzą-
cych osiągają apogeum, podobnie jak w 
minionym systemie, tylko „w nowych 
szatach cesarza”, jakościowo innych? 

J.M. To jest właśnie przygnębiające, że 
ten ustrój jak gdyby chce tu wrócić w in-
nej postaci, pod innymi sztandarami, ale 
system jako taki zaczyna być budowany 
na wzór tamtego, tego którego się pozbyli-
śmy. Ja patrzę ze zdumieniem na wyczyny 
różnych polityków. Tak sobie myślę, że 
to może źle się skończyć. Ludzie mogą 
tego nie wytrzymać. Nie są tacy głupi, a 
cierpliwość szybko się wyczerpuje. A oni 
igrają z ogniem i coraz bardziej bezczelnie 
się zachowują. Jest przygnębiającą rzeczą, 
że ludzie u władzy z całym cynizmem 
oparli się na głupszej większości. Bo taka 
jest prawda, że większość jest głupsza. 
Cudów nie ma. I tak to się potoczyło, że 
siły dostali od takich ludzi, ale nawet ci 
ludzie kiedyś zmądrzeją. 

M.a.F. na zakończenie rozmowy 
nie może zabraknąć stereotypowego 
pytania o plany na przyszłość. 

J.M. Witolda Gombrowicza zapytała 
pewna dziennikarka – jakie ma plany na 
przyszłość – opowiedział krótko – grób. 
Każdy ma do przeżycia kawałek taki jaki 
sobie ustalił. 

Serdecznie dziękujemy Panu za roz-
mowę, życzymy dużo zdrowia i wielu 
znakomitych obrazów na miarę Pań-
skiej wyobraźni i wielkiego talentu. 

j.M. dziękuję bardzo

Z Januszem Majewskim rozmawiali: 
M. a. Frydryk i Marek Słomski    
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TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    17.07.2006 r. .
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIóW, FILIA 
NOWOGARD

tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego
3. szwacz obuwia
4. księgowy
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. prasowaczka
10. kierowca-mechanik ciągnika 

roln.
11. spawacz
12. murarz
13. specjalista ds. mechaniczno-

energetycznych

OFERTY PRACY SPOZA 
REJONU

1. pracownik produkcji, operat.
wózków widłowych  (Kliniska)

2. stolarz (Glewice) 
3. malarz-szpachlarz   (Goleniów) 
4. sprzątaczka     (gr.inwal.)
5. prac.obsługi wózka 

sprzątającego (gr.inwal.)
6. ślusarz-spawacz      (Szczecin) 
7. kierowca C+E           Gryfice
8. dekarz, murarz, tynkarz    

Płoty
9. spawacz, betoniarz, prac.

produkcji   (Goleniów)
10. rozbieracz-wykrawacz  

(Ościęcin)
11. glazurnik, szpachlarz, rob.

budowlany (Szczecin)
12. operator maszyn do drewna  

(Płoty)
13. fryzjer (Osinów Dolny)
14. piekarz (Dobra) 

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE 

PRACY W GOLENIOWIE, FILIA W 
NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów 2:3 (1:2)

Minimalnie przegrany sparing  Z Sarmatą u siebie
W najbliższą środę piłkarze Pomorzanina No-

wogard rozegrają kolejny mecz sparingowy. W 
ramach przygotowań do nowego sezonu nasza 
drużyna zmierzy się na własnym stadionie z 
Sarmatą Dobra Nowogardzka. Początek meczu 
o godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

Zmiana Lidera

Zarząd motywuje piłkarzy
Kilka tygodni temu zakończył się sezon rozgrywek piłkarskiej V ligi. Dla sympatyków Pomorzani-

na był to czas pełen rozczarowań, a nawet obawy czy ich ulubieńcy nie rozpoczną nowego sezonu w 
klasie okręgowej. I dlatego potrzebne są zmiany. Już nawet gotowy był tekst z propozycjami takich, 
lecz jak dowiedzieliśmy się Zarząd klubu nas uprzedził i tekst poszedł do kosza.

Pomorzanin: Haberski, Wa-
syluk, M. Miklas, Ratajczak, 
Marszałek, Rzechuła, Konieczny, 
Szobel, Galus, K. Miklas. Na 
boisku pojawili się: Durkow-
ski, Jurczyk, M. Gruszczyński, 
Gołdyn.

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas – dwie.

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard rozegrali pierwsze spotka-
nie sparingowe przed rozpoczy-
nającym się wkrótce sezonem. 
Odbywający się po zaledwie 
dwóch treningach (choć na 
jednym z nich pojawiło się tylko 
ośmiu zawodników) mecz z Iną 
Goleniów wypadł co najmniej 
przyzwoicie.

W pierwszej fazie meczu Po-
morzanin prezentował się lepiej 
od grającego klasę wyżej rywala. 

W 15 minucie nasza drużyna 
objęła prowadzenie po ładnej 
zespołowej akcji. Piłka wypro-
wadzona przez obrońców trafiła 
w końcu do Koniecznego, ten 
zagrał prostopadle do K. Mikla-
sa, który umieścił piłkę w siatce. 
Po tej akcji nasza drużyna kon-
trolowała mecz aż do 35 minuty, 
kiedy to Haberski popełnił błąd, 
nie złapał dośrodkowania i jeden 
z graczy Iny wepchnął piłkę do 
bramki.

Tuż przed przerwą po rzucie 
rożnym goście objęli prowa-
dzenie.

Na kolejne trafienie trzeba 
było czekać do 60 minuty, kiedy 
to K. Miklas dostał podanie na 
wolne pole i zdobył swojego 
drugiego gola. Nasz napast-
nik, rażący nieskutecznością 

w pierwszej części minionego 
sezonu, przebudził się w rundzie 
wiosennej i jak widać kontynu-
uje swoją dobrą passę. Miejmy 
nadzieję, że to dobry prognostyk 
na przyszłość. 

Pod koniec meczu zawod-
nikom obu drużyn wyraźnie 
zaczęło brakować sił, ale uspra-
wiedliwia ich fakt, że zarówno 
Pomorzanin, jak i Ina dopiero 
tydzień wcześniej rozpoczęli 
przygotowania. Jednak bardziej 
doświadczona Ina przeprowa-
dziła w 80 minucie akcję i po 
faulu Ratajczaka sędzia odgwiz-
dał rzut karny, który na bramkę 
zamienił były gracz nowogardz-
kiego zespołu Winczewski.

Andrzej Garguliński

W dniu 01.07.2006 r. odbył się 
lot z miejscowości Dortmund III 
- Niemcy, z odległości 573 km. 
Gołębie wystartowały o godzi-
nie 6.00. Pomimo przeciwnego 
wiatru i wysokiej temperatury 
- pierwszy gołąb zameldował 
się o godzinie 15.10. Prędkość 
pierwszego gołębia w konkursie 
wyniosła 1.036,82 m/min. Średni 
czas trwania konkursu 1 godz., 
11min, 27s. Bardzo dobrze spi-
sały się gołębie kolegi Eugeniu-
sza Kozery, który po tym locie 
objął przodownictwo w tabeli. 
Był to dziesiąty lot konkursowy 
i do końca rywalizacji zostało 
5 lotów - i co na to obecny 
Mistrz? Zanosi się w ostatnich 
lotach na bardzo dramatyczną 

rywalizację o mistrzostwo Ziemi 
Nowogardzkiej. Kto będzie górą? 
Kto lepiej przygotuje gołębie do 
konkursów, kogo gołębie okażą 
się bardziej wytrzymałe - w tak 
trudnym sezonie? Rywalizacja 
będzie bardzo ciekawa! Trzy 
pierwsze gołębie z lotu Dort-
mund III: 
1. Dawid Jażdż - sekcja Nowo-

gard II,
2. Eugeniusz Kozera - sekcja 

Wierzbięcin,
3. Eugeniusz Kozera - sekcja 

Wierzbięcin.
Pierwsza dziesiątka z listy kon-

kursowej o mistrzostwo Ziemi 
Nowogardzkiej:

1. E. Kozera - sekcja Wierzbięcin 
- 1 .672,1 1 punktów, 

2. Cz. R. Golema - sekcja Wierz-
bięcin - 1 .644,39 punktów, 

3. D. Kubiak - sekcja Nowogard 
II - 1 .599,79 punktów,

4. Z. Hoppe i J. Sidor - sekcja 
Nowogard I - 1 .554,70,

5. Z. Bąk, W. Mazur - sekcja 
Wierzbięcin - 1 .544,02,

6. P. Filipiak - sekcja Nowogard 
II - 1 .444,79,

7. J. W. Skubała - sekcja Nowo-
gard II - 1.433,10,

8. J. M. Saja - sekcja Wierzbięcin 
- 1.428,49, 

9. W. Derda - sekcja Nowogard 
II - 1.375,01, 

10. D. Jażdż – sekcja Nowogard 
II – 1.369,75.

Pozdrawiam j.M.
„dobry Lot”

Tym bardziej, że zmiany 
zaproponowane przez działa-
czy poszły w tym kierunku, o 
którym i my myśleliśmy, czyli 
finansowej motywacji.

Zgodnie z tymi postanowie-
niami piłkarze będą otrzymy-
wać do podziału 1000 zł za 
wygrany mecz jeśli strata do 
miejsca premiowanego awan-

sem nie będzie większa niż 4 
punkty. Za remis zawodnicy 
otrzymywać będą 333 zł do po-
działu. Rozliczenia będą odby-
wać się co miesiąc, oczywiście 
jeśli strata do czubka tabeli nie 
będzie większa.

Jest to z pewnością krok 
naprzód, choć istnieje pewne 
ryzyko. Co będzie, jeśli nasza 

drużyna popadnie w jakiś kry-
zys i strata do czołówki będzie 
zbyt duża by otrzymywać pre-
mie? Może warto byłoby płacić 
za każde punkty? Dzięki temu 
walka podparta finansową mo-
tywacją trwałaby od początku 
do końca sezonu. A tylko tak 
można powalczyć o awans.

Andrzej Garguliński

Inspektor Sanitarny 
informuje

uwaga wszyscy konsumenci ryby maśla-
nej!

Ryba maślana posiada bardzo specyficzne 
właściwości. Gatunki tej ryby nie metabolizują 
estrów woskowych, które występują w diecie 
ryb i w konsekwencji przechowywane są w 
mięsie. Po spożyciu tych ryb, estry woskowe 
mogą spowodować biegunkę i inne dolegliwości 
żołądkowo – jelitowe. Symptomy te są zróżnico-
wane u ludzi i zależą od indywidualnego stop-
nia wrażliwości organizmu. Człowiek nie ma 
umiejętności przyswajania (trawienia) estrów 
woskowych. Dolegliwości żołądkowo – jelitowe 
nie trwają długo.

Gatunki ryby maślanej oprócz estrów wosko-
wych są również bogate w histydynę. Jeżeli ryby 
maślane nie są przechowywane w odpowiednich 
warunkach sanitarno – higienicznych, a przede 
wszystkim nie jest zachowany łańcuch chłodni-
czy od momentu połowu do serwowania dań 
konsumentom w zakładach gastronomicznych 
lub przygotowanych potraw w warunkach do-
mowych, histydyna pod wpływem bakterii traci 
grupę węglową i staje się toksyczną histaminą. 
Konsumpcja takich ryb może spowodować 
toksyczność i w konsekwencji mogą występować 
dolegliwości takie jak: wysypka, pokrzywka, 
nudności, biegunka, skurcze brzuszne, bóle 
głowy i wypieki.

Szczegóły dotyczące ryby maślanej znajdziecie 
Państwo również na stronie: www.bipgoleniow.
wsse.szczecin.pl w dziale aktualności.

Z wyrazami szacunku i poważania Kierownik 
Higieny Żywienia Julia Kuchciak

BIcykL 50
   W 51 numerze naszej gazety z 7 
lipca br. zamieściliśmy zaproszenie 
Klubu Rowerowego „Bicykl 50” do 
wyjazdu na otwarcie ścieżki rowe-
rowej Bogusławie – Babigoszcz. W 
tym tekście podaliśmy błędny adres 
strony internetowej Klubu. Poprawny 
adres to http://www.bicycl.yoyo.pl. 
Zainteresowanych przepraszamy.

Ag
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Ostatni dzień Festiwalu

Burmistrz Kazimierz Ziemba, Wiesława Markiewicz, 
Halina Pokorska i Leszek Żebrowski

Wystawa obrazów

Pokaz prac w NDK Jak zwykle publiczność dopisała
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„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 7

czytaj na str. 6
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czytaj strona 4

czytaj na str. 3

Szanowni klienci
bardzo przepraszamy, 

że w dniach 
17 – 28 lipca 

z powodu urlopu
zakład będzie nieczynny 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” 
w nowogardzie 

informuje, że 
przystąpiła do budowy 

budynku mieszkalnego 32 rodzinnego 
przy ul. ks. j. Poniatowskiego 7 b w nowogardzie. 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego w systemie TBS. Struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o 
pow. 50,00 m2. Wkład mieszkaniowy wynosi ok. 36 000,00 zł 
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007 r. 

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w nowej siedzinie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 a  

Więcej informacji pod nr tel. kom. 697 104 578. 

koniec festiwalu 
w Strzelewie

nie mam duszy 
prokuratora

Przyczynki 
do programu 
wyborczego
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  Listy Czytelników
KALENDARIUM
21 lipca
Imieniny: Albert, Andrzej, Apolinary, Benedykt, Daniel, 
Daniela, Jan, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Paulina, 
Prakseda, Wawrzyniec, Wiktor i Zotyk
22 lipca
Imieniny: Albin, Benon, Benona, Bolesława, Cyryl, Józef, Le
tycja, Magdalena, Maria Magdalena, Menelaus, Naczęsława, 
Nicefor, Platon, Stojsław, Stojsława i Teofil.
23 lipca
Imieniny: Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Jan Kasjan, Joanna, 
Kasjan, Liboriusz, Romula, Teofil, Trofim i Żelisław.
24 lipca
Imieniny: Augustyn, Borys, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimir, 
Kunegunda, Olga, Wiktor i Wojciecha.

Szanowna Redakcjo 
Chciałbym szczegółowo odnieść 

się do listu radnego Pana Krzysztofa 
Kosińskiego, opublikowanego w piątko-
wym Dzienniku Nowogardzkim na te-
mat jego postrzegania pewnych spraw.

Zatkało mnie, kiedy przeczytałem 
stwierdzenie Pana doktora; „To, że od 
nas wyjeżdżają młodzi ludzie na za-
chód jest tendencją ogólnopolską”, a 
winny jest rząd. Owszem, jest w tym 
dużo prawdy, ale jeśli dalej w taki spo-
sób będziemy się prześlizgiwać obok 
ważnych problemów, to za chwilę ktoś 
powie, po co walczyć w Nowogardzie 
z bezrobociem, handlem narkotykami 
i wieloma innymi zagrożeniami, sko-
ro dzieje się tak w całej Polsce, niech 
rząd się tym zajmuje. Słusznie Pan 
Kosiński zauważył również, że bardzo 
trudno jest pozyskiwać inwestorów, 
na szczęście powoli do nas docierają, 
tu również mogę wskazać jak ogrom-
nym zagrożeniem jest emigracja 
nowogardzian, widać to chociażby na 
przykładzie fabryki Rietera. 

Centymetr po centymetrze wi-
działem jak rozwija się inwestycja, 
ponieważ „budowałem” tę fabrykę, 
a dokładniej administrowałem całą 
budową dla generalnego wykonawcy. 
Od początku mogłem obserwować 
organizację kadr w Rieterze, poznać 
dyrektora i inżynierów-specjalistów. 
Z przykrością stwierdzam, że nikt 
z nich nie pochodzi z Nowogardu, 
a przecież my też mieliśmy w No-
wogardzie absolwentów Politechniki 
i wydziałów mechanicznych byłej 
WSM, niestety większość tych osób 
wyjechała. 

Pisząc ten tekst specjalnie zadzwo-
niłem do dyrektora Rietera - Remi-
giusza Podcaby, z zapytaniem jak 
wygląda obecnie sytuacja z kadrami, 
okazało się, że Rieter nadal potrze-
buje: inżynierów, specjalistów, i ma 
z tym ogromny problem. Do tej pory 
nikt w obecnej kadrze zarządzającej 
nie jest z Nowogardu, powo-
dem nie są niskie kwalifikacje 
osób, tylko po prostu ich brak. 
Na ogłoszenia o pracę Rieter 
dostaje odpowiedź po około 
miesiącu czasu i to przeważ-
nie od osób spoza regionu, dla 
tak prężnej fabryki-miesiąc 
jest okresem bardzo długim, 
jeden dzień opóźnienia może 
spowodować ogromne straty. 
Na szczęście pojawiło się 
światełko w tunelu, bo dyrek-
tor fabryki chętnie przyjmuje 
nowogardzkich studentów 
Politechniki na odbywanie 
praktyk, mają tam szansę 
zdobyć doświadczenie, do-

brze się wyszkolić, a po ukończeniu 
studiów znaleźć pracę w fabryce 
światowej klasy. Myślę, że nie muszę 
więcej wyjaśniać jak ważnie są kadry 
dla rozwoju inwestycji.

Chciałbym się także (może przede 
wszystkim) odnieść do słów Pana 
Doktora na temat demokracji i 
braku aktywności mieszkańców w 
wyborach, mnie osobiście skojarzyły 
się one z zupełnie inną wypowiedzią 
niby niemającą nic wspólnego z tą 
ostatnią, a jednak. 

Około 2 lata temu wybrałem się z 
młodszym bratem na festyn i wtedy 
usłyszałem: „na wiosnę będziecie tu 
mieli boisko do siatkówki i koszy-
kówki, a trochę później zbudujemy 
SKATEPARK”. Autorem tych słów 
był również Pan Krzysztof Kosiński. 
W czasach, kiedy tak wiele zagrożeń 
czyha na dzieci i młodzież: narkotyki, 
uzależnienia związane z internetem 
- skatepark i boiska mogły być na-
prawdę jakąś alternatywą. 

Będąc w Anglii widziałem co 12 
letni chłopcy potrafią „wyprawiać” 
na deskorolkach i BMXach, ręce same 
składały się do oklasków, a przecież 
nasza młodzież wcale nie jest mniej 
zdolna, tylko trzeba jej dać szansę. 
Widzimy, jaką popularnością cieszą 
się organizowane w Nowogardzie tur-
nieje koszykówki ulicznej i siatkówki 
plażowej, wiele osób z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczy w tych 
imprezach. Takich miejsc potrzeba 
więcej, zwłaszcza, że plan, jaki Pan 
Kosiński miał z usytuowaniem skate-
parku i boisk był optymalny (między 
szkołą a kościołem). Trzeba z przy-
krością podkreślić, że ww. imprezy 
odbywają się w drugiej części miasta, 
a po naszej stronie nie ma nawet 
możliwości zorganizować czegoś po-
dobnego na świeżym powietrzu. 

Dodam, że na boisku do piłki 
nożnej przy Bohaterów Warszawy 
(obok masarni), dzieci już nie mogą 

swobodnie grać w piłkę, bo zabrania 
im tego właściciel. Słychać również 
głosy na naszym osiedlu Radosław, 
że boisko za osiedlem, (na którym 
jeszcze niedawno organizowana była 
biała sobota), zmieniło właściciela 
i już niedługo może być zlikwido-
wane. 

Można sobie zadać pytanie: Co 
w takim razie ma SKATEPRAK 
wspólnego z demokracją? Moim 
zdaniem ogromnie dużo, demokracja 
to wybór, i prawo do niego! Może już 
w tym roku, jeśli nie, to za dwa, trzy 
lata uczestnicy tego pamiętnego festy-
nu nabędą to bardzo ważne prawo. I 
co wtedy z nim zrobią (demokracja 
to również prawo do odmowy brania 
udziału w wyborach), ale jeśli się już 
zdecydują, o czym pomyślą: o cią-
głych obietnicach bez pokrycia? 

Cieszę się, że wspomniano w piąt-
kowym liście o demokracji w Ame-
ryce, byłem w USA i miałem okazję 
widzieć elekcję prezydencką w 2004 
roku. Tam obywatele idąc na wybory 
mieli świadomość, że od ich głosu 
coś zależy, niezależnie czy wygra 
ich kandydat, czy przeciwnik, czuli 
swój udział w budowaniu przyszło-
ści swojego państwa. A my, ciągle 
obserwujemy jak nasz głos staje się 
kolejnym krokiem kogoś do zdobycia 
pozycji i władzy. 

I ostatnia uwaga do Pana Doktora 
Krzysztofa Kosińskiego: Dlaczego 
Pan zapomniał? Wiele młodych 
osób naprawdę wierzyło, że będą 
mieli swój skatepark (może nadal 
wierzy). Wiadomo o dużych kosztach 
i pozwoleniach, ale chcieć to móc, i 
bardzo proszę nie wyjaśniać mi tego 
w kolejnym numerze DN tylko reali-
zować obietnice ze swojej strony, jeśli 
Pan zechce deklaruję pomoc. Niech 
młodzi ludzie wiedzą w przyszłości, 
że nie marnują swoich głosów tylko 
dokonują trafnych wyborów. 

Z wyrazami szacunku

co ma skatepark do demokracji?

żywność 
dla najbiedniejszych

kierownik Zarządu rejonowego Pck 
eugeniusz Heinrich poinformował, że w 
siedzibie Pck w nowogardzie przy ul. 3-
Maja 14, II piętro można odbierać produkty 
żywnościowe.

Na odbiór czeka: kasza jęczmienna, ryż, 
makaron, mąka, mleko UHT 3,2%. Łącznie 
8.195 kg.

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowanie 
do PCK.

ZR PCK czynny jest od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 15.00.

Ponadto PCK informuje:
Dzięki darowiznom celowym dofinansowali-

śmy uczniów przebywających na półkoloniach 
w SP 1 i SP 2 oraz 12 wychowanków z Domu 
Dziecka w Mostach.

Natomiast dzięki pomocy firm wrażliwych 
na potrzeby dzieci zorganizowaliśmy letni 
wypoczynek dla dzieci z rodzin mających 
problemy wychowawcze w Nadarzynach.

W przyszłości 
Przyjmujemy zapisy na kurs pierwszej pomo-

cy, który odbędzie się w miesiącu wrześniu. 
Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia 

otrzyma zaświadczenie z certyfikatem UE.
Do tematu wrócimy w późniejszym termi-

nie.
I.K.

Sztuczne ognie!
W sobotę 22 lipca około godziny 23.00 nie-

opodal pałacu w Kulicach odbędzie się pokaz 
sztucznych ogni.
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reklama reklama

WIADOMOŚCI z KRAJU

Firma 
zatrudni Handlowca 

Wymagania:
- obsługa komputera
-prawo jazdy kat. B
- doświadczenie na stanowisku handlowca

Tel. 091 39 26 926, 
0697 612 777, 0601 889 582

Przyczynki do programu wyborczego

Dużymi krokami zbliżają się 
wybory, powoli krystalizują się 
listy wyborcze oraz kandydaci na 
fotel burmistrza Nowogardu. My, 
zwykli obywatele wiążemy z tymi 
wydarzeniami spore nadzieje. 
Między innymi na to, że nowo 
wybrane władze zrobią coś, aby 
zatrzymać przerażające fale wy-
jazdów młodych ludzi z terenu 
naszej gminy, poczynią kroki, 
aby miasto nie było zaściankiem 
wciąż rozwijającego się Golenio-
wa, który wykorzystał swoje po-
łożenie i szanse. Moim zdaniem i 
większości mieszkańców funda-
mentem rozwoju miasta i gminy 

jest obwodnica południe. Co na 
to kandydaci do ratusza? Jeżeli 
chodzi o tych pierwszych przy-
wykliśmy do tego, jak zwykle w 
strategicznych sprawach „mil-
czą”, a ci drudzy…? Po ukazaniu 
się mojego ostatniego artykułu 
na ten temat minęło już sporo 
czasu. Od tamtego momentu nie 
została wszczęta żadna publiczna 
debata w tej sprawie.

Przy okazji wyborów powstaje 
pytanie czy w programach wy-
borczych partii politycznych i 
ubiegających się kandydatów na 
burmistrza znajdą się realne po-
mysły na rozwój? I czy w końcu 

ktoś powie „stawiamy na obwod-
nicę południe”? To jest podsta-
wowe pytanie do wszystkich 
kandydatów. We wcześniejszym 
artykule opisałem dokładnie 
jakie korzyści mógłby odnieść 
Nowogard, a jakie straty i za-
grożenia związane z obwodnicą, 
która ma być realizowana. Ale 
czy są kandydaci, którzy myślą 
inaczej w tej sprawie niż obecni 
włodarze? Jeżeli nastawienie 
lokalnych działaczy będzie takie 
jak obecnie, znajdziemy się bliżej 
tytułowego upadku z poprzed-
niego artykułu jak rozwoju.

Paweł Słomski

W związku z wyborami samorządowymi, które 
odbędą się w listopadzie otwieramy rubrykę pn. 
„Przyczynki do programu wyborczego”. Będziemy 
w niej publikować nadsyłane przez czytelników 
uwagi, propozycje rozwiązań, dostrzeżone proble-
my, które mogłyby czy nawet powinny znaleźć się 
w programach wyborczych kandydatów do władz 
samorządowych. Prosimy więc mieszkańców Nowo-

gardu o obywatelską aktywność, a kandydatów na 
społecznych przedstawicieli o uważne wsłuchiwanie 
się w głos ludu. Mamy nadzieję, że uda nam się w 
ten sposób dogłębnie zdiagnozować nowogardzki 
stan rzeczy, a być może znaleźć również pomysły 
rozwiązań. Niżej pierwszy tekst z cyklu.

Zapraszamy
Red.

Przemilczany pomysł na rozwój naszego miasta!

W związku z interwencją jed-
nego z naszych czytelników, 
który zgłosił fakt, iż nie może 
odebrać pieniędzy z Ośrodka 
Pomocy Społecznej poprosiliśmy 
pracownika tej placówki o wyjaś-
nienie drażliwej sprawy. Przy-
pomnijmy: mężczyzna nie miał 
przy sobie dowodu osobistego, 
a jedynie okazał legitymację 
ubezpieczeniową, która nie była 
wystarczającym dokumentem do 
otrzymania świadczenia.

Jak poinformowała nas El-
żbieta Nowik – z-ca kierowni-
ka, zgodnie z zarządzeniem nr 
3/2003 Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie z dn. 1 stycznia 2003 r. „Przy 

dowód potrzebny
wypłacie gotówki osobom nie-
znanym kasjer zobowiązany jest 
żądać okazania dowodu osobi-
stego, stwierdzającego tożsamość 
odbiorcy gotówki oraz wpisać 
na dowodzie rozchodowym 
serię, numer oraz datę wydania 
dowodu tożsamości”. 

Jeśli zaś zgubimy dowód, 

możemy otrzymać z urzędu 
zaświadczenie, w którym wyma-
gane dane będą wpisane. A jeżeli 
zaistnieje problem z ustaleniem 
tożsamości wtedy sprawą zajmu-
je się pracownik socjalny.

Zazwyczaj nie ma problemu 
z odbiorem gotówki, gdyż pra-
cownicy OPS rozumieją ciężką 
sytuację ludzi, aczkolwiek muszą 
postępować zgodnie z rozporzą-
dzeniem.

Oka 

Polska 
Po dzisiejszej, debacie w Sejmie projekt zmian 

w lustracji i ustawie o IPN trafił ponownie do 
sejmowej komisji nadzwyczajnej. Podczas deba-
ty posłowie wnieśli do niego kilka poprawek.

Polska
Naszym celem nie jest Polska bezpieczniejsza 

niż wczoraj, a Polska bezpieczna - podkreślał 
podczas konferencji w Komendzie Stołecznej 
Policji prezydent Lech Kaczyński.

Polska 
Zgodnie z przewidywaniami Sejm w środę 

późnym wieczorem udzielił wotum zaufania 
rządowi Jarosława Kaczyńskiego. Gabinet po-
parli posłowie PiS, Samoobrony i LPR, przeciw 
opowiedziała się opozycja: PO, SLD i PSL.

Polska
Krakowska prokuratura wystąpiła do sądu o 

tymczasowe aresztowanie 10 osób zatrzyma-
nych w Polsce, które uczestniczyły w wysyłaniu 
ludzi do niewolniczej pracy na plantacjach we 
Włoszech.

Zaproszenie na festyn
Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, Rada Sołecka 

m. Węgorzyce i Koło LZS Węgorzyce zapraszają na FESTYN 
SPORTOWO – REKREACYJNY, który odbędzie się 23 LIP-
CA 2006 na boisku sportowym w miejscowości WĘGORZYCE. 

Rozpoczęcie imprezy godz.10.00
W programie: turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, 

konkurencje rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Przyjmowanie zgłoszeń do turnieju piłki nożnej i siatkowej 

do godz.9.45.
Główną atrakcją będzie mecz pań w piłce siatkowej „Rega” 

Węgorzyce - „Komarex” Komarowo.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Organizatorzy
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Wczoraj o godzinie 11.40 w 
Olchowie doszło do tragicznego w 
skutkach wypadku.

Pod koła samochodu jadącego od 
strony Goleniowa wybiegł z drogi 
prowadzącej z Wyszomierza 11 letni 
chłopiec.

Kierujący pojazdem w celu unik-
nięcia potrącenia uderzył czołowo 
w samochód jadący od strony No-
wogardu.

Niestety nie udało się zapobiec 
tragedii - chłopiec zginął na miej-
scu.

I.K.

dokończenie ze str. 1

Tragedia w Olchowie

Zginęło dziecko z Wyszomierza

We wtorkowym wydaniu z 
dnia 11.07.06 przeczytałem  list 
czytelnika, który mi zaimpono-
wał. Sam miałem takie samo 
zdanie, że teksty sponsorowa-
ny za pieniądze urzędu pracy 
nie powinny być wydawane 
na kampanię wyborczą pana 
Roberta Czapli.  Argumenty w 
tym liście pana Michała Wiatra 
były merytoryczne i oddawały 
sedno sprawy dotyczące, jak ma-
wia młodzież, przegięcia przez 
pana Roberta Czaplę swoich 
uprawnień dyrektora Urzędu 
Powiatowego. Szok przeżyłem 
czytając wydanie piątkowe z 
dnia 14.07.06. W następnym 
liście czytelnika pan Michał 
Wiatr kaja się przed panem 
Robertem Czaplą. Przeprasza za 
pomyłkę, przeprasza za swój list 
i w superlatywach pokazuje jaki 
to wspaniały jest jego adwersarz. 
Ostatnie zdanie cyt. „ze swojej 
strony obiecałem nie oceniać 
więcej w taki sposób pana Cza-
pli, ponownie przeprosiłem za 
dotychczasowe wypowiedzi”. I tu 
ciśnie się pytanie na usta. W jaki 
sposób przez dwa dni młody czło-
wiek  doznał „złamania kręgo-
słupa moralnego”? Co takiego tak 
naprawdę wynikło z rozmowy z 
panem Czaplą przewodniczącym 
SLD w Nowogardzie?

Panie Michale Wiatr stracił 
pan u mnie swój autorytet czło-
wieka, który podjął się pisania 
o emigracji młodych ludzi z No-
wogardu. To przez takie sytuacje 
jak pan pisał we wtorkowym 
wydaniu młodzi ludzie emigrują. 
Układy, znajomości, kliki i sitwy 
- to nasza polska specyfika.

Nie liczy się wykształcenie, 
predyspozycje zawodowe i umie-

jętności. W tym piątkowym 
wydaniu było tyle wazeliny jak 
za dobrych komunistycznych 
czasów. Ja właśnie wyemigro-
wałem, wg komuchów uciekłem 
z tego naszego kraju przez to, że 
nie chciałem być takim jak pan. 
Nie umiałem czapkować sekre-
tarzowi PZPR z Osiny, dyrekto-
rowi ZOZu (członkowi PZPR) i 
podobnym palantom. 

Czy ma pan w domu lustro? 
Dla młodych ludzi jest pan 
przykładem jak można ludźmi 
manipulować i jak szybko zmie-
nić im poglądy. 

Ci z SLD mają w tym długie 
wieloletnie doświadczenie wywo-
dzące się od niejakiego Lenina i 
Trockiego.

Pisze pan Michał o dobrej 
przyszłości Nowogardu. Pod 
jakimi rządami Szanowny Pa-
nie? Pod rządami SLD? Czy 
ostatnie lata nie pokazały nam, 
o co tak naprawdę chodziło tym 
ludziom z SLD? To oni mieli ol-
brzymią ilość afer i przekrętów,  
na których my wszyscy Polacy 
straciliśmy. To oni spowodowa-
li, że zabrakło miejsc pracy dla 
naszych obywateli. Prawo było 
dla nich . Olbrzymie fortuny i 
majątki naszych współczesnych 
milionerów wywodzą się właśnie 
z PZPR i dawnego UB.

Co to jest dzisiejsza emigra-
cja? Teraz wyjazd z kraju jest 
jak wyjazd do innego miasta. 
Praktycznie za niewielkie pie-
niądze można się znaleźć w innej 
części Europy. Dla pracowitych 
praca jest wszędzie. I nie ma 
już zniewolenia. Może człowiek 
mieszkać gdzie chce. W Brukseli, 
Paryżu czy Londynie. I o taką 
Polskę walczyliśmy wspólnie pod 

sztandarami „Solidarnośći”. 
Dla młodych ludzi bez pracy 

i bez jakichkolwiek perspektyw 
na nią wyjazd jest jedynym 
rozwiązaniem ich życiowej przy-
szłości.

Również proporcje zarobków 
tam i tu są jak na razie moty-
wujące do wyjazdów.

Myślę, że i my dożyjemy cza-
sów, że podatki będą mniejsze, że 
urzędnicy będą dla petentów, że 
prawo będzie znaczyło to samo 
co w krajach wysoko rozwinię-
tych. Kiedyś z Irlandii emigrowa-
ły tysiące jej mieszkańców. Teraz 
wracają z powrotem, a tysiące 
młodych Polaków wybiera te 
zielone wyspy na miejsce swojego 
zamieszkania. Prowadzi do tego 
mądra prorozwojowa polityka 
rządu irlandzkiego. I o taką w 
Polsce modlę się codziennie.

Ja emigrując przez kilka lat 
nie mogłem przyjechać do kraju. 
zobaczyć się z rodziną i przyja-
ciółmi. Przyjazdy do mnie moje-
go dobrego kolegi Jana Kozłow-
skiego,  były dla naszej rodziny 
wielkim świętem. On jako jedyny 
przywoził nam wiadomości z 
Polski i Nowogardu.

Nie ma więc porównania po-
przedniej i dzisiejszej emigracji.

Krzysztof Kosiński

PS. Piszę to powyższe wiedząc, 
że będę musiał zapomnieć o do-
brej współpracy z urzędem pracy 
i kolegami z SLD. 

Natomiast zostałem ponownie 
utrzymany w mniemaniu, że 
dalej układy i układziki będą 
zacięcie walczyć o władzę

Tylko czy obywatele ponow-
nie dadzą się nabrać na takie 
sztuczki?

  Listy Czytelników

dotyczy listu czytelnika

uwaga na oszustów!
Numer „na wnuczka” – jak to określa policja 

– jest już dosyć dobrze znany. Mimo to sku-
teczny. W tym roku w naszym województwie 
zostało w ten sposób oszukanych już kilka osób. 
Policja w Goleniowie została poinformowana 
o próbie wyłudzenia pokaźnej kwoty w ten 
sposób. Na szczęście w Nowogardzie nie odno-
towano jeszcze takich przypadków, lecz lepiej 
chuchać na zimne.

Zasada jest prosta. Do starszych osób dzwonią 
z prośbą o pomoc młodzi ludzie przedstawiający 
się jako wnukowie, siostrzeńcy... Przez telefon 
opowiadają dramatyczną historię o wypadku, 
jaki przed chwilą przeżyli i żeby uniknąć su-
rowych kar finansowych muszą natychmiast 
zapłacić jakieś pieniądze. Następnie mówią, że 
ktoś z ich znajomych właśnie pojechał do miasta 
wypłacić część pieniędzy i jeśli babcia, dziadek 
czy ciocia będą mogli jakoś pomóc osoba ta 
zjawi się po gotówkę. 

Niestety, mimo, że oszustwo szyte jest gruby-
mi nićmi przerażeni „krewni” często dają się na 
nie nabrać. Dlatego policja apeluje by każdy taki 
przypadek sprawdzać dzwoniąc do rodziny a w 
razie wątpliwości powiadamiać policję.

Ag

  Listy Czytelników

Nuda studenta
Tegoroczne Lato Filmowe dobiegło końca. 

Jak zwykle program imprezy nie powalił nikogo 
na nogi, ale było miło spędzić trochę czasu ze 
znajomymi. Nie chodzi o to żeby krytykować 
sam przebieg imprezy, bo jak na Nowogard - 
miasto „supermarketow”, to i tak było nieźle, 
lecz oglądanie starych filmów nie zachwyciło 
mnie tak bardzo. Ale to tylko kwestia gustu. 
Tydzień imprezy minął strasznie szybko i znowu 
powracamy do szarej rzeczywistości naszego 
miasta. W dzień można się wybrać na plażę, 
lecz pod wieczór Nowogard staje się wymarłym 
miastem. Jest u nas dużo miejsc, w których 
można by zorganizować koncerty albo inne 
imprezy. Można tu przypomnieć sobie choćby 
„Przystań na Bosmana” sprzed kilku lat, 
gdzie prawie całe miasto zebrało się w jednym 
miejscu żeby się pobawić i było naprawdę 
miło miałem nadzieję, że nie będzie to tylko 
jednorazowa impreza tego typu. Zastanawiam 
się dlaczego nikt nic u nas nie organizuje. Żeby 
zapewnić atrakcyjne wakacje jedna impreza 
do roku nie wystarczy! Jak młodzi ludzie mają 
spędzać wolny czas? Na ławce pod blokiem? W 
niskobudżetowych dyskotekach czy w domach 
przed telewizorami? Przydałoby się coś 
bardziej ambitnego, tylko dlaczego nikt nam 
nie zapewni porządnej rozrywki? Dziwne, że 
inne miasta potrafią organizować takie sprawy 
tylko nie MY. Nie wiem czyja jest to wina, ale 
wiem jedno, nie jest dobrze.

Znudzony Student
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Zarząd koła emerytów i rencistów 
przy Zakładzie karnym w nowogardzie informuje, 

iż przyjmuje wpłaty 250 zł od osoby na wycieczkę do Zakopanego, 
która odbędzie się w dniach 28.08 - 2.09.2006 r. 

Wpłaty należy dokonać do dnia 29.07.2006 r.
Zarząd Koła 

apel do mieszkańców
Redakcja DN zwraca się z prośbą do czytelników posiadających sprawne, 

ale niepotrzebne rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby redakcji. 
Celem tej akcji jest pomoc osobom, których ze względów finansowych nie 
stać na zakup jednośladu.

Z góry dziękujemy.
Redakcja
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Tegoroczny festiwal to teatr, 
muzyka i warsztaty w różnych 
dziedzinach sztuki, w których 
uczestniczyli osoby miejscowe 
jak i przyjezdni.

Warsztaty plastyczne roz-
poczęły się kilka dni przed 
oficjalnym otwarciem impre-
zy. Najwięcej radości sprawiły 
najmłodszym mieszkańcom 
Strzelewa. To oni, pod okiem 
instruktorek, przygotowali sce-
nografię festiwalu, czyli wielki 
obraz konia, który zawisł na 
scenie głównej. Codziennie w 
centrum miejscowości trwały 
zajęcia, a efekt końcowy – ga-
leria wykonanych prac – zawisł 
na płotku okalającym plac, na 
którym odbywały się imprezy.

Trzydniowe warsztaty wokal-
ne zakończone zostały koncer-

tem w miejscowym kościele. 
Pieśni religijne na folklory-
styczną i wschodnią nutę zgro-
madziły wiele osób. Te chóralne 

zaśpiewy nie mogły pozostawić 
nikogo obojętnym. 

Zajęcia prowadzili również 
specjaliści od garncarstwa, tań-
ca, teatru, kowalstwa artystycz-
nego i rzeźby.

Wiejski Festiwal Sztuki to 
również atrakcje dla publicz-
ności. Co wieczór w Strzelewie 
pojawiał się tłum okolicznych 
mieszkańców i gości festiwalu 
przybyłych często z daleka. W 
dwóch ostatnich dniach jego 
trwania zaprezentował się Teatr 
Kreatury oraz Rodzaj Żeński 
Liczba Mnoga ze spektaklem 
„Taniec z wachlarzami”. Można 
było obejrzeć performerów 
Dariusza Gorczycę i Annę Se-
agrave.

Impreza była prawdziwą ucztą 
dla miłośników muzyki. We 
wtorek zagrał Kwartet Jorgi 
będący niemal legendą mu-
zycznej alternatywy w naszym 
kraju. Wystarczy powiedzieć, 
że pierwszą płytę nagrał 21 lat 
temu i do dziś ma na koncie 13 
wydawnictw. 

Główną atrakcją ostatnie-

go dnia festiwalu był koncert 
wschodzącej (a może już roz-
błysłej) gwiazdy sceny folko-
wej, grającej koncerty w całej 
Europie, Indiach i azjatyckiej 
części Rosji, szczecińskiej grupy 
Dikanda. Ich muzyka oparta na 
folklorze z różnych stron świata, 
bogate instrumentarium oraz 
niezwykle mocny głos woka-
listki sprawia, że nogi mają po-
ważne problemy z tym by ustać 
w miejscu.

Szkoda, że festiwal nie odby-
wa się co roku. A może...

ag

koniec festiwalu w Strzelewie
W środę zakończył się Wiejski Festiwal Sztuki w Strze-

lewie. W organizację tej niezwykle ciekawej imprezy 
kulturalnej zaangażowała się społeczność lokalna, i 
dzięki temu przez kilka dni ta mała i na co dzień senna 
miejscowość, tętniła życiem.

Główną atrakcją ostatniego dnia festiwalu był koncert zespołu 
Dikanda.

Zajęcia plastyczne rozpoczynały się już przed południem.

Na posesji Zygmunta Helanda pracowali rzeźbiarze.

„Myślałem, że skoro jesteśmy 
w unii będzie lepiej”

żegnaj Polsko
Niebawem Nowogard opuści kolejny młody 

człowiek, który postanowił wyjechać na stałe do 
Anglii. Opowiada, dlaczego podjął taką decyzję.

- W Anglii byłem pół roku u mojej dziewczyny, 
która wraz z rodzicami tam mieszka już kilka lat. 
Ona załatwiła mi pracę. Pracowałem w zakładach 
mięsnych. Zarabiałem bardzo dobrze, 6 funtów na 
godzinę.

Przyjechałem do domu do Polski wraz z moją 
dziewczyną, z którą chciałem rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. Aby tego dokonać posta-
nowiliśmy wystąpić do banków o kredyt. Niestety 
banki nam odmówiły, bo przepisy…

Ciągle słyszymy o lepszych perspektywach dla 
młodych ludzi. A to nie prawda, nie kombinujesz, 
nie masz. Myślałem, że skoro jesteśmy w Unii będzie 
lepiej. Niestety zawiodłem się. Moja dziewczyna po 
roku pracy w Anglii na kredyt otrzymała samochód. 
Teraz proponują jej kredyt na mieszkanie. Zaszła 
do banku z dokumentami dostała ciastko i kawę. 
Nie zdążyła tego skonsumować i już przyszła pani 
urzędniczka z decyzją o przyznaniu kredytu. Tego 
samego dnia już jeździła własnym autem. W Polsce 
tak się nie da. Czy zatem należy się dziwić, iż tylu 
młodych ludzi wylatuje na wyspy? My też podję-
liśmy decyzję, choć bardzo trudną, bo tu mieszka 
moja cała rodzina: wracamy do Anglii na stałe. 
Tu żyć się nie da, tak długo jak nie zmieni się ten 
biurokratyczny bałagan.

W Anglii mamy kontakty z Polską. Oglądamy 
Polsat, czytamy polską prasę w tym Dziennik Nowo-
gardzki, który przysyła nam moja mama. W mojej 
miejscowości – również w mojej pracy jest bardzo 
dużo Polaków,  także z Nowogardu, z którymi się 
spotykamy.

W ich imieniu oraz mojej dziewczyny i jej ro-
dziców oraz własnym pozdrawiam całą redakcję i 
czytelników „DN”.

Dziękuję za rozmowę
Ireneusz Karczyński

P.S. Wielu publicystów ocenia ostatnią falę emi-
gracji zarobkowej na 2 – 3 miliony i porównuje ją 
do skali emigracyjnej z początku XX wieku, kiedy 
to masowo wyjeżdżała ludność z biednej Galicji i 
wschodnich terenów Polski.

Red.

Oldboje nowogardu 
grali w czechach

W miniony weekend oldboje Nowogardu prze-
bywali na turnieju piłki nożnej oldbojów w Chor-
nicach w Czechach. Był to turniej drużyn 5-cio 
osobowych, zawodnicy grali w dwóch grupach. W 
pierwszym meczu zagraliśmy z faworytem i póź-
niejszym zwycięzcą turnieju drużyną ze Svitawy, 
przegrywając 2:1. Dwa kolejne mecze wygraliśmy 
po 2:1, wychodząc z grupy.

W półfinale przegraliśmy 3:2 i ostatecznie zajęli-
śmy III miejsce pokonując kolejnego przeciwnika 
z Ołomuńca 3:1. W sumie strzeliliśmy 10 bramek, 
a najskuteczniejszym zawodnikiem w naszym ze-
spole z dorobkiem 6 bramek został Marek Osesik. 
Ponadto nasz zespół reprezentowali: Stefan Cieślak, 
Adam Jakubowski, Jerzy Abaszyn, Andrzej Szafran. 
Kierownikiem zespołu był Robert Augustynek.

Anna Protas

dokończenie ze str. 1
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Reżyser znany jest z tego - że z  re-
guły nie udziela żadnych wywiadów. 
Dla mnie zrobił wyjątek. Połączyła 
nas osoba z zaświatów – Janek Hi-
milsbach, który w „Rejsie”, uznanym 
w plebiscycie „Polityki” za najlepszy 
Polski film wszechczasów,  zagrał jed-
ną z głównych ról i był również moim 
serdecznym druhem przez wiele lat. 
W latach 70- tych dzieło Marka Piwo-
wskiego zrobiło na polskich widzach 
tak mocne wrażenie, jak nie przy-
mierzając „7 dni, które wstrząsnęło 
światem” Johna Reede’a, o irytacji 
cenzury tamtych lat lepiej nie mówić. 

Film skierowano od obiegu tylko w 
dwóch kopiach i wyłącznie do kin 
studyjnych. 
M.a. Frydryk. Pytanie na zaczepkę. 
Jak się żyje obecnie wielkiemu prze-
śmiewcy „komuny” w jej absurdal-
nych przejawach skondensowanych w 
pana filmie?
Marek Piwowski. Nie mam duszy ani 
natury prokuratora. Mnie to raczej 
śmieszyło i tak to starałem się poka-
zywać. Teraz, to co się dzieje jest rze-
czywiście ciekawe i śmieszne, ale nie 
do tego stopnia aby mnie oburzało. O 
ile przedtem starałem się pokazywać i 
ośmieszać, teraz chyba się do tego od-
wrócę tyłem albo bokiem. Wówczas 
wynikało to z niedorozwoju środków 
masowego przekazu, teraz, jak chce-
my się pośmiać to włączamy telewizor 
z transmisją z obrad w Sejmie 
M.a.F. Jest pan właściwie autorem 
jednego dzieła, które przeszło do hi-
storii, podobnie zresztą jak Don Ki-
chot Cervantesa czy „Pod wulkanem” 
Malcolme’a Lowry. Czy tak?
M.P. Nie wiem. Po prostu ludzie bar-

dziej lubią ten film niż mnie. 
M.a.F. Czy prawdą jest, że Marek Pi-
wowski nakręcił film „Rejs” po to, żeby 
Jan Himilsbach miał na wódkę?
M.P. Tak. To jest jedna z bajeczek, 
które ludzie lubią sami. Nie umieją 
myśleć prawdziwie, ale jak się powie 
jedną z prawd... Ja kończyłem dzien-
nikarstwo na Uniwersytecie Warszaw-
skim i wówczas zebrałem taką grupę 
kolegów – Janusz Głowacki, Stasio 
Trzaska, Adam Budzyński i ich nama-
wiałem, żeby poszli ze mną do szkoły 
filmowej. No i wszyscy zapalili się do 
tego pomysłu, ale jak już przyszło co 

do czego to po prostu pękli, zostali w 
poprzednich zawodach. Byłem na jed-
nym roku z Januszem Kondratiukiem. 
Wcześniej była Agnieszka Osiecka, 
która również kończyła dziennikar-
stwo. Taka sama droga, tylko ona wy-
szła ze szkoły średniej, a ja wyszedłem 
z więzienia. 
M.a.F. Słyszałem o tym, tylko nie 
wiem ile jest w tym prawdy?
M.P. Cała prawda. Siedziałem za tak 
zwaną działalność „wywrotową”.
M.a.F. Co nadaje sens pańskiemu ży-
ciu?
M.P. To jest bardzo głębokie pytanie. 
Staram się o jedną rzecz, żeby tą rze-
czą nie był jedynie film. Widzę takich 
kolegów na festiwalach, którzy patrząc 
na świat, mają wrażenia jak na mate-
riał do następnego filmu. Staram się 
tego unikać. Nie mieć takiego powodu 
do życia. 
M.a.F. A czego nie lubi pan w życiu?
M.P. Zjawisk, które się w tej chwili na-
silają – agresja i takie przymierzenie 
się do wyścigów, żeby komuś dołado-
wać. Przykład wczorajszy, jak Zinedin 

Zidan walnął z „grzywki”. Słyszałem w 
radiu, że dzięki temu ma zostać trene-
rem polskiej reprezentacji.  
M.a.F. Jest pan u nas pierwszy raz. Jak 
widać prowincję z pozycji mieszkańca 
stolicy?
M.P. Więcej tu się mówi i robi w 
sprawie kultury niż w Warszawie. 
Warszawa stała się marginesem zaj-
mujących się przekrętami, a tutaj w 
takich miejscowościach jak np. Ła-
gów, również Nowogard, Cieszyn, 
nawet Wrocław – więcej jest kultury 
niż w stolicy. Tam są takie imprezy 
kulturowe - to przyjedzie jakiś ze-

spół rockowy i przyjdzie na to kilka 
tysięcy ludzi, którzy wyją. Bardziej są 
odbiorcami, a tutaj ludzi się wciąga 
we wszystkie te imprezy, biorą w nich 
czynny udział.
M.a.F. Czy formuła naszego festiwalu 
jest dobra?
M.P. Tak, formuła jest dobra. Takie 
imprezy są bardzo potrzebne po to, 
żebyśmy zachowali tożsamość kultu-
rową. To, co według mnie dzieje się 
w Warszawie to niestety są wtórniki. 
Jeżeli coś nowego powstaje u nas to 
nie mówi się inaczej, jak happening 
czy instalacja. To wszystko jest takie 
mobilizujące, tak śmieszne i takie im-
portowane. Jest taka teoria rykoszetu 
– żeby zrobić karierę w Polsce trzeba 
wyjechać za granicę, mieć wystawę, 
zrobić spektakl albo nakręcić film. I 
tutaj wraca się w takiej glorii – skoro 
przyjęło się to za granicą to musi być 
wspaniałe. Myślenie, które wyjaśnia 
dlaczego zostaliśmy pod zaborami, 
że jednak musimy przykleić się do ja-
kiejś metropolii, do jakiegoś większe-
go państwa, stamtąd czerpać wzory 

ideowe i polityczne. To jest takie od-
wołanie do człowieka, do ludzi, którzy 
mają  mentalność kolonialną. 
M.a.F. Jak pan postrzega polskie kino 
w dniu dzisiejszym?
M.P. Bardzo mało filmów oglądam, na 
festiwalach też mało. Chodzę na sean-
se bo nie wypada wyjść w czasie pro-
jekcji. Na ogół idę sobie do kina zoba-
czyć coś ciekawego, i na ogół wycho-
dzę, bo widzę w filmach, że powstają 
tak zwane wtórniki. Koledzy moi chcą 
wyłożyć pieniądze na coś takiego, co 
widzieli i co im się spodobało – jakiś 
dreszczowiec, kryminał. Robią to tak, 

że rozbierają ten film na  czynniki, 
przekładają scenę pościgu, strzelaniny, 
narkotyki i sklejają to w innej kolejno-
ści. Kiedyś „polska szkoła” polegała na 
autonomiczności języka filmowego i 
to wyróżniało ją na tle kinematografii 
Europejskiej. 
M.a.F.  Czy chciałby pan powiedzieć 
coś ciekawego, ważnego na koniec na-
szej rozmowy?
M.P. Nie jestem dzisiaj w dobrej for-
mie.
M.a.F. Szkoda. Jestem i tak panu 
wdzięczny za interesującą rozmowę. 
Strach pomyśleć, co by było gdyby pan 
był w lepszej formie. 

Rozmawiał Marian A. Frydryk

P.S. Pan Marek słynie z poczucia hu-
moru i może dlatego wywiadu udzielił 
mi w trakcie konsumpcji obiadu. Nie-
które końcówki zdań grzęzły w prze-
łyku ze smacznymi kęsami. W trosce 
o P.T. Czytelników starannie je wyło-
wiłem.  

Marku, to, co ja zrobię w kamieniu,
Przetrwa wszystkie twoje filmy.

Jan Himilsbach

Nie mam duszy prokuratora
rozmowa w cztery oczy z Markiem Piwowskim – twórcą kultowego filmu „rejs”, laureatem Honorowego Laura cisowego za całokształt dokonań w 
kinie polskim na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu „Lato z Muzami” w nowogardzie.
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Z okazji 
45-lecia ślubu 

Barbarze i Janowi 
Dankowskim 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo szczęścia, 

zdrowia, spełnienia 
wszystkich marzeń 
życzy syn z rodziną

Za bardzo miłą 
i sympatyczną obsługę 

serdeczne podziękowania 

dla Pielęgniarki 
Marzeny 

Kopka 
składają pacjenci 

z Oddziału Wewnętrznego

uMOrZenIa
Zgodnie z art. 67 § l ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
- Ordynacja podatkowa w 
przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem podatni-
ka lub interesem publicznym 
organ podatkowy, na wniosek 
podatnika, może umorzyć w 
całości lub w części zaległości 
podatkowe. Orzecznictwo 
NSA wskazuje, iż ocena, 
czy taki interes zachodzi, 
dokonywana jest przez organ 
podatkowy w zakresie swo-
bodnego uznania. Wskazuje 
się, iż za ważnym interesem 
podatnika przemawia prze-
de wszystkim jego sytuacja 
materialna. Z tego względu 
przy udzielaniu tego rodzaju 
zwolnień uznaniowych organ 
podatkowy ustala sytuację 
materialną i rodzinną po-
datnika, czy ma on realne 

możliwości uregulowania 
zaległości. Kondycja finanso-
wo-ekonomiczna ubiegające-
go się o umorzenie zaległości 
podatkowej jest zatem oko-
licznością pierwszoplanową z 
punktu widzenia przesłanek 
określonych w art. 67 § l.

W 2005 roku umorzono 
zaległości podatkowe:

- w podatku od nierucho-
mości - wydano 11 decyzji 
osobom prawnym w kwocie 
29.228 zł oraz 246 decyzji 
osobom fizycznym w kwocie 
142.959 zł,

- w podatku rolnym - l 
decyzja osobom prawnym 
w kwocie 1.346 zł oraz 103 
decyzje osobom fizycznym 
w kwocie 57.717 zł,

- w podatku od środków 
transportowych - l decyzja 
osobom prawnym w kwocie 
500 zł oraz 7 decyzji oso-

bom fizycznym w kwocie 
18.290 zł.

Główne przyczyny udzie-
lania zwolnień w postaci 
umorzenia podatku od nie-
ruchomości dla podatników 
będących osobami fizyczny-
mi zależą przede wszystkim 
od sytuacji rodzinnej i ma-
jątkowej podatników, takich 
jak: śmierć członka rodziny, 
pożary, zły stan zdrowia, 
wydatki na leczenie i stałą 
opiekę lekarską, brak pracy 
i prawa do zasiłku dla bez-
robotnych, trudne warunki 
materialno-bytowe, brak 
dochodów, utrzymywanie 
się z okresowego zasiłku z 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wydatki na uczące się dzieci, 
utrzymywanie rodziny z do-
rywczych prac sezonowych, 
samotne wychowywanie 
dzieci.

Umarzanie zaległości po-
datkowych w przypadku 
podatników będących przed-
siębiorcami następuje zgod-
nie z przepisami ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy pub-
licznej (art.67 §la Ordynacji 
podatkowej). W szczegól-
ności stosując zwolnienia w 
ramach pomocy de minimis 
organ podatkowy bierze pod 
uwagę: specyfikę prowadzo-
nej działalności gospodar-
czej, kulturalno-społeczny 
charakter prowadzonej dzia-
łalności, ponoszone koszty 
na utrzymanie posiadanych 
obiektów, trudną sytuację 
finansowo-ekonomiczną 
firmy, koszty związane z 
remontami i moderniza-
cją posiadanych obiektów, 
przejściowy brak zleceń na 
świadczone usługi.

Kazimierz Ziemba

W tym wydaniu zamiesz-
czamy listy osób i przedsię-
biorstw, którym udzielono 
pomocy publicznej, bądź 
pomocy w zakresie podatku 
od nieruchomości. Listy 
zwolnień i odroczeń w po-
datku rolnym opublikujemy 
w następnych wydaniach 

(Red.)

WykaZ OSÓB PraW-
nycH I FIZycZnycH, 
kTÓryM udZIeLOnO 
POMOcy PuBLIcZnej W 

2005 rOku
Podstawa prawna: art.14 

pkt 2 lit.f ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych.
1.  Nygard Danuta
2.  Słomski Marek
3.   Bartoszczyk Maria
4.  Ossowska Halina
5.   Gołdyn Joanna
6.  Lewiński Kazimierz
7. „SKŁADNICA” s.c.
8. BUDMAT Nowogard
9. ZHUROMULUS
10.FHU Adam Fedeńczak
11. Ptaszyński Eugeniusz
12. Iwańska Irena
13. Cegielska Mirosława
14. Śmigieł Ryszard
15. Jurczyk Jan
16. Korszeń Zdzisław
17. Gibki Weronika
18. Pietrasik Zdzisław
19. Pietrzak Ryszard
20.„NOWBET” sp.z o.o.
21. Stępień Tadeusz
22. Jarochowicz Krystyna
23.Usługowy Zakład Kanali-
zacji i Przejść Podziemnych
24.„EDBA” PPUH
25. Mieleńczuk Robert
26.RIETER Automotive Po-
land Sp. z o.o.

WykaZ OSÓB PraW-
nycH I FIZycZnycH 
OraZ jednOSTek Or-
GanIZacyjnycH nIe-
POSIadajĄcycH OSO-
BOWOŚcI PraWnej, 
kTÓryM W ZakreSIe 
POdaTkÓW LuB OPŁaT 
W 2005 rOku udZIeLO-
nO uLG, OdrOcZeŃ, 
uMOrZeŃ LuB rOZŁO-
żOnO SPŁaTĘ na raTy.

Podstawa prawna: art. 14 
pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych.
1.   Rybczyk Krzysztof
2.   Puścian Zdzisław, Adela
3.   Ogrodowieź Józef
4.   Kubiak Edward
5.   Zajfert Anna
6.   Kostrzanowski Zbigniew, 
Monika
7.   Ostaszewska Marzena
8.   Gniadek Piotr
9.   Krugły Zdzisław
10. Mrówka Lilia, Wiesław
11. Deluga Wiesław, Ma-
rianna
12. Kropacz Krystyna
13. Szydłowska Regina, Ta-
deusz
14. Kaźmierczak Cecylia
15. Kaniowska Walentyna

16. Zbyszyński Jakub
17. Górecki Roman
18. Żubrycki Mirosław
19. Wiśniewski Krzysztof, 
Beata
20. Paś Józef
21. Elbiński Henryk, Anna
22. Stuligłowa Jan
23. Parada Jan
24. Kazub Marek, Sylwia
25. Rydzewska Janina
26. Kamińska Maria
27. Parzniewska Teresa
28. Witkowski Krzysztof
29. Łubiński Ryszard
30. Werner Tadeusz, Irena
31. Szewczuga Zdzisław
32. Ulewicz Edwarda, Józef
33. Idziak Mirosław
34. Izmajłowicz Mirosław, 
Iwona
35. Łyjak Waldemar
36. Perek Eugeniusz
37. Zamorski Franciszek
38. Stosio Jadwiga
39. Chrzan Krystyna
40. Husarz Izabela
41. Buczkowska Katarzyna
42. Gadzaliński Józef
43. Polak Grzegorz, Wio-
letta
44. Kacprzak Barbara
45. Koniecko Ryszard, Gra-
żyna
46. Mąka Małgorzata
47. Wypych Jarosław
48. Gierszewska Lidia
49. Kwietniewski Janusz
50. Gortat Jerzy, Maria
51. Jemilianowicz Marek, 
Alicja
52. Mikulska Krystyna, Jan
53. Fedeńczak Adam
54. Wróbel Iwona, Adam
55. Król Wiesław, Małgo-
rzata.
56. Skamrot Urszula
57. Feńczak Zbigniew
58. Dębowska Marianna
59. Klimiuk Elżbieta
60. Śliwiński Andrzej, Ewa
61. Klusek Eugeniusz
62. Dudek Jan, Elżbieta
63. Kaźmierczak Czesław
64. Rak Andrzej
65. Balejko Helena
66. Mazurkiewicz Franci-
szek, Teresa
67. Michalska Gertruda
68. Centała Alicja
69. Mikulski Grzegorz
70. Kłaczyńska Teresa, Wac-
ław
71. Gołdyn Bernard
72. Pietrzak Lucjan, Jolanta
73. Ciechanowski Jan
74. Burzyński Henryk, Anie-
la

InFOrMacja na TeMaT udZIeLOnycH ZWOLnIeŃ, uLG I uMOrZeŃ
POdaTkOWycH W 2005 rOku
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Wygraj weekend w Hotelu Slavia!

Kontynuujemy konkurs  – można wygrać 
bezpłatny weekend dla dwóch osób w hotelu 
Slavia w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej 
nagrody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzy-
żówek  Zasady są proste - w każdym lipcowym 
numerze „DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę 
i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie 
siedem liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowa-
ne od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kupona-
mi nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Zdeaktualizowane numery „DN” będzie 

można dostać w redakcji.

Firma zatrudni 

murarza
Tel. 091 39 26 925, 

091 39 25 715, 0509 528 688.

Sprzedam
Tąpały 17, Gmina Brijce,  Powiat Gryfice, woj. Za-
chodniopomorskie
Nieruchomość Zabudowana budynkiem jednoro-
dzinnym i garażowo-gospodarczym. Dom wolnosto-
jący, stan surowy, zamknięty, powierzchnia użytkowa 
214,70m2. Budynek garażowo-gospodarczy 60m2. 
Dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 5542 m2. 
Cena 160.000,-

kontakt: Projektowanie i Obsługa 
nieruchomości. 

tel./091-39-21-947, kom. 0502642029

75. Kamiński Józef
76. Królik Edward, Anna
77. Garło Teresa 
78. Paszkiewicz Agnieszka
79. Gadzalińska Władysława, 
Stanisław
80. Maślak Piotr
81. Paszkiewicz Leszek
82. Gaik Krystyna
83. Lubczyński Mariusz, Luiza
84. Zieliński Daniel, Puścian 
Barbara
85. Kłys Mariusz
86. Grzegolec Wioletta, An-
drzej
87. Smoliga Janina
88. Kostrzanowski Waldemar, 
Teresa
89. Wróbel Andrzej, Grażyna
90. Falandysz Józef, Maria 
91. Kowalewska Teresa
92. Gała Edward
93. Banach Henryk 
94. Dobruchowski Józef, Stani-
sława
95. Sawicki Mirosław
96. Tracz Bogusław, Marzanna
97. Dobruchowski Grzegorz, 
Elżbieta
98. Matela Piotr, Helena
99. Pałczyńska Zofia
100. Młynek Helena
101. Cyboroń Ryszard
102. Szymczak Anastazja, Wac-
ław
103. Małasińska Anna
104. Palma Jerzy
105. Smal Jarosław, Bożena
106. Damas Edyta
107. Pabisiak Ryszard
108. Pabisiak Andrzej
109. Szabuńko Jan
110. Badowska Ewa, Badowska 
Agnieszka
111. Andrzej czak Władysław
112. Krata Jerzy
113. Brzychcy Barbara
114. Białczak Marian
115. Wciseł Bogdan
116. Grzelak Jadwiga, Jan
117. Budzich Daniel
118. Gurazdowski Grzegorz
119. Mnich Mieczysław, Dorota
120. Kawczyński Stefan, Zofia
121. Husarz Marian
122. Zieliński Sławomir
123. Bańkowski Franciszek
124. Kacprzak Barbara
125. Furmańczyk Cecylia
126. Januszkiewicz Aniela
127. Wille Halina
128. Krawczyk Teresa
129. Feliksiak Iwona
130. Zielińska Freda
131. Wielgus Czesław
132. Tracz Teodora
133. Kouhan Józef
134. Paszkiewicz Andrzej i To-
masz
135. Koniecko Ryszard, Gra-
żyna
136. Brodzki Henryk

137. Sawicki Andrzej, Jadwiga
138. Gibki Zdzisław
139. Sochacka Teresa
140. Wdowczyk Elżbieta
141. Żebrowski Jerzy
142. Kolanek Stanisław, Wie-
sława
143. Kolanek - Burkart Teresa
144. Dąbrowski Tadeusz
145. Kozubska Krystyna
146. Kram Andrzej
147. Gołdyn Bronisław
148. Ogiewa Stefan
149. Garbaciak Przemysław
150. Olejnik Witold
151. Gębala Dariusz 
152. Bartlewski Henryk, Beata
153. Sawicki Andrzej, Jadwiga
154. Hynas Władysław
155. Gibki Edward
156. Krawczyński Mieczysław 
157. Bocian Helena
158. Żeromski Stefan
159. Sokołowski Mariusz, Ka-
tarzyna
160. Leśniczek Bogusław
161. Kuleta Kazimierz, Ewa
162. Gortat Maria .
163. Olejniczak Andrzej
164. Kolanek Marian, Donata
165. Kantor Edward
166. Tomala Józef 
167. Skobyranda Krzysztof
168. Mikitiuk Michał 
169. Masal Stanisław 
170. Krzyżanowicz Danuta 
171. Chorążyczewski Mieczy-
sław
172. Saja Tadeusz, Kazimiera
173. Piaszczyk Maria
174. Krystkiewicz Anna
175. Zawierucha Stanisław
176. Cegłowski Piotr 
177. Lewandowska Aneta
178. Gniewisz Czesław
179. Wdowczyk Elżbieta
180. Brzost Stanisław
181. Herc Krystyna
182. Wojciechowski Dariusz 
183. Nowak Danuta
184. Olejnik Dariusz,Barbara
185. Ciechanowski Stanisław, 
Janina
186. Mazur Władysław, Jolanta
187. Górnicz Lech, Janina
188. Rompel Aleksander
189. Nowacki Jan
190. Kubicka Janina
191. Salamon Józef, Barbara
192. Gidelska-Kapcio Marianna, 
Aneta
193. Nejman Sylwester
194. Nejman Wiesława 
195. Nagła Władysława
196. Olejnik Halina
197. Lembas Artur
198. Ługowska Joanna
199. Barszcz Czesław, Kazi-
miera
200. Gała Bogumił
201. Piechnik Bożena

202. Załuski Marian
203. Sylwestrowicz Justyna
204. Gabrysiak Stefania, Józef
205. Kowalewska Teresa
206. Kapcio Kazimierz, Sabina
207. Sawicka Elżbieta, Krzysztof
208. Fedeńczak Tomasz
209. Bossy Marian
210. Szubartowski Ryszard, Te-
resa
211. Lewiński Kazimierz
212. „IRMAR” PRH Iwańska 
Irena
213. Lewiński Marek
214. Agencja Restrukturyzacji i 
Modern. Rol.
215. Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej
216. Regionalne Centrum Przed-
siębiorczości
217. Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych
218. Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców
219. Spółdzielnia Usług Rolni-
czych
220. „U HENIA” Spółka jawna 
Grygowski A.

Poziomo:
1 – wielka eskapada (np. na biegun),
5 – Marek Słomski dla „DN”,
6 – rodzaj otomany,
Pionowo:
1 – zamek w Krakowie,
2 – na jej wzrost wpływa popyt,
3 – duży zbiornik wodny,
4 – jedna papuga, a jakby dwie.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie zatrudni 
inżyniera budowlanego  

z uprawnieniami 
w wieku do 35 lat.

Zarobki w wysokości do. 
5.000,00 zł. Zapewniamy 
mieszkanie lokatorskie - 

spółdzielcze.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie w biurze 

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Warszawy 103 

telefon  091 57 92 630  
lub 091 57 92 651  

1. mgr Arkadiusz Prokopo-
wicz - telefon  091 57 92 63 9, 

kom. 691 657 800
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

jur-TranS z Goleniowa 
oferuje przejazdy zagraniczne:
- docelowo pod adres
- do 1000 miast Europy
- bilety lotnicze

Wieczorem – Nowogard, 
ul. jana kilińskiego 24/1 

091 39 26 614, 0603 219 533

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

wynajmie 
od zaraz:

- pomieszczenia z wyposażeniem 
przystosowanym do prowadzenia 
hurtowni,
- pomieszczenia nadające się na 
działalność warsztatową,
- pomieszczenia biurowe 
mieszczące się w budynku przy 
ul. Bohaterów Warszawy 103. 

Tel.  091 57 92 630. 

Informuję Mieszkańców, 
że od dłuższego czasu 

nie współpracuję 
i nie utrzymuję kontaktów 

ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Ochrony Środowiska 

                             Urszula Skowron

Zarząd Powiatu Goleniowskiego 
podaje do wiadomości, 

że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie 

przy ul. Dworcowej 1 
na tablicy ogłoszeń został wy-
wieszony wykaz nieruchomości 
lokalowych stanowiących włas-
ność Powiatu Goleniowskiego 
położonych na działce Nr 236/1 
o pow. 1724 m2 w obrębie 3 
miasta Nowogard przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz Na-
jemców.
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krzyżówka nr 29kupon nr 29 Humor 
Henia Szczupaka

Nieśmiałej
I rumieńcem żyć łatwo,
Kiedy gaśnie światło.

Poeta i róża
Dotknął jej płatków i wołał w zachwycie
„Śnie mój kwitnący!” Na to róży pąk:
„Pan zachowuje się nieprzyzwoicie…
Słowa, słowami, lecz proszę bez rąk!”

Miłość sztuka to…
Miłość sztuka to niełatwa,
Każda róża ma swe ciernie.
Czasem wszystko tak się gmatwa,
Że wygląda człek mizernie.

Przestroga
Kto z własną żoną ponad miarę grucha,
Rychło w nieuctwie zaprzepaszcza ducha.
A, że ci z własną żoną nie przystoi, przeto
Tym wstrzemięźliwszy z obcą bądź kobietą!

Logika kobieca
Jest w zachowaniu pięknej Luci
Coś, czego rozum nie dosięże.
Nieraz z kochankiem się pokłóci,
A potem nie chce gadać z mężem.

Pechowiec
Dwukrotnie zakosztował piekła,
Gdy żenił się,
Bo pierwsza żona mu uciekła,
A druga nie.

Łatwość
Panna łatwa
Życie gmatwa

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 28 – SCENA PLENE-
ROWA – nadesłali:

Krystyna Młynarska, Grażyna 
Jurczyk, Maryla Piątek, Jani-
na Jarczewska, Bogumiła Urt-
nowska, Halina Szwal, Barbara 

Bartosik, Józef Górzyński, Jan 
Nikicin, Władysława Kubisz, Mi-
chał Rosa, Franciszek Palenica, 
Janina Kubiak, Agnieszka Pluta, 
Teresa Powalska, Jerzy Siedlecki, 
Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, E. Wypych, Halina Stefań-

ska, Cecylia Furmańczyk.
Prenumeraty „dn” na sier-

pień wylosowali:
- Michał Rosa, 
-Halina Stefańska,
-Alicja Wypych,
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Informujemy, że   

21 lipca 2006 r.
piątek w godz.  �.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardz-
kiego” 

będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Z okazji 
33 rocznicy ślubu 

dla 

Barbary i Jana 
Załuska 

dużo zdrowia 
i wytrwałości  

na kolejne lata życia 
życzą 

córki z rodzinami

„Dziękujemy, że znosiliście to, 
czego nie sposób było znieść, 
Że robiliście coś z niczego, 
Że dawaliście mając mało, 
Że wybaczaliście 
choć nie przepraszałyśmy, 
Że kochaliście, 
gdy kochać się nie dawało, 
Że nas wychowaliście, 
Że to też Wam się udało.”

życzenia

reklama

karina chróścicka: REM – Zakład 
Biopaliw to w Nowogardzie nowa nazwa 
– proszę przybliżyć naszym czytelnikom 
historię powstania firmy.

roman kobyliński: Zaczęło się od 
udziału dużej firmy developerskiej J.W. 
Construction z Warszawy, która wystar-
towała do przetargu na kupno byłej Porta 
Agra. Wtedy dostałem propozycję pracy. 
W wyniku prowadzonych rozmów na-
mówiłem właściciela do zainwestowania 
dodatkowo dużych pieniędzy w Nowo-
gardzie poprzez zakup od syndyka upad-
łej firmy Porta Nova z pomysłem na pro-
dukcję biodiesla. Teren został wybrany z 
różnych względów, także ekonomicznych, 
tj. korzystne położenie w województwie, 
dobre drogi, układ linii kolejowych, bli-
skość portów i wielkotowarowych gospo-
darstw rolnych, które mogą produkować 
rzepak w dużych ilościach. Właścicielem 
terenów po byłej krochmalni jest spółka 
REM. Właścicielem całości jest J.W. 
Construction, która jest największą fir-
mą developerską w Polsce z kapitałem w 
100% polskim. Buduje ona ponad 6 tys. 
mieszkań rocznie (w Warszawie, Łodzi, 
Gdyni). Natomiast REM S.A. jest spółką 
celową tego holdingu, która zajmować się 
będzie produkcją biopaliw. Spółka REM 

będzie inwestowała i zarządzała produk-
cją biodiesla. Zarządza również 2500 ha 
gruntów rolnych wokół Nowogardu.

J.W. Construction postanowiła ulo-
kować nadwyżki finansowe w innej 
dziedzinie (nie developerskiej), aby ogra-
niczyć ryzyko. Wybrała biopaliwa, które 
są rynkiem rozwijającym się, a zarazem 
bardzo opłacalnym. 

k.c. Jakie prace są teraz prowadzone?
r.k. Rozpoczęliśmy właśnie proces 

inwestycyjny. Za kilka dni będzie gotowa 
koncepcja programowo – przestrzenna, 
która wskaże sposób wykorzystania 
istniejących obiektów. Ma powstać naj-
nowocześniejsza instalacja do produkcji 
biopaliw. Musimy tylko zdecydować jaką 
firmę wybrać. Jesteśmy na etapie wyboru 
producenta takich instalacji. Wysłaliśmy 
zaproszenia do przetargu do 25 firm na 
świecie.

k.c. Ile osób znajdzie zatrudnienie? 
Jakie to będą osoby?

r.k. Zatrudnienie u nas ma charakter 
etapowy. Pierwszy etap wstępny – przygo-
towawczy będzie polegał na zatrudnieniu 
pracowników ochrony i przy prostych 
pracach porządkowych. Prace projektowe 
będą wykonywały instytucje z zewnątrz. 
Jednakże w wyniku procesu inwestycyj-

nego firmy budowlane będą 
mogły zatrudniać osoby 
z gminy Nowogard. Ile to 
będzie osób, to na razie nie 
wiadomo. REM S.A. prze-
widuje pełne zatrudnienie 
po ok. roku czasu, kiedy 
proces inwestycyjny zosta-
nie zakończony. Jesteśmy 
zainteresowani głównie 
specjalistami chemikami, 
informatykami, ekonomi-
stami, także technikami.

Oprócz tego będzie dużo 
pracy fizycznej, przy prze-
ładunkach, w transporcie i 
innych pracach.

Inną sprawą będzie za-
trudnienie pracowników 
w gospodarstwie rolnym. 
Pracuje już grupa osób, 

głównie przy pracach porządkowych. 
Mamy zamiar zatrudnić także kilka 
osób z kwalifikacjami do obsługi sprzętu 
rolniczego. Później przewidujemy zwięk-
szenie zatrudnienia. Stawiamy głównie na 
młodych ludzi, po studiach, technikach, 
których będziemy doszkalać.

k.c. Jak wygląda strona ekologiczna 
przedsięwzięcia?

r.k. Przepisy unijne w przypadku 

ochrony środowiska są bardzo surowe. 
Nie można więc mówić o jakichś niedo-
ciągnięciach z tej strony. Nasze technolo-
gie będą najnowocześniejsze na świecie 
– bezściekowe, z obiegiem zamkniętym, 
z małym poborem wody. Prowadzimy 
także rozmowy z firmą z Niemiec, która 
otworzyłaby tutaj elektrownię spalającą 
biokomponenty (słomę, makuchy) pozo-
stających w wyniku procesu chemicznego. 
Jeszcze raz podkreślam, że są to bardzo 
nowoczesne technologie nieuciążliwe dla 
środowiska. 

k.c. Czym dokładnie są estry metylo-
we służące do produkcji biodiesla?

r.k. Estry metylowe produkowane są 
z rzepaku, soi, kukurydzy, słonecznika 
lub oleju palmowego. W wyniku procesu 

chemicznego (składającego się z trzech 
etapów) produkujemy estry, które doda-
wane są do diesla. Przepisy nie określają w 
jakiej ilości. W wyniku tłoczenia na zim-
no i gorąco, oprócz estrów metylowych, 
zostaje makuch, który jest doskonałą 
paszą dla zwierząt. Zostaje też gliceryna, 
używana głównie w przemyśle farmaceu-
tycznym, czy kosmetycznym.

k.c. Teraz trochę o Panu…
r.k. Przez 9 lat byłem szefem Woje-

wódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach, następnie przez 3 
lata byłem wiceprezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Odpo-
wiadałem tam za sprawy ekonomiczne i 
finansowe. Uczuliłem się wtedy na sprawy 
ekologii. Od 2002 roku byłem  dyrekto-

rem OT Agencji Nieruchomości Rolnej 
w Szczecinie. Zrezygnowałem sam z tej 
funkcji, ponieważ otrzymałem ciekawą 
propozycję pracy, właśnie tutaj. Wykła-
dam również, od 26 lat z przerwami, na 
Akademii Rolniczej. Pracuję na Wydziale 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 
Żywnościowej.

Sprawy rolnictwa są mi bardzo bliskie. 
Od 12 lat mieszkam na wsi pod Stargar-
dem Szczecińskim, gdzie mam gospodar-
stwo rolne (ponad 100 hektarów). 

k.c. Dziękuję za rozmowę.
r.k. Dziękuję.

Z Romanem Kobylińskim rozmawiała 
Karina Chróścicka 

krochmalnia ożyje
rozmowa z prezesem zarządu spółki akcyjnej reM – zakład biopaliw 
doktorem romanem kobylińskim.
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OG£OSZENIA dRObNE
NieRUcHOMOŚci
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej 

kupię. Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 

5,5-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy 
z możliwością przeniesienia – 
może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we, spółdzielcze, własnościowe z 
garażem. 091 39 28 135.

• Hala na działce o pow. 1800 m 
kw. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Działki budowlane przy ul. Gen. 
Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 pokoje. 0503 
03 82 34.

• Sprzedam ziemię pod Warnko-
wem – 2 ha. 0607 585 550.

• Sprzedam ziemię orną 5 ha w 
Redostowie. Tel. 0513 157 124.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-poko-
jowe lub przejmę lokatorskie. Tel. 
0501 608 771.

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie w bloku w Osinie, 80 m kw. na 
mniejsze w Nowogardzie, I pię-
tro. Tel. 091 39 11 944, o każdej 
porze.

• Sprzedam kontener na Tar-
gowisku w Goleniowie. 0692 
372 012.

• Do wynajęcia kiosk typu „Ruch”. 
091 39 28 108.

• Stodoła murowana, cena 40.000 
zł. Karsk 35A.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie 
lub kawalerkę. 091 39 26 834.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe, 4 pokoje, 77,2 
m kw., wysoki standard + garaż 
przy ul. Boh. Warszawy, cena 1 
m2 – 1500 zł. 0605 686 508.

• Sprzedam pawilon usługowo-
handlowy z możliwością za-
mieszkania. Tel. 0888 066 106.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe, 67 m kw., Osina. 0601 71 
31 95.

• Sprzedam mieszkanie 70 m kw. 
+ pomieszczenie gospodarcze w 
centrum miasta. 0606 458 917.

• Sprzedam duży podwójny ga-
raż przy ul. Zamkowej. 0504 
026 593.

• Do wynajęcia kawalerka. 091 39 
22 606.

•  Sprzedam garaż murowany 
własny przy ul. 15 Lutego. 
cena do uzgodnienia. 0��0 
064 �03. 

• Sprzedam dom na wsi w stanie 
surowym. Tel. 0888 066 106.

• Kupię dom w Nowogardzie. 
091 418 06 90.

• Kupię M-3 do II piętra. 091 39 
22 150, 0503 67 18 32.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
0667 823 675.

MOTORYZAcJA

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDi 100, 19�9 rok, 
poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cylin-
drowy, wspomaganie kierowni-
cy, ABS, centralny zamek, alu-
felgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 �24.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Kadett 1988 r., 
poj. 1,6 + gaz, tel. 0697 722 458. 

• Sprzedam Opel Corsa 1991 r., tel. 
0693 723 034. 

• Sprzedam Ford Eskort, 1991 r., 
benzyna, cena 1.000 zł. Tel. 0607 
28 92 23.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1, 
rok produkcji 19�7/94, niebie-
ski  metalik, skrzynia 5, alufelgi. 
Tel. 0��7 392 955.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1988 
r., silnik 1.4, stan dobry. 0665 
462 186.

• Sprzedam „Crossa” derbi Sen-
da, 2004 r., cena 4.000 zł. 0696 
760 244.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 
Renault Laguna ii z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1989 r., poj. 
1.1, cena do uzgodnienia. Telefon 
091 39 20 713.

• Sprzedam skuter Quest, 2004 r., 
cena 1.500 zł. 0696 760 244.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/05, 
poj. 1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 
zł. 0608 101 247.

• Sprzedam na części Seat Terra. 
0606 204 292.

ROLNicTWO

• Sprzedam burty do przyczepy 
6-tonowej. 091 419 10 76.

• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Sprzedam siano, kostka – 2 zł. 

Redło 52. Tel. 091 39 18 703.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam do ciągnika C360 silnik 
w częściach i przód po regeneracji 
– płaski. 0501 237 062.

• Tanio sprzedam króliki mięsne 
do chowu (1,5 – 2 kg), 10 zł/szt 
oraz klatki z wyposażeniem. 0696 
588 221.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 7�3, 0660 392 �51.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultant-

ką? Kupować taniej kosmetyki? 
Zamawiać lub dorabiać? – Dla 
każdej nowej konsultantki pre-
zenty! Darmowa dostawa paczki! 
Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• DY WA N O P R A N i e  –  0 6 0 4 
373 143.

• Montaż, przeprowadzki – facho-
wo i tanio! 0696 138 406.

• Transport, przeprowadzki – tel. 
0693 511 717.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. 0694 325 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Dekarstwo – blacharskie, docie-
plenia, renowacja dachów. Przy-
stępne ceny. 0885 157 291.

•  Remonty – usługi ogólnobudow-
lane. 0697 664 967. 

•  Wykonam remonty mieszkań, tel. 
0608 364 330. 

• Usługi remontowo-budowlane: 
szpachlowanie, malowanie, płytki, 
regipsy, docieplenia budynków. 
0512 556 793, 091 39 14 457.

PRAcA
•  Potrzebny pracownik do prac 

żniwnych, Olchowo 62, tel. 091 

39 21 691. 
• Zatrudnię przy dociepleniu i mu-

rowaniu. 0608 817 214.
• Zatrudnię murarzy do budowy 

domu jednorodzinnego tel. 0601 
373 129. 

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. Tel. 
0601 085 199.

• Zatrudnię sprzedawcę w wieku 30 
– 50 lat, najchętniej rencistkę lub 
emerytkę. 0693 850 197.

• Zatrudnię murarza i dekarza. 
0606 204 292.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyjne 
ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Prak-
tica, 5 mln pikseli, 3 x 200M 
optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605 522 340.

• Kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 26� 57 – od 
9.00 do 17.00, 060� 32� 095.

•    Spacerówkę bliźniaczą składaną 
kupię. 0663 848 540. 

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy ci się ODSZKODOWA-
Nie (z tytułu Oc). Pomożemy 
ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 050� 
�66 447, 0500 766 730.

• Przyjmę szczenięta małych kun-
delków. 091 39 170 22.

• Sprzedam Ultrasound Diagnostic 
Instrument Siemens Sonoline LM, 
Picker L/S 2500 oraz maszynę do 
podgrzewania kości dla ortope-
dów lub rehabilitantów. Tel. 0504 
986 993, 091 39 22 552.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec 
c.o. 1-biegowy „junkers”, wannę 
170 cm długości. 091 39 20 541.   
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

15 lipca 2006 r., Jadwiga Ziembolewska, ur. 1949 r., Nowogard
14 lipca 2006 r., Stanisław Szydłowski, ur. 1933 r., Nowogard
17 lipca 2006 r., Kazimierz Kubiak, ur. 1933 r., Nowogard
19 lipca 2006 r., Jan Łuczak, ur. 1928 r., Glicko

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    17.07.2006 r. .
OFeRTY PRAcY 

PUP GOLeNiÓW, 
FiLiA NOWOGARD

tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego
3. szwacz obuwia
4. księgowy
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. prasowaczka
10. kierowca-mechanik ciągnika 

roln.
11. spawacz
12. murarz
13. specjalista ds. mechaniczno-

energetycznych

OFeRTY PRAcY 
SPOZA ReJONU

1. pracownik produkcji, operat.
wózków widłowych  (Kliniska)

2. stolarz (Glewice) 
3. malarz-szpachlarz   
    (Goleniów) 
4. sprzątaczka     (gr.inwal.)
5. prac.obsługi wózka sprzątają-

cego (gr.inwal.)
6. ślusarz-spawacz      (Szczecin) 
7. kierowca C+E           Gryfice
8. dekarz, murarz, tynkarz    Płoty
9. spawacz, betoniarz, prac.pro-

dukcji   (Goleniów)
10. rozbieracz-wykrawacz  
    (Ościęcin)
11. glazurnik, szpachlarz, rob.bu-

dowlany (Szczecin)
12. operator maszyn do drewna  

(Płoty)
13. fryzjer (Osinów Dolny)
14. piekarz (Dobra) 

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
W GOLENIOWIE, FILIA W NOWO-

GARDZIE pok. nr 12.
reklama

Projektowanie 
i Obsługa 

nieruchomości
Krzysztof Ryterski

Z przyjemnością informuję, że 
wznawiam działalność w za-
kresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. Zapra-
szam do siedziby firmy. 

Oczekuję na oferty 
kupna i sprzedaży

Kontakt:
ul. Luboszan 8

72-200 Nowogard
tel. fax 091-39-21-947

kom. 0502 642 029
Zapewniamy fachową 
obsługę i doradztwo
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W minioną sobotę w Świno-
ujściu rozegrano XXII Puchar 
Lata będący jednocześnie XIV 
Memoriałem Romana Barczy-
ka. W imprezie tej po raz pierw-
szy wystartowała nowogardzka 
drużyna Nauczycieli. W swoim 
debiucie dotarli aż do finału.

Zawody rozgrywane były na 
sztucznej murawie. Grały sześ-
cioosobowe drużyny. W turnieju 
wzięło udział osiem zespołów 
podzielonych na dwie grupy. 
Nowogardzka ekipa zakończyła 
tę fazę rozgrywek na pierwszym 
miejscu. Na początku zremi-
sowali bezbramkowo z Flotą 
Świnoujście. W drugim meczu 
pewnie pokonali Chemika – Po-
goń Szczecin 4:0. W tym meczu 

po dwie bramki zdobyli Marek 
Piątkowski i Norbert Dworak. 
Kolejny mecz, z drużyną Samych 
Swoich Świnoujście, miał znacz-
nie bardziej zacięty przebieg. 
nauczyciele wygrali to spotkanie 
3:2 a hattrickiem popisał się 
Norbert Dworak. 

W półfinale nowogardzkiej 
drużynie przyszło się zmierzyć z 
kolejną ekipą ze Świnoujścia, Old 
Boyami. W regulaminowym cza-
sie gry mecz zakończył się wy-
nikiem 1:1 (bramka Krzysztofa 
Dobrowolskiego) i o awansie do 
finału musiały zadecydować rzu-
ty karne. W tym elemencie gry 
lepsi okazali się Nauczyciele.

I wreszcie przyszedł czas na 
finałowy mecz z Darelem Star-

gard, gdzie Nauczyciele musieli 
po raz pierwszy w tym turnieju 
uznać wyższość rywali ulega-
jąc im 1:3. Honorowego gola 
zdobył Bogdan Sobolewski. 
Pocieszeniem może być fakt, że 
Jan Szczęsny został wybrany naj-
lepszym bramkarzem turnieju. 
Gratulujemy.

Nauczyciele zagrali w składzie: 
Jan Szczęsny, Tomasz Surma, 
Zbigniew Ceranka, Norbert 
Dworak, Andrzej Skórniewski, 
Marek Piątkowski, Krzysztof Do-
browolski, Grzegorz Olechowski, 
Tomasz Żelazowski, Waldemar 
Siupik, Bogdan Sobolewski, 
Arkadiusz Chimkowski.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – M. 
Miklas, Szobel, Nieradka, Wa-
syluk, Konieczny, Rzechuła, 
Skórniewski, Jurczyk, K. Miklas, 
Dworak.

Na zmiany wchodzili: Haber-
ski, M. Gruszczyński, Durkow-
ski, Piotrowski, Galus.

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas, Galus – dwie.

W minioną środę Pomorzanin 
Nowogard rozegrał drugie spot-
kanie w ramach przygotowań 
do nadchodzącego sezonu. Nasi 
zawodnicy okazali się lepsi od 
grających w klasie okręgowej 
piłkarzy Sarmaty Dobra Nowo-
gardzka.

W pierwszej połowie przewagę 
w polu miał Pomorzanin. To 

nasza drużyna była częściej w 
posiadaniu piki, lecz goście bro-
nili się na tyle skuteczne, że obie 
drużyny zeszły do szatni przy 
wyniku bezbramkowym.

Sytuacja diametralnie zmie-
niła się w drugiej połowie. Już 
20 minut po wznowieniu gry 
Pomorzanin prowadził 3:0. Naj-
pierw po dośrodkowaniu Wasy-
luka Rzechuła strzelił wprost w 
bramkarza, lecz do odbitej piłki 
dopadł K. Miklas zdobywając 
pierwszą bramkę.

Po chwili Pomorzanin wypro-
wadził akcję z własnej połowy, 
dobrze obsłużony został Galus, 
który dzięki swej szybkości wy-
szedł na pozycję sam na sam z 
bramkarzem i zdobył drugiego 

gola. Trzecia bramka - również 
z Galusem w roli głównej – była 
niemal kopią poprzedniego 
trafienia.

Po tej sytuacji trener Wojciech 
Kubicki przeprowadził kolejne 
zmiany w składzie i ustawieniu. 
Między słupkami stanął Haber-
ski i niestety od tego momentu 
nasza formacja obronna zaczęła 
grać mniej pewnie. Widać u 
niego jeszcze małe ogranie, co 
szczególnie widoczne było przy 
drugim golu dla Sarmaty, kiedy 
to źle ocenił odległość. Niemniej 
ma warunki fizyczne potrzebne 
na tę pozycję, co w połączeniu z 
doświadczeniem powinno dać 
zadowalające efekty.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin nowogard – Sarmata dobra nowogardzka 3:2 (0:0)

Pomorzanin lepszy od Sarmaty

nauczyciele w finale

TURNIEJ 
SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ 
NOWOGARD 2006

Dnia 15.07.2006 (sobota), rozegrany został 
trzeci turniej siatkówki plażowej. Przy świetnej 
pogodzie do rywalizacji przystąpiło 16 ekip 
w kategorii OPEN. Po tygodniowej przerwie 
ponownie pojawił się zespół MODRZEWIE, 
zwyciężając w trzecim turnieju z liderami tabeli, 
czyli ekipą ORIEN. Trzecią lokatę wywalczył 
zespół BRACIA, a czwartą BLONDIEO. Po 
trzech turniejach prowadzi ORIEN- 50 pkt. 
drugie miejsce MODRZEWIE- 40 pkt., trzecie 
MIX ŻABOWO 25 pkt., a czwarte MAX 
ŻABOWO- 22 pkt. Te cztery zespoły wystąpią 
w następnym turnieju w fazie finałowej, 
walcząc o kolejne punkty z pierwszą czwórką 
czwartego turnieju, który odbędzie się 22 lipca 
na plaży miejskiej ul. Promenada 3, początek 
turnieju godzina 10.00. Udział brać mogą 2-
osobowe zespoły. W roku bieżącym rozgrywki 
odbywać się będą w kategorii OPEN (męskie, 
żeńskie lub mieszane). Głównym sponsorem 
turnieju jest APTEKA NIEBIESKA. Turniej 
wspierają; pan Andrzej Lipka, GeoDezja- 
pan Andrzej Siwy, Usługi Geodezyjne- pan 
Sławomir Zwierzyński, NowoNet, AZBUD, 
TERMINEX-MEBLE, SOWILO, pan Piotr 
Lewiński, pan Roman Król.  Organizatorem 
turnieju jest ognisko TKKF „WODNIAK” 
w Nowogardzie, oraz Urząd Miejski w 
Nowogardzie. Patronem medialnym imprezy 
jest Dziennik Nowogardzki. Informację o 
ubiegłorocznej i obecnej edycji turnieju oraz 
innych imprezach organizowanych przez 
WODNIAKA można znaleźć na stronie 
internetowej: www.wodniak.nowonet.pl, oraz 
www.wodniak2006.nowonet.pl

Z Masovią na wyjeździe
W najbliższą sobotę piłkarze Pomorzanina 

rozegrają kolejne spotkanie sparingowe. Tym 
razem mecz odbędzie się na wyjeździe, na boisku 
Masovii Maszewo. Początek o godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

Zaproszenie
LZS „Venus” Długołęka oraz Rada Sołecka 

zapraszają na spartakiadę rekreacyjno - spor-
tową, która odbędzie się 23 lipca 2006 r. (nie-
dziela) o godz. 9.30 na boisku sportowym „Pod 
laskiem”.

W programie: turniej piłki nożnej i siatkowej 
„Pamięci Józefa i Antoniego Adameczków”, 
bieg „Dla Janka”, blok konkurencji dla dzieci i 
starszych.

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców 
wraz z rodzinami!

Organizatorzy

W dniu 16 lipca 2006 r. w 
miejscowości Kościuszki odbyła 
się spartakiada sportowo – re-
kreacyjna zorganizowana przez 
miejscowy LZS i Radę Sołecką.

W turnieju piłki nożnej kla-
syfikacja końcowa wyglądała 
następująco:

1 m. LZS „Jantar” Kościuszki
2 m. LZS Olchowo
3 m. LZS Czermnica
Zwycięzcy otrzymali puchar 

sołtysa miejscowości Kościuszki 
J. Jasek.

W rozgrywkach piłki siatko-
wej najlepszym zaspołem okazał 
się LZS Czermica, który otrzy-
mał puchar Romana Golemy, 
2 miejsce zdobył LZS „Jantar” 

Kościuszki, 3 miejsce LZS Ol-
chowo.

Tytuł najlepszego siatkarza 
turnieju otrzymał Damian Paw-
lik.

Wyniki konkurencji dla dzieci: 
zbieranie ziemniaków: I m. M. 
Wąsik, II m. M. Subocz, III m. 
R. Lewandowski. Toczenie piłki 
na czas: I m. M. Wąsik, II m. B. 
Skopiński, III m. Ł. Pabiś. Rzut 
ringo (I- III) I m. G. Subocz, 
II m. B. Wąsik, III m. K. Skor-
pińska. Skakanka (I-III) I m. 
S. Langer, II m. N. Pabiś, III E. 
Guz. Rzut ringo (IV-VI) I m. M. 
Dzioko, II m. J. Szyłko, III m K. 
Stefański. Łowienie ryb (IV-VI) I 
m. A. Krawczuk, II m. A. Piecyk, 

III m. P. Jurek. Rzut do celu I m. 
M. Wąsik, II m. W. Wróbel, III 
B. Skorpiński.

Wyniki konkurencji dla doro-
słych: rzut dyszlem I m. A. Galus, 
II m. K. Machol, III m. K. Wąsik. 
Rzut podkową (panie) I m. I. 
Ziółkowska, II m. S. Ubycha, III 
m. K. Machol. Pchnięcie kulą 
(mężczyźni) I m. K. Rogoś, II 
m. M. Iwaszkiewicz, III m. P. 
Romański

Organizatorzy dziękują za 
przygotowanie obiektu spor-
towego Janowi Lewińskiemu i 
Zbigniewowi Kalusowi oraz całej 
młodzieży.

Oka

Spartakiada w kościuszkach
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 Witamy wśród nas...
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Syn Wioletty 
Szymańskiej 
ur.5.07.06 
z Dębic

Córka Mileny 
Bukowskiej 
ur.8.07.06 
z Grzęzna

Córka Beaty 
Majcher 
i Józefa 
Pawlaczyk 
ur.9.07.06 
z Nowogardu

Córka Marty 
Kamasz 
ur.10.07.06 
z Wołowca

W ubiegłym tygodniu 
na łamach naszej gaze-
ty poinformowaliśmy 
o znalezieniu źródła 
pojawiających się co ja-
kiś czas na powierzchni 
naszego jeziora plam 
nieznanej substancji 
smolistej. Dziś z nie-
kłamaną przyjemnoś-
cią informujemy, że 
sprawa nie stanęła w 
miejscu.

W miniony czwartek 
doszło do spotkania 
z przedstawicielami 
Wielkopolskiej Spółki 
Gazowniczej. Spadko-
bierca byłej gazowni 
wypiera się jednak tego, 
że substancja zalegająca 
na dnie naszego jezio-
ra pochodzi z nieist-
niejącego już zakładu 

przy ulicy Bankowej. 
W związku z tym na 
terenie całego kraju po-
szukiwane jest labora-
torium, które mogłoby 
dokonać szczegółowej 
analizy fizyczno – che-
micznej owej substan-
cji, aby ze stuprocen-
tową pewnością ustalić 
źródło jej pochodzenia. 
Jeśli przypuszczenia 
się potwierdzą Wielko-
polska Spółka Gazow-
nicza będzie musiała 
sfinansować koszty jej 
usunięcia i utylizacji. 
Trwają już rozmowy ze 
szczecińską firmą Eko-
pol, która dysponuje 
odpowiednim sprzę-
tem i ma niezbędne do-
świadczenie by uczynić 
to w sposób fachowy.

W piątek pod wodę 
ponownie zeszli płe-
twonurkowie badający 
tę substancję.

Możemy jednak uspo-
koić plażowiczów. Wy-
konane dwa tygodnie 
temu badanie wody w 
rejonie kąpieliska nie 
wykazało obecności 
substancji oleistych. 
Woda co prawda miała 
nieco gorszy wygląd 
niż podczas poprzed-
niego badania (prze-
prowadzane są co dwa 
tygodnie), lecz jej skład 
chemiczny był zadowa-
lający. Wyniki najnow-
szych badań znane będą 
dzisiaj.

Do sprawy będziemy 
wracać.

Ag

Plamy na jeziorze – ciąg dalszy
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Szanowni klienci
bardzo przepraszamy, 

że w dniach 
17 – 28 lipca 

z powodu urlopu
zakład będzie nieczynny 

Informujemy, że   

28 lipca 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P R A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Tragedia w Olchowie

Znane są 
okoliczności 
wypadku

W miniony czwartek w Olchowie 
doszło do tragicznego w skutkach 
wypadku. Na drodze krajowej nr 6 
zginął dziewięcioletni chłopiec.

Staże  potrzebne
Rynek pracy jaki jest, każdy widzi. 

Młodzi ludzie bez żadnego doświad-
czenia zawodowego mają niewielkie 
szanse na znalezienie wymarzonej 
pracy. Z pomocą miały przyjść im 
staże absolwenckie. Postanowiliśmy 
sprawdzić jak wyglądają one w 
praktyce.
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   KALENDARIUM

25 lipca
Imieniny: Alfons, Antoni, Franciszek, Jakub, 
Jakubina, Krzysztof, Krzysztofa, Nieznamir, 
Olimpia, Olimpiusz, Paweł, Piotr, Rudolf, Ru-
dolfina, Sławosław, Walentyna i Żaklina.

26 lipca
Imieniny: Anna, Anita, Bartłomieja, Erast, Gra-
żyna, Hanna, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Joachim, 
Mirosława, Symeon, Tytus i Wilhelm.

27 lipca
Imieniny: Antuza, Aureliusz, Bertold, Celestyn, 
Celia, Feliks, Feliksa, Innocencja, Innocenta, 
Innocenty, Innocentyna, Jerzy, Julia, Laurentyn, 
Lilioza, Lilla, Magdalena, Maria Magdalena, 
Maur, Natalia, Nowellon, Pantaleon, Sergiusz, 
Stojsław, Tomisława i Wszebor.

Tragedia w Olchowie

Znane są okoliczności 
wypadku

W miniony czwartek w Olchowie doszło do 
tragicznego w skutkach wypadku. Na drodze kra-
jowej nr 6 zginął dziewięcioletni chłopiec.

Znane są już okoliczności tego wypadku. Grupa 
dzieci przechodziła przez drogę w niedozwolonym 
miejscu. Chłopiec, który zginął doszedł już do po-
łowy jezdni i w tym momencie próbował się cofnąć. 
Nadjeżdżający od strony Goleniowa opel omega 
usiłował go ominąć, niestety bez skutku. Uderzył 

w chłopca, który poniósł śmierć na miejscu. Ude-
rzenie nastąpiło 14 metrów od chwili rozpoczęcia 
hamowania. Następnie zderzył się z nadjeżdżają-
cym z naprzeciwka volkswagenem jettą. 

Aktualnie biegli badają samochody, ich stan 
techniczny. Niemniej na dzień dzisiejszy przyjmuje 
się, że przyczyną wypadku było wtargnięcie dzieci 
na drogę.

Ag

kronika policyjna

Straż Pożarna

Groźny pożar 
traw

Susza daje się we znaki wszystkim. Zagro-
żenie pożarowe jest ogromne, pożary traw i 
nieużytków są prawdziwą plagą. Do takiego 
zdarzenia doszło w miniony piątek w miejsco-
wości Wierzchy.

Około godziny 12 strażacy zostali poinfor-
mowani o pożarze rżyska słomy. Ogień bły-
skawicznie się rozprzestrzeniał zajmując część 
pól pokrytych zbożem. Mocny wiatr utrudniał 
opanowanie ognia, zagrożone zostały tereny 
nadleśnictwa Rokita oraz sama miejscowość 
Wierzchy. Strażacy poprosili o pomoc nadleś-
nictwo, które skierowało trzy samoloty gaszące 
ogień by wraz z piętnastoma samochodami 
gaśniczymi walczyły z żywiołem. Ogień został 
ugaszony po czterech godzinach. Prawdopodob-
ną przyczyną pożaru było podpalenie.

Strażacy apelują do wszystkich o rozwagę. 
Panujące od dłuższego czasu upały wysuszyły 
na tyle mocno podłoże, że nawet drobna iskra 
może doprowadzić do groźnego w skutkach 
pożaru.

Ag

W poniedziałek w nocy na 
ulicy Warszawskiej skradziono 
volkswagena passata kombi. 
Uszkodzone auto odnaleziono 
w okolicy Ińska.

Tego dnia zgłoszono również 
kradzież telefonu komórkowego 
motorolla L6500. Do kradzieży 
doszło na Palcu Wolności w 
trakcie trwania festiwalu „Lato 
z Muzami”.

We wtorek około 3 nad ranem 
policjanci zostali poinformowa-
ni, że na ulicy Lipowej dwóch 
młodych ludzi niszczy mienie. 
Zanim zostali zatrzymani zdołali 
wybić szybę w wiacie przystan-
ku autobusowego, powywracać 
oraz poopróżniać kilka koszy na 
śmieci. Za swoje wybryki odpo-
wiedzą przed sądem grodzkim.

Pewien mężczyzna zaparko-
wał swój samochód przy ulicy 
Bohaterów Warszawy, po czym 
wyszedł na chwilę nie zamykając 
go. Gdy wrócił stwierdził brak 

saszetki, w której znajdowały się 
dokumenty i 300 zł.

Źle wspominać będzie pobyt w 
naszym kraju pewien mieszka-
niec Norwegii. Podczas pobytu w 
Strzelewie na Wiejskim Festiwa-
lu Sztuki skradziono mu telefon 
komórkowy sony ericsson k 730 
wartości 800 zł.

W środę w miejscowości 
Wierzchy doszło do wypadku. 
Podczas prac remontowych 
pewien mężczyzna spadł z rusz-
towania z wysokości 3 metrów i 
z poważnymi obrażeniami we-
wnętrznymi został przetranspor-
towany helikopterem do szpitala 
w Szczecinie. Policjanci badają 
okoliczności tej sprawy.

W nocy z piątku na sobotę 
skradziono samochód audi 
80, który był zaparkowany 
przy ulicy Bema. Wartość auta 
oszacowano na 3500 zł. Jed-
nak po jakimś czasie pojazd 
został odnaleziony w okolicy 

Międzyzdrojów. Auto było 
uszkodzone.

W niedzielę w godzinach 
rannych na Cmentarzu Komu-
nalnym skradziono damską 
torebkę. W środku znajdowały 
się dokumenty i książeczka do 
nabożeństwa.

Około godziny 19.00 na ulicy 
Kościuszki zatrzymano nie-
trzeźwego kierowcę. Miał on w 
wydychanym powietrzu około 
1,7 promila alkoholu. Kilka go-
dzin później, tym razem na ulicy 
Dworcowej zatrzymano kolejne-
go mężczyznę, który zasiadł za 
kierownicą będąc pod wpływem 
alkoholu. Badanie alkomatem 
dało wynik 2,13 promila. W obu 
przypadkach policjanci, zgodnie 
z nowymi przepisami, zawnio-
skowali o przepadek mienia w 
postaci samochodu. Poza tym 
odpowiedzą za prowadzenie 
pojazdów mechanicznych pod 
wpływem alkoholu. Ag

W minionym tygodniu, w 
dniach 17 – 23 lipca, strażacy 
odnotowali dziesięć wyjazdów, 
w tym pięć pożarów. Zdarzyło 
się m.in.:

We wotrek o godzinie 9.54 w 
miejscowości Wołowiec paliło 
się ściernisko.

W środę w Węgorzy w gnieź-
dzie zaplątał się bocian. Strażacy 
przy pomocy podnośnika uwol-
nili ptaka. Podobne zdarzenie 
miało miejsce następnego dnia w 
Świerczewie. I tym razem użyto 
podnośnika.

Około godziny 17.50 gaszono 
pożar traw na nieużytkach w 

Nowogardzie przy ulicy Ponia-
towskiego.

W piątek na terenie ośrodka 
„Sarni las”  w jednym z pomiesz-
czeń gospodarczych doszło do 
zwarcia instalacji elektrycznej. 
Pożar został opanowany w za-
rodku.

W sobotę o godzinie 15.03 
w Wołowcu paliły się trawy na 
nieużytkach. Pożar został szybko 
opanowany.

Na drodze Sąpolnica – Nowo-
gard o godzinie 16.09 doszło do 
wypadku drogowego. Samochód 
marki lancia wyleciał z drogi, 
przekoziołkował i znalazł się w 

polu zboża. Pogotowie zabrało 
osoby poszkodowane. Przybyli 
na miejsce zdarzenia strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
gdyż istniało niebezpieczeństwo 
pożaru, a następnie je uprząt-
nęli.

Ag

Szanowni 
czytelnicy

W ostatnim wydaniu DN w liście czytelnika 
“Co ma skatepark do demokracji” omyłkowo 
nie ukazało się nazwisko autora. Serdecznie 
przepraszamy Michała Wiatra i zainteresowa-
nych.

Red.
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„Plama na jeziorze” – czy honorze?
Trucie i „zarzynanie” jez. Nowogardno trwa 

od lat wielu – o czym zaświadczają chociażby 
enuncjacje prasowe – a proceder ten stał się trwa-
łym elementem siedliska niekompetencji władzy 
miejskiej i ich „ochroniarzy”. Jest to skandal, 
który nie nosi już tej nazwy, bowiem tuszowany 
jest przez całą gamę instytucji ustawowo zobo-
wiązanych do przestrzegania ładu prawnego w 
zakresie ochrony środowiska (i nie tylko).

Ale po kolei.
Władze miejskie wespół z PUWiS-em posta-

nowiły radykalnie rozprawić się ze sknoconym 
systemem kanalizacji ogólnospławnej, która po 
opadach deszczu podtapiała fekaliami miasto 
wlewając się do jeziora. Zamiar został wpro-
wadzony w czyn poprzez wykonanie kolejnej 
fuszerki, fatalnej pod względami rozwiązań 
myśli inżynierskiej oraz nagannej prawnie jako 
iż dopuszczono się samowoli budowlanej. Wy-
budowano nowy kanał łączący kanał technolo-
giczny po byłej gazowni z nieczynnym kanałem 
tłocznym zasilającym onegdaj usychające jezioro 
wodami z rz. Sąpolnej. Skutek był fatalny, gdyż 
po pierwszym deszczu „otwierającym” tę inwe-
stycję z wylotu kanału tłocznego usytuowanego 
w jeziorze (w bezpośredniej bliskości brzegu) 
wystrzelił „gejzer” mieszanki  cieczy deszczowo 
– smolistej, a ostra woń informowała o kolejnym 
bublu, skutkiem którego do dnia dzisiejszego 
na około 40 m kw. (?) powierzchni dna zaległa 
smoła pogazowa – śmiercionośna substancja 
rakotwórcza.

Taka jest proza życia, w oto poezja urzędowa 
– kalendarium:

31 maja 2005 – zawiadamiam Prokuraturę 
Rejonową w Goleniowie o popełnieniu przestęp-
stwa polegającego na zanieczyszczeniu wód jez. 
Nowogardno

22 czerwca – ponawiam zawiadomienie
9 lipca – ponawiam zawiadomienie
18 lipca – zgłaszam fakt samowoli budowlanej 

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Goleniowie

3 sierpnia – wnoszę skargę na bezczynność 
Prokuratury Rejonowej do Prokuratury Apela-
cyjnej w Szczecinie

10 sierpnia – Prokuratura Apelacyjna wg 
właściwości przesyła skargę do Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie

12 sierpnia – Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego p. Hanna Krągły odpowiada, że nie 
mam „interesu prawnego lecz interes faktyczny” 
i wara mi od sprawy (sic!)

9 września – Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie odpowiada, że wszystko gra, a ponadto 
zrobiono więcej niż potrzeba było (sic!)

16 września – zawiadamiam Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do 
dziś pismo pozostaje bez odpowiedzi

14 października – Prokuratura Rejonowa 
informuje o przesłaniu do Komisariatu Policji 
w Nowogardzie „…wyłączonych materiałów 
za nr 147/05 dot. zanieczyszczenia wód jez. 
Nowogardzkiego…”

ok. 7 lutego – składam wyjaśnienia (przesłu-
chanie) w Komisariacie Policji

8 kwietnia – wnoszę interwencję do Ministra 
Sprawiedliwości

24 kwietnia – Prokuratura Krajowa prze-
kazuje skargę do Prokuratury Apelacyjnej w 
Szczecinie

5 maja – Prokuratura Apelacyjna przekazuje 
do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

7 lipca – informuję Komisariat Policji w 
Nowogardzie oraz Prokuraturę Apelacyjną w 
Szczecinie o kolejnym wypływie plam smolistych 
na jez. Nowogardno

Ciąg dalszy nastąpi.
W tym skandalu bezspornym jest, że prawo zo-

stało złamane w zakresie Ustawy Prawo Wodne 
oraz Ustawy Prawo Budowlane, a nad spraw-
cami – tu wysokimi funkcjonariuszami władzy 
miejskiej – rozwinięto parasol ochronny dobrze 
poukładanego biurokratycznego „podziemia” III 
Rzeczypospolitej.

I tylko żal mi młodych policjantów, że nie mają 
odwagi posiłkowania się własnym rozumem w 
zakresie obowiązujących procedur, ale miotają 
się w strukturze obarczonej zasadami milicyj-
nego posłuszeństwa.

M. Piórko

Z wokandy sądowej

ubezwłasnowolnienie
W miniony piątek przed Sądem 

Rejonowym w Goleniowie – wydział 
rodzinny – odbyła się rozprawa o 
ubezwłasnowolnienie pani Jadzi zam. 
przy ul. 3 Maja.

Pozew złożył Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie wnio-
skując o umieszczenie pani Jadzi w 
Domu Pomocy Społecznej bez jej 
zgody.

Pozwana – czego się nie spo-
dziewano – na rozprawę przybyła. 
Oczywiście ze swoimi pakunkami. 
Sędzia Edyta Kutkiewicz nie zezwo-
liła na wniesienie pakunków na salę 

rozpraw. W związku z decyzją sądu o 
konieczności przeprowadzenia badań 
psychiatrycznych wyrok nie zapadł. 
Po wykonaniu potrzebnych badań 
sprawa wróci na wokandę.

Po rozprawie zapytałem p. Jadzię 
dlaczego nie chce iść do Domu Pomo-
cy. Pani Jadzia odpowiedziała: „Już 
ponad 30 lat tak żyję i jest mi z tym 
dobrze, więc po co mam tam iść?”

Czy pani Jadzia trafi do Domu 
Pomocy?

Wszystko zależy od opinii biegłych 
sądowych.

I. Karczyński

Polska Ministerstwo Sprawiedliwości wysła-
ło już do Sejmu wniosek o uchylenie immuni-
tetu posła Samoobrony i byłego trenera piłkar-
skiej reprezentacji Polski Janusza Wójcika za 
prowadzenie samochodu pod wpływem alko-
holu. Grozi za to do 2 lat więzienia. 

Izrael  Około 5 tysięcy osób manifestowało 
w Kijowie swoje poparcie dla Izraela w konflik-
cie z Libanem. 

Świat Sekretarz stanu USA Condoleezza 
Rice przybyła w poniedziałek do stolicy Libanu 
Bejrutu, który jest pierwszym etapem jej obec-
nej bliskowschodniej podróży. 

Świat Izraelski pocisk artyleryjski spadł w 
pobliżu grupy Palestyńczyków w północnej 
części Strefy Gazy zabijając co najmniej dwie 
osoby - podali palestyńscy świadkowie. 

Świat Kilka państw członkowskich UE jest 
gotowych wnieść wkład do ewentualnych mię-
dzynarodowych sił pokojowych dla Libanu, 
jednak pozostają problemy z zapewnieniem 
realizacji ich misji - oświadczył w Brukseli szef 
unijnej dyplomacji Javier Solana.

Polska  Katowicka prokuratura okręgowa 
zdecydowała, że wystąpi do sądu o areszto-
wanie podejrzanego o współpracę z mafią pa-
liwową detektywa i byłego posła Samoobrony 
Krzysztofa R. - poinformował PAP jej szef 
Krzysztof Sierak. 

 
Świat  18-letnia Miss Puerto Rico, Zuleyka 

Rivera Mendoza wybrana została na tegorocz-
ną Miss Universum. Finał 55. konkursu na 
najpiękniejszą kobietę świata odbył się w Los 
Angeles. 

Świat   Silne trzęsienie ziemi o sile 6,6 w skali 
Richtera nawiedziło indyjską wyspę Sulawesi. 
Lokalne władze ostrzegły mieszkańców o moż-
liwości wystąpienia tsunami. 
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dokończenie ze str. 1
Wygraj weekend w Hotelu Slavia!

Kontynuujemy konkurs  – można wygrać bez-
płatny weekend dla dwóch osób w hotelu Slavia 
w Międzyzdrojach.

Nagrodę będzie można wykorzystać w dowol-
nym sierpniowym weekendzie.

Aby brać udział w losowaniu tej atrakcyjnej na-
grody trzeba rozwiązać siedem łatwych krzyżówek  
Zasady są proste - w każdym lipcowym numerze 
„DN” znajdziecie Państwo krzyżówkę i kupon.

W kolejnych krzyżówkach ukryte będzie siedem 
liter hasła końcowego.

Przystępując do zabawy należy przygotować 
kartkę i narysować na niej kratki ponumerowane 
od 1 do 49. Po każdej rozwiązanej krzyżówce 
wpisać odgadnięte litery hasła w odpowiednie 
kratki. Pełne hasło z naklejonymi obok kuponami 
nadesłać do redakcji do dnia 1 sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!
PS. Zdeaktualizowane numery „DN” będzie 

można dostać w redakcji.
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Z okazji 
imienin 

Panu Krzysztofowi 
Piwowarczyk 

samych 
słonecznych dni, 

pomyślności 
oraz powodzenia w życiu 

życzy 
Iwona i Jurek z dziećmi

Krzyżówka nr 6
Poziomo:
1 – siostra zakonna reguły augustiańskiej (lubi 
składać krótkie wizyty?)
5 – mieszkanie na ……, czyli dla lokatorów,
6 – żona Aleksandra Wielkiego (ułożycie z liter 
NOS RAKA).
Pionowo:
1 – dzielnica Warszawy (zmienić literę w kra-
kowskim zamku),
2 – atrofia czyli coś było i nie ma,
3 – las znany zesłańcom na Syberię,
4 – wojsko i duży związek operacyjny wojska.

Święto Policji
24 lipca 1919 roku Sejm powołał do życia Policję Państwową. Dla upamiętnienia tej daty dzień 

ten został ogłoszony świętem funkcjonariuszy, których podstawowym zadaniem jest bronienie bez-
pieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Powiatowe obchody Święta Policji odbyły się już w 
miniony piątek.

Z tej okazji do Goleniow-
skiego Domu Kultury zjechało 
wielu gości. Pojawili się m.in. 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, innych służb mun-
durowych, prokuratury, sądu, 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
oraz sami policjanci pełniący 
na co dzień służbę na terenie 
naszego powiatu.

Sama uroczystość rozpo-
częła się miłym akcentem. 
Wszystkich zebranych poin-
formowano, że dowodzący 
goleniowską policją Leszek 
Skotnicki otrzymał awans na 
stopień inspektora (policyjny 
odpowiednik pułkownika), a 
stało się to rok wcześniej, niż 
przewiduje to regulamin. 

Po chwili głos zabrał komen-

dant, który w krótkim przemó-
wieniu naświetlił sytuację na-
szej policji, jej codzienną pracę, 
jej sukcesy, porażki oraz plany 
na przyszłość. Podziękował za 
współpracę samorządowcom, 
którzy swoimi środkami finan-
sowymi wspierają pracę policji. 
To za pieniądze z budżetu 
powiatu i gmin kupowano 
radiowozy, radary, narkotesty, 
alkomaty a nawet finansowano 
piesze patrole.

Święto Policji jest również 
okazją do wręczenia nagród 
i awansów. Z grona 140 eta-
towych pracowników policji 
aż 121 otrzymało nagrody 
pieniężne. Kilkunastu funkcjo-
nariuszy będzie mogło wkrótce 
doszyć do swych pagonów 

kolejne belki lub gwiazdki. Z 
funkcjonariuszy pracujących 
w Nowogardzie na młodszego 
aspiranta awansowali: Woj-
ciech Forgiel, Arkadiusz Puch 
i Zbigniew Zajda, sierżantem 
sztabowym został Marcin Kra-
szewski, starszym sierżantem 
został Marcin Święcicki, a 
sierżantem Mariusz Gasiecki. 
Starszym posterunkowym po-
licji została Marta Przybyłek 
– Kowalczyk. Ponadto nagro-
dę pieniężną Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
otrzymał aspirant sztabowy 
Andrzej Stasiak pracujący w 
Nowogardzie jako detektyw.

Święto Policji zakończyło się 
wspólną plenerową imprezą.

Ag

Młodszy aspirant Wojciech Forgiel i Arkadiusz 
Puch. 

Sierżant sztabowy Marcin Kraszewski. 

Sierżant sztabowy Marcin Święcicki.

Sierżant Mariusz Gasiecki. 
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Staże  potrzebne
Rynek pracy jaki jest, każdy widzi. Młodzi ludzie bez żadnego doświadcze-

nia zawodowego mają niewielkie szanse na znalezienie wymarzonej pracy. 
Z pomocą miały przyjść im staże absolwenckie. Postanowiliśmy sprawdzić 
jak wyglądają one w praktyce.

Stażyści są zadowoleni...
„Ja chciałem podjąć jakąś pracę biu-

rową. – opowiada Paweł Jackowiak, 
który od stycznia pracuje w PCK 
– Teraz zajmuję stanowisko referenta 
administracyjno – biurowo. Wybrałem 
je z tego względu, że lubię taka pracę. 
Skończyłem Liceum Agrobiznesu przy 
Zespole Szkół Pondgimnazjalnych .” Jak 
mówi, miał to szczęście, że nie musiał 
czekać długo na ofertę zatrudnienia. 
W listopadzie, po wyjściu z wojska 
zarejestrował się w Urzędzie Pracy 
jako osoba bezrobotna, wyraził chęć 
odbycia stażu i już w styczniu podjął 
pracę. „Nauczyłem się tu bardzo dużo. 
Zajmowałem się pisaniem protokołów, 
sprawozdań i tego typu rzeczy. Do-
świadczenie z pewnością pomoże mi w 
znalezieniu pracy, choć mam już pewne 
plany związane z wojskiem.”

Ewelina Ardan trafiła do policji przez 
przypadek. Gdy została osobą bez-
robotną zaczęła uczęszczać do klubu 
pracy. Niedługo potem dostała telefon 
z propozycją stażu. Zgodziła się i tego 

nie żałuje. „Nie ja wybierałam miejsce 
mojego stażu, po prostu było zapotrze-
bowanie na młodą osobę. – powiedziała 
nam – Jest to bardzo fajna praca i za-
częłam myśleć o tym, żeby w przyszłości 
pracować w policji. Prowadzę tutaj 
różne prace ad-
ministracyjne, 
rejestr śledztw. 
Zastępuję pra-
cownicę, która 
jest na urlopie 
macierzyńskim. 
Dzięki temu za-
poznaję się ze 
specyfiką pracy 
w sekretariacie 
k o mi s ar i at u 
policji.” Jej staż 
kończy się już 
15 sierpnia. Po cichu liczy, że uda się 
go przedłużyć. To jednak nie zależy już 
tylko od niej.

Dla odmiany Mateusz Gruszczyński 
świadomie wybrał na miejsce swojego 
stażu Restaurację „Przystań”. Uczy się 

   Krótko o stażach
Koszt zatrudnienia stażysty w cało-

ści pokrywa Powiatowy Urząd Pracy. 
Formalnie nadal pozostają oni osobami 
bezrobotnymi, mają więc obowiązek 
zgłaszać się do siedziby PUP w celu 
potwierdzenia chęci podjęcia pracy. W 
czasie odbywania stażu otrzymują oni 
stypendium stażowe wysokości 521,90 
zł brutto.

w studium hotelarskim i w przyszłości 
zamierza pracować w tej branży. „Staż 
daje mi obeznanie w kierunku i potem, 
gdy pójdę do pracy wiadomo czego mogę 
się spodziewać. – opowiada, przyznając, 
że ważny jest też jako punkt w CV 
– Zawsze przyda się w życiorysie wpis, 
że już pół roku pracowałem za barem, w 
recepcji czy w hotelu. Pracodawca wów-
czas inaczej patrzy na kandydata”.

Dla Iwony Pastusiak praca w Banku 
Spółdzielczym nie jest czymś no-
wym. Wcześniej była tu na praktyce 
zawodowej gdy uczyła się w Liceum 
Ekonomicznym. Gdy ukończyła studia 

wróciła tu jako 
s t a ż y s t k a . 
„Podczas stażu 
przede wszyst-
kim można się 
bardzo dużo 
nauczyć, za-
znajomić się z 
wieloma rze-
czami i dzięki 
temu zdobyć 
doświadcze-
nie. – tłuma-
czy powody, 

dla których zdecydowała się na staż 
– W przyszłości może mi to pomóc. 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z 
pewnością będą mnie pytać czy odbyłam 
staż, ale czy przełoży się to na zwiększe-
nie moich szans na pracę tego nie wiem.”  

Jak mówi, chętnie podjęłaby pracę w 
Banku Spółdzielczym na zasadach 
normalnej umowy, ale ta sprawa leży 
w gestii dyrekcji tej instytucji.

...pracodawcy również
Jak widać stażyści zadowoleni są ze 

stworzenia im możliwości uzyskania 
pierwszego doświadczenia zawodowe-
go. Z tej formy zatrudnienia korzyści 
czerpią również pracodawcy. „Staże 
absolwenckie to bardzo dobra sprawa i to 
dla obu stron. – powiedział nam A. Sie-
mieniako, współwłaściciel Restauracji 
„Przystań” – My, jako pracodawcy, nie 
zatrudnilibyśmy młodego człowieka po 
liceum, który nie ma żadnego doświad-
czenia zawodowego. Ale na staż chętnie 
takiego człowieka przyjmiemy. Dzięki 
temu mamy dodatkowe ręce do pracy, 
choć trzeba przyznać, że przez pierwszy 
miesiąc, półtora miesiąca jest to głównie 
nauka zawodu. Jednak zazwyczaj już po 
dwóch miesiącach ten człowiek zaczyna 
zarabiać na siebie. Dzięki stażom młodzi 
ludzie mogą również sprawdzić, czy 
rzeczywiście chcą pracować w takim za-
wodzie. Często zdarza się, że po odbyciu 
staży młodzi ludzie kontynuują naukę 
w danym kierunku, np. w studium 
hotelarskim. Zdarza się również, że za-
trudniamy stażystę na stałe. Jak widać 
jest to bardzo dobra sprawa.”

Ag

już niedługo...!!! - alternatywa  lata z muzami
eugeniusz korneluk 

Ktoś musi o tym napisać, więc to 
robię, czy komuś się to podoba, czy 
nie. O drugiej stronie medalu - takich 
imprez jak ekofilm, lato z muzami czy 
Jarmark w Strzelewie. 

Już niedługo takie imprezy nie będą 
mogły się odbywać ze względu na 
panujący w powietrzu fetor, zapach 
spalenizny czy padliny. Komu będzie 
smakował szaszłyk w otoczeniu roju 
much i mdławego zapachu rozkłada-
jącego się białka z funkcjonującego 
całą parą zakładu utylizacji w Glicku, 
o przerobie- 160 tysięcy ton rocznie, 
głównie pod potrzeby niemieckie. 
Tam nie wolno już budować nowych 
spalarń, (a Rethmann w Niemczech 
ma zmagazynowanych jako odpad ok. 
miliona ton mączki z padliny). Wtedy 
żegnajcie - słodkie buziaki na scenie 
Panie Burmistrzu, już nie będą Panu 
smakować! Nikt też nie przyjedzie na 
w/w imprezy, bo będzie jak obecnie w 
Śmiłowie - „witajcie w krainie co smro-
dem słynie”! Niektórzy decydenci tej 
niebezpiecznej inwestycji wyprowadzą 
się, już mają gdzie! Do Nowogardu czy 
Strzelewa w linii prostej od planowane-
go zakładu jest tylko ok. 6 km! Jest to 

strefa bezpośredniego oddziaływania 
uciążliwości zapachowej (siarkowodór, 
amoniak itd.) od planowanej inwe-
stycji w Glicku. Starałem się obudzić 
świadomość mieszkańców Nowogardu 
emitując na ul. Luboszan - 1, popołu-
dniami w dniach od 11 do 14 lipca br. 
film zarejestrowany w okolicy identycz-
nych inwestycji jakie mają powstać w 
Glicku, tak reklamowanej spalarni na 
Zabranieckiej w Warszawie i Zakładu 
Utylizacji Padliny w Przewrotnem 
- SARIA, tego samego inwestora który 
kupił w ubiegłym roku od Jarosława 
Smala z Gdyni, część gruntów po byłej 
J.W. w Glicku - Pana Rethmanna pod 
zakład utylizacji. 

Niewielu nowogardzian przyszło 
na projekcję wideo, ale po obejrzeniu 
odeszli zatrwożeni, za to budki z piwem 
były tłumnie oblegane. Natomiast, 
co nas bardzo ucieszyło, nasze wideo 
wzbudziło żywe zainteresowanie prze-
chodzących reżyserów, scenarzystów. 
Wdali się w burzliwą dyskusję, ukie-
runkowali i wskazali na jakie konkursy 
ogólnopolskie powinniśmy wysłać film 
o naszym lokalnym problemie. To dzię-
ki, reżyserowi Jackowi Bromskiemu, 
Jackowi Bławutowi i innym, którzy już 
od kilku lat są gośćmi w/w imprez, za 

ich namową zaczęliśmy filmować. To 
jest niepowtarzalny dokument, który 
niebawem zobaczy cała Polska o tym, 
co się tu naprawdę dzieje! Nagrodzony 
reżyser Majewski nie chciał wręcz w 
to wszystko uwierzyć! Szkoda, że nie 
dopuszczeni zostaliśmy z naszymi ma-
teriałami na ekran ekofilmu, czy lata z 
muzami, choć było wiele luk w progra-
mie - nowogardzianie powinni poznać 
prawdę!!! Pracownik NDK stwierdził, 
że nie mogą wyemitować filmu, któ-
ry jest przeciw Panu Burmistrzowi 
- (głównemu sponsorowi imprezy), 
chyba wszystko jasne! Dlatego szczęścia 
musimy szukać poza granicami naszej 
gminy, jesienią w Łodzi odbywa się 
festiwal filmów problemowych i tam 
wystartujemy. My nie czekamy, jak to 
powiedział na sesji przewodniczący 
RM Pan S. Kazuba – „nie ma spalarni, 
nie ma sprawy”, tylko działamy, to nasz 
statutowy obowiązek. Chcemy ustrzec 
mieszkańców od chorób, np. raka, a w 
następstwie zejść śmiertelnych z tytu-
łu funkcjonującego niebezpiecznego 
przemysłu. Nie ma norm zapachowych, 
co dokuczliwie odczuwamy  z „Polda-
noru”, który truje całą okolicę. Uciążli-
wość „Poldanoru” przy „Rethmannie” 
czy spalarni, to jeszcze małe piwo!  

Spalarnia ma się niewinnie nazywać 
- Fabryka Syntetycznego Oleju Napę-
dowego (DIESEL) metodą “Bezciśnie-
niowej Katalitycznej Depolimeryzacji”. 
O tej technologii i jej planowanej loka-
lizacji - (Nowogard w centrum mapki, 
bez podania miejscowości - Glicko i 
Słajsino, lub żwirownia za gospodar-
stwem agroturystyczycznym Pana J. 
Furmańczyka), szczegółowo dowiesz 
się na str. internetowej: www.alfakat.
pl . Póki co - na nasz film o zagrożeniu 
naszej gminy czeka z niecierpliwością 
już część Nowogardu, jest on w trakcie 
montażu, dostaniecie go - obiecuję. 

Jeśli chcesz zapisać się do powsta-
jącego „Nowogardzkiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Ochrony Środowiska, 
rozwoju turystyki i agroturystyki” 
-  (przynależność partyjna nie istotna) 
lub zamówić film o zagrożeniu naszej 
gminy ze strony planowanej spalarni i 
zakładu utylizacji padliny - zadzwońcie 
do przedstawiciela Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Środowiska w Golenio-
wie - Koło w Nowogardzie: 

Eugeniusz Korneluk 
tel. kom. 600-653-124

dokończenie ze str. 1
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nie ukazało, a wiem, że pierwszy tekst 
sponsorowany miał być tylko począt-
kiem całej serii (Pan doktor powinien 
sobie kupić nowe okulary, skoro widział 
przeprosiny za to właśnie w moim tek-
ście). Później rozmowa zeszła na lżejsze 
tory, a Pan Czapla rzeczywiście używał 
rzeczowych argumentów – czy w tym 
momencie grał, (jak określa to Pan 
Kosiński) manipulował mną - nie wiem 
i mało mnie to teraz obchodzi. Jeśli tak, 
to świadczy tylko o Panu Czapli, że nie 
jest osobą za którą się podaje, a ludzie 
dzwoniący do mnie w piątek mieli rację 
określając go jako „oszusta i kłamczu-
cha”. Być może byłem naiwny w swojej 
uczciwości, ale rodzice zawsze wycho-
wywali mnie na uczciwego człowieka, 
za każdym razem kazali stawiać czoła 
wszelkim problemom i jestem im za to 
bardzo wdzięczny. Chciałbym również 
przeciąć wszelkie plotki na temat ukła-
dów, które jak twierdzi Pan Kosiński 
zostały tam zawarte, bo co takiego 
mógłby zaproponować mi Pan Czapla: 
członkostwo w SLD(śmieszne), pracę w 
PUP. ja Panie kosiński nie zmieniam 
swoich poglądów z dnia na dzień, a 
swoją obecną pracę bardzo lubię i nie 
zamieniłbym jej na żadną inną. 

Z moim kręgosłupem też jest wszyst-
ko w porządku, a widać Pan nie tylko 
mnie nie zna, ale nawet nie wie jak 
wyglądam - gdyby było inaczej, to by 
Pan wiedział, że filigranowy Pan Czapla 
nie jest mi w stanie przetrącić kręgosłup 
chyba, że przejechałby po nim walcem, 
inaczej byłoby mu naprawdę bardzo 
ciężko przy moim wyglądzie i kategorii 
wagowej.

Ponadto zarzuty pod moim kierun-
kiem, że się z kimś układam od osoby, 
która od czterech lat rządzi z SLD i 
posłusznie podnosi rękę tak samo jak 
Czapla, Kazuba i reszta, po prostu są 
śmieszne. 

Rozumiem frustrację Pana doktora, 
bo jeszcze dwa miesiące temu właśnie 
od PSL-u dostałem propozycję układu 
w zamian za mój start z ich listy wybor-
czej. Kiedy kategorycznie odmówiłem, 
próbowali nieudolnie namawiać mo-
jego tatę do tego, aby mnie przekonał, 
niestety Panie Kosiński, nigdy nie 
wystartowałabym z tej samej listy co 
Pan, ja nie zdradzam swoich ideałów 
i przyjaciół. 

W Pana zachowaniu wyraźnie widać 
przygotowania do listopadowych wy-
borów, jest Pan na etapie, określanym w 
teorii polityki jako – rozpoznanie pola. 
Polega to na zlokalizowaniu najwięk-
szych przeciwników i atakowaniu ich. 
Wcale się nie dziwię, że trafiło na mnie, 
bo już cztery lata temu 21 letni student 
z Radosławia zawstydził wszystkich 
radnych swoim świetnym wynikiem 
poparcia, depcząc najbardziej po 
piętach właśnie Panu Kosińskiemu. 
Pocieszę Pana - jedyne przygotowania 
prowadzone przeze mnie obecnie to 
przygotowania do mojego ślubu i we-

sela, które odbędzie się 23 września. 
Jeśli już na coś się zdecyduję, to na 
pewno nie będzie decydowało o tym 
ani SLD ani tym bardziej PSL, mówiłem 
już wcześniej nie zdradzam swoich 
ideałów i przyjaciół, poza tym taką 
decyzję podejmę tylko w porozumieniu 
z rodziną, znajomymi i sąsiadami z 
mojej małej ojczyzny –Radosławia. To, 
że w taki sposób mnie Pan zaatakował 
nawet mnie nie zdziwiło, a nawet się 
przy tym ubawiłem, widać że szuka Pan 
rozgłosu w mediach, ale jakim prawem 
Pan pisze: „Co to jest dzisiejsza emi-
gracja” w porównaniu z tym, co było 
kiedyś. nie widział Pan żebrzących o 
bułkę Polaków na dworcu Londynie, 
(bo ktoś ich oszukał, okradł i pozbawił 
możliwości powrotu do domu), nie 
mieszkał Pan w 2 pokojowym miesz-
kaniu w 16 osób. I najważniejsze - nie 
stał Pan twarzą w twarz z matką, która 
ze łzami w oczach opowiada jak cierpi 
z powodu emigracji swoich dzieci. 

Dowiedziałem się natomiast kilku 
ciekawych rzeczy na temat „emigracji” 
Pana Konińskiego, bo są w Nowogar-
dzie osoby, które dobrze go znają i 
pamiętają, co wtedy robił. Twierdzą 
oni, że kiedy tu ludzie byli internowani 
i walczyli o wolną Polskę, Pan Kosiński 
wyjechał sobie po prostu na saksy i 
tam się dorabiał, dowiedziałem się 
również, gdzie i co Pan Kosiński tam 
robił. Mimo, że zawsze twierdziłem 
- żadna praca nie hańbi to zaoszczędzę 
czytelniom szczegółów, żeby nie stracili 
apetytu na cały wtorek. Dowiedziałem 
się również sporo na temat tych, jak 
to określił Pan Koniński, „palantów z 
Osiny”, czyli przewodniczącego PZPR 
i Dyrektora ZOZ. Owszem Pan Ko-
siński walczył z nimi zaciekle, ale nie 
bynajmniej z powodu ideałów. Powody 
konfliktów były bardziej prozaiczne. 
Kiedy jako młody lekarz po studiach 
przyjechał do Osiny, dostał tam od 
razu mieszkanie i talon na samochód. 
I to była przyczyna konfliktu. Powinien 
się Pan wstydzić tego, co Pan pisze, 
przede wszystkim przed młodzieżą, 
bo żaden absolwent obecnie nie ma 
takich warunków, jakie wtedy Pan 
otrzymał. 

Na koniec odniosę się również do 
Pana wrażliwości społecznej, która po-
winna cechować lekarza. Jak Pan może 
w tak bezwzględny sposób atakować 25 
latka za to, że nie boi się stawiać czoła 
wszystkiemu, wszystkim i potrafi bez 
żadnego problemu przeprosić, jeśli 
popełni błąd. Mam nadzieję, że Pan 
również potrafi przeprosić za swoje 
błędy.

MIcHaŁ WIaTr

P.S. Jeśli do Pana przychodni przyj-
dzie cierpiący pacjent będący człon-
kiem innej partii, to też go Pan najpierw 
opluje, a potem dopiero przyjmie?

Piątkowe przedpołudnie było dla 
mnie jak jakiś matrix, mnóstwo tele-
fonów i pytań, czy jestem członkiem 
SLD i co mam wspólnego z Robertem 
Czaplą? Tak jak odpowiadałem wtedy, 
tak i teraz odpowiadam: nigdy nie 
miałem, nie mam i nie będę miał nic 
wspólnego z SLd, a z Panem czaplą 
mam tyle samo wspólnego co z Panem 
kosińskim – czyli nIc. Zresztą, jeśli 
wypowiedzi Pana doktora Kosińskiego 
byłyby prawdą, to musiałbym chyba 
zmienić nazwisko, bo rodzina by mi 
tego nie wybaczyła, nie mówiąc już o 
moim chrzestnym i autorytecie, który 
był jednym z filarów nowogardzkiej 
Solidarności. 

Aby rozwiać wszelkie spekulacje, do-
tyczące mojej osoby i mojego spotkania 
z Panem Czaplą, postaram się pokrótce 
przedstawić jak dokładnie wyglądała 
ta sytuacja. Po opublikowaniu mojego 
artykułu na temat wykorzystywania 
przez Dyrektora PUP stanowiska do 
promowania swojej osoby i prowadze-
nia kampanii wyborczej za publiczne 
pieniądze, obrzucono mnie epitetami, 
zarzucono mi nieobiektywność i stron-
niczość. Dodatkowo usłyszałem, że 
jestem tchórzem, bo: „opluwam Czaplę 
za pośrednictwem gazety, a nie mam na 
tyle odwagi, aby stanąć z nim twarzą w 
twarz”, poza tym nie mam prawa tak 
pisać o kimś, kogo zupełnie nie znam. 
Postanowiłem więc udowodnić, że nie 

boję się spotkania z nikim, bo co móg-
łby mi zrobić Robert Czapla, znalazłem 
numer, zadzwoniłem, po przedstawie-
niu się usłyszałem w słuchawce, że 
należałoby się spotkać aby wyjaśnić, 
dlaczego jak to on określił; „strzelam 
do niego jak Niemiec do Żyda”. Trochę 
zaskoczyło mnie to stwierdzenie, bo 
przecież nie jestem antysemitą, a po-
stawienie mnie w jednym szeregu ze 
zbrodniarzami bardzo mnie zdziwiło. 
Na wszelki wypadek, przejrzałem sobie 
wszystkie dotychczas napisane artykuły 
i znalazłem w nich rzeczywiście kilka 
„ostrych” stwierdzeń, które mogły za-
boleć. Na drugi dzień spotkałem się z 
Panem Czaplą i owszem przeprosiłem 
go za to, że nazwałem go w moich 
artykułach: dupkiem politycznym 
i niejadalnym ptakiem z lodówki z 
ulotką głosuj, przeprosiłem go jako 
człowieka, a nie przewodniczącego 
partii i dyrektora PuP, obiecałem, 
że nie będę o nim więcej pisał w ten 
sposób, czyli z użyciem epitetów, tylko 
jak cywilizowany człowiek. Skoro obra-
żałem go publicznie, to powiedziałem, 
że w ten sam sposób go przeproszę, bo 
tak po prostu wypada. nie przepro-
siłem natomiast za mój artykuł na 
temat wykorzystywania przez niego 
publicznych pieniędzy na własną 
kampanię, i powiedziałem mu to pro-
sto w oczy. Widać chyba poskutkowało, 
bo od tamtej pory nic podobnego się 

Moralność doktora?

Z okazji imienin 

kochanej żonie i mamie 

Grażynie Salwa
dużo zdrowia, samych słonecznych dni

 oraz wszelkiej pomyślności 
                                                życzą mąż i dzieci z wnukiem

ciekawy sklep – ciekawa praca
Internet to medium, dzięki któremu można znaleźć ciekawą pracę, jak 

również samemu założyć oryginalną działalność gospodarczą. Po adresem 
www.impresje.eu znajduje się witryna bardzo ciekawego sklepu. Na razie 
sklep rozpoczyna swoją działalność i wciąż poszukuje nowych twórców, tak 
więc oferta będzie się rozszerzać. Oferta sklepu internetowego skierowana 
jest do tych, co potrafią i chcą docenić siłę rękodzieła i tego wszystkiego, co 
własnoręcznie wykonane przedmioty niosą. Właścicielka Paulina Sołtowska 
– Dywańska zakładając go myślała także o tych wszystkich osobach, któ-
re robią piękne rzeczy i rozdają przyjaciołom lub chowają do szuflady. Jest 
wielu zdolnych twórców, którzy albo nie mają odwagi by swe dzieła zapre-
zentować, albo nie mają koniecznych papierów by zaistnieć na rynku sztuki. 
Wystarczy wysłać maila. Jeśli nie ma się dostępu do komputera to wystar-
czy w mailu to zaznaczyć i podać na przykład numer telefonu. Właścicielka 
sklepu poszukuje twórców: serwet, narzut, ubrań zarówno własnego pro-
jektu, jak i własnoręcznie ozdabianych, zabawek dla dzieci i figurek, rzeźby 
ludowej, haftów i w ogóle wszystkiego, co tylko ma duszę.                        red.
życzenia
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OG£OSZENIA dRObNE

reklama

Firma 
zatrudni Handlowca 

Wymagania:
- obsługa komputera
-prawo jazdy kat. B
- doświadczenie na stanowisku handlowca

Tel. 091 39 26 926, 
0697 612 777, 0601 889 582

reklama reklama

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w 
Nowogardzie zatrudni 
inżyniera budowlanego  

z uprawnieniami 
w wieku do 35 lat.

Zarobki w wysokości do. 5.000,00 zł. 
Zapewniamy mieszkanie lokatorskie 

- spółdzielcze.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie w biurze 

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Warszawy 103 

telefon  091 57 92 630  
lub 091 57 92 651  

1. mgr Arkadiusz Prokopowicz - 
telefon  091 57 92 63 9, 

kom. 691 657 800

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 

Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. Ogrody im. „Słowackiego”. 
0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z możli-
wością przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obornicka). 
0693 850 198, 0693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe z garażem. 
091 39 28 135.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. 
Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Poszukuję TANIO pokoju bądź kawa-
lerki do wynajęcia. 0500 766 730.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Sprzedam ziemię pod Warnkowem – 2 
ha. 0607 585 550.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, III piętro. Tel. 0507 083 385.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe 
lub przejmę lokatorskie. Tel. 0501 
608 771.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie w 
bloku w Osinie, 80 m kw. na mniejsze 
w Nowogardzie, I piętro. Tel. 091 39 
11 944, o każdej porze.

• Sprzedam kontener na Targowisku w 
Goleniowie. 0692 372 012.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
67 m kw., Osina. 0601 71 31 95.

• Sprzedam mieszkanie 70 m kw. + po-
mieszczenie gospodarcze w centrum 
miasta. 0606 458 917.

• Sprzedam duży podwójny garaż przy 
ul. Zamkowej. 0504 026 593.

• Do wynajęcia kawalerka. 091 39 
22 606.

• Kupię dom w Nowogardzie. 091 418 
06 90.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
przy ul. Bankowej 3e/13, wykończone. 
086 272 22 17, 0605 069 902.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 
39 22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam: garaż – centrum oraz 
mieszkanie 3-pokojowe, własne c.o. 
0606 64 69 68.

• Sprzedam mieszkanie do kompletne-
go remontu. Tel. 0661 620 613.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 

2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, cen-
tralny zamek, alufelgi 16’’, wtrysk 
mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Kadett 1988 r., poj. 1,6 
+ gaz, tel. 0697 722 458. 

• Sprzedam Opel Corsa 1991 r., tel. 0693 
723 034. 

• Sprzedam „Crossa” derbi Senda, 2004 
r., cena 4.000 zł. 0696 760 244.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1989 r., poj. 1.1, 
cena do uzgodnienia. Telefon 091 39 
20 713.

• Sprzedam skuter Quest, 2004 r., cena 
1.500 zł. 0696 760 244.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, poj. 
1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 zł. 0608 
101 247.

• Sprzedam na części Seat Terra. 0606 
204 292.

• Sprzedam Renault 19, 1992 r., poj. 
1.8, niebieski metalik, cena 2.000 zł. 
091 392 22 13, 0513 876 541.

• Sprzedam Ford Fiesta Courier, poj. 
1800, 1994 r., cena do uzgodnienia. 
091 39 17 938, 0660 047 600.

• Sprzedam Seat Malaga 1,2 GLX, rok 
prod. 1991, alufelgi, elektrycznie ot-
wierane szyby, centralny zamek. Tel. 
091 39 25 439.

• Tanio kupię Fiat 126p, z przeglądem. 
0665 209 464.

• Sprzedam felgi stalowe: BMW 15”, 
Opel, 13, 14”, Ford 14, 15”. Tel. 0606 
839 506.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1.8, 
czarny, sportowy wydech. 091 392 22 
13, 0513 876 541.

• Alufelgi – różne rodzaje, m.in. Golf IV 
– 15”, Focus Mondeo – 15”, 0600 42 62 
10.

ROLNICTWO
• Sprzedam burty do przyczepy 6-tono-

wej. 091 419 10 76.
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam ule wielkopolskie z pszczo-

łami – 25 sztuk. 091 39 25 627.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Sprzedam blok silnika do C360. 0501 
237 062.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Remonty – 0508 920 135.
• AVON – chcesz zostać konsultantką? 

Kupować taniej kosmetyki? Zamawiać 
lub dorabiać? – Dla każdej nowej kon-
sultantki prezenty! Darmowa dostawa 
paczki! Wpisowe 0 zł! Zadzwoń!!! 0507 
647 176 lub 091 39 180 52.

• DYWANOPRANIE – 0604 373 143.
• Montaż, przeprowadzki – fachowo i 

tanio! 0696 138 406.
• Transport, przeprowadzki – tel. 

0693 511 717.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
•  Wykonam remonty mieszkań, tel. 0608 

364 330. 
• Usługi remontowo-budowlane: 

szpachlowanie, malowanie, płytki, 
regipsy, docieplenia budynków. 0512 
556 793, 091 39 14 457.

PRACA
•  Potrzebny pracownik do prac żniw-

nych, Olchowo 62, tel. 091 39 21 691. 
• Zatrudnię przy dociepleniu i murowa-

niu. 0608 817 214.
• Zatrudnię mechanika samochodo-

wego z doświadczeniem. Tel. 0601 
085 199.

• Zatrudnię murarza i dekarza. 0606 
204 292.

• Zatrudnię doświadczonego stolarza, 
może być emeryt, dobre zarobki. 0696 
034 712.

• Przedsiębiorstwo Ogólnobudow-
lane „Ptaszyński” zatrudni pracow-
ników do dociepleń. 0602 242 709, 
0602 159 015.

• Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. 0513 705 881.

• Pilnie potrzebna opiekunka do 8-
letniego dziecka. 0500 753 839. 

• Nauka jazdy skieruje osobę na kurs 
instruktorów, możliwość zatrudnie-
nia. Mile widziana będzie kobieta. 
Tel. 0601 408 886.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

•    Spacerówkę bliźniaczą składaną kupię. 
0663 848 540. 

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 447, 0500 766 730.

• Przyjmę szczenięta małych kundel-
ków. 091 39 170 22.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    24.07.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 

FILIA NOWOGARD

1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. nauczyciel j. niemieckiego 
7.szwacz obuwia
8.kierowca-sprzedawca
9.specjalista ds. mechaniczno-

energetycznych
10. sprzedawca
11.wychowawca świetlicy
12.szwaczka
13.prasowaczka
14.sprzątaczka 

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1.technolog robót 

wykończeniowych (Goleniów, 
Mosty)

2. kierownik robót sanitarnych 
(Goleniów)

3. operator koparki (Goleniów)
4.pakowacz żywności (Szczecin)
5.z-ca kierownika piekarni 

(Goleniów)
6.asystent projektanta konstrukcji 

(Szczecin)
7.nauczyciel j. angielskiego, j. 

niemieckiego, j. polskiego, fizyki, 
   techniki, muzyki (Osina)
8.malarz-szpachlarz (Goleniów)
9.kierowca C+E (Węgorza)
10.specjalista ds. kontroli i 

inwentaryzacji sklepów (Gryfice)
11.stolarz (Glewice)
12.regionalny kurier/przedstawiciel 

handlowy (Kępno)
13.asystent zarządu (Glewice)
14.kucharz; dozorca (Dziwnów)
15.informatyk (Stargard Szcz.)
16.wychowawca kolonii (Szczecin)
17.przedstawiciel handlowy 

(Zachodniopomorskie)
18.informatyk/administrator sieci 

(Zabrze-Gliwice)
19.nabór do służby w Straży 

Granicznej (www.sg.gov.pl)
20.nauczyciel nauczania 

zintegrowanego; bibliotekarz; 
nauczyciel WOS; nauczyciel j. 
polskiego (Kliniska Wielkie)

21.kierowca kat. D (Szczecin)
22.nauczyciel j. angielskiego; 

wychowania fizycznego; plastyki; 
muzyki; psycholog; wychowawca 
świetlicy (Przybiernów)

23.nauczyciel j. polskiego; historii; j. 
angielskiego (Błotno)

24.nauczyciel j. angielskiego 
(Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE 
PRACY W GOLENIOWIE, FILIA W 
NOWOGARDZIE pok. nr 12.
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Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 4:1 (2:10

Wysoka porażka

Turniej Siatkówki Plażowej nOWOGard 2006

Pomorzanin: Haberski – Wasy-
luk, Dworak, Marszałek, Ratajczak, 
Durkowski, Piotrowski, Konieczny, 
Skórniewski, Galus, Nieradka.

Na boisku pojawiali się: M. Grusz-
czyński, Sokulski.

Bramka dla Pomorzanina: Ko-
nieczny.

Wyraźnie nie udał się Pomorzani-
nowi Nowogard ostatni mecz sparin-
gowy. Wpływ na to miała zapewne i 

pogoda i wyjątkowo mała frekwencja 
w naszej drużynie. W sobotę do Ma-
szewa wybrało się tylko trzynastu za-
wodników. Niektórzy nie byli w pełni 
sił i trener Wojciech Kubicki musiał 
wystawić mocno eksperymentalny 
skład. Wystarczy powiedzieć, że no-
minalny obrońca, jakim jest Nieradka 
został przesunięty do ataku.

Pierwszą bramkę nasza drużyna 
straciła już w 15 minucie. Po rzucie 

Dnia 22.07.2006 (sobota), rozegra-
ny został czwarty turniej siatkówki 
plażowej.  Jak zwykle przy świetnej 
pogodzie do rywalizacji przystąpiło 
tym razem 12 ekip. Podobnie jak ty-
dzień temu, odwiedzili nas goście z 
Goleniowa, zespół MODRZEWIE. I 
to właśnie oni zmierzyli się w finale 
z liderami tabeli, czyli z zespołem 
ORIEN. Faworytem finału byli go-
ście, ale jak to w sporcie bywa, nie 
zawsze faworyci wygrywają. 

Tak było w sobotnim finale, 
którego zwycięzcą został ORIEN 

- 70 pkt., powiększając przewagę 
punktową nad drugim zespołem 
w klasyfikacji zespołowej, czyli 
MODRZEWIAMI – 55 pkt. Trzecią 
lokatę wywalczył zespół PAM, a 
czwartą WILKI. Po trzech turnie-
jach prowadzi ORIEN - 70 pkt. dru-
gie miejsce MODRZEWIE - 55 pkt., 
trzecie MIX ŻABOWO 33 pkt., a 
czwarte BRACIA - 23 pkt. Te czte-
ry zespoły wystąpią w następnym 
turnieju w fazie finałowej, walcząc 
o kolejne punkty z pierwszą czwór-
ką ostatniego turnieju, który odbę-

dzie się 29 lipca na plaży miejskiej 
ul. Promenada 3, początek turnieju 
godzina 10.00. Udział brać mogą 2-
osobowe zespoły. W roku bieżącym 
rozgrywki odbywać się będą w ka-
tegorii OPEN (męskie, żeńskie lub 
mieszane). 

Głównym sponsorem turnieju jest 
APTEKA NIEBIESKA. 

Turniej wspierają; pan Andrzej 
Lipka, GeoDezja - pan Andrzej Siwy, 
Usługi Geodezyjne - pan Sławomir 
Zwierzyński, NowoNet, AZBUD, 
TERMINEX-MEBLE, SOWILO, pan 

Piotr Lewiński, pan Roman Król.  
Organizatorem turnieju jest ognisko 
TKKF „WODNIAK” w Nowogardzie 
oraz Urząd Miejski w Nowogardzie. 
Patronem medialnym imprezy jest 
Dziennik Nowogardzki. Informację 
o ubiegłorocznej i obecnej edycji 
turnieju, oraz innych imprezach or-
ganizowanych przez WODNIAKA 
można znaleźć na stronie interneto-
wej: www.wodniak.nowonet.pl, oraz 
www.wodniak2006.nowonet.pl

Głos w sprawie skateparku
Nie chciałbym, żeby ktoś odniósł 

wrażenie, że robię tu za adwokata 
Pana Krzysztofa Kosińskiego, bo 
takiego upoważnienia nie mam, ale 
chciałbym poinformować czytelni-
ków co w tej sprawie zrobiono.

Jako przedstawiciel Nowogardz-
kiego Forum Organizacji Pozarzą-
dowych a jednocześnie lider  mło-
dzieżowej organizacji w Nowogardzie 
bardzo byłem i dalej jestem zaintere-
sowany tworzeniem infrastruktury 
do czynnego wypoczynku młodzieży. 
Jeszcze w ubiegłym roku na prośbę 
Pana K. Kosińskiego postanowiłem 
pomóc w tworzeniu Skateparku 
w Nowogardzie. Po  kilku rozmo-
wach  z  właściwymi urzędnikami 
miejskimi, dokonaliśmy wstępnego 
wyboru dwóch lokalizacji: pierwsza 
to usytuowanie Skateparku na tyłach 
bloku przy ul. Warszawskiej (na doł-
ku, za budynkiem gdzie znajduje się 
poczta); druga lokalizacja to teren  
pomiędzy ogrodzeniem Zespołu 

Szkół przy ul .Boh. Warszawy od 
strony Gryfitów,  z tyłu za garażami 
do budynku przy ul. Gryfitów  i dalej 
w stronę kościoła. Teren do wykorzy-
stania przy Gryfitów to ok. 3000 m 
kw. Zaproponowałem wówczas panu 
Konińskiemu, aby na tym terenie 
powstało boisko piłki nożnej, gdyż  
szkoły przy Boh. Warszawy takowe-
go nie posiadają. Zaproponowałem 
wówczas panu Konińskiemu, aby w 
ramach połączonych sił kilku zakła-
dów  z terenu miasta zrekultywować 
omawiany teren, uporządkować, 
wykonać kilka ławek (np. z wycię-
tych topoli nad jeziorem), wydzielić 
bieżnię i wykonać piaskownicę do 
skoków w dal. W części najbliżej 
położonej (tuż za garażami) miał być 
plac pod Skatepark. W międzyczasie 
pojawiły się nowe okoliczności, któ-
re wskazywały na to, że należy się 
poważnie zastanowić nad utworze-
niem Skateparku. Pierwsze, to tzw. 
względy finansowe. Otóż na obecną 

chwilę nie ma w Nowogardzie firmy, 
która  mogłaby wykonać urządzenia 
po tzw. „kosztach materiału”. Po 
wstępnych rozmowach z kilkoma 
osobami, które posiadają  wiedzę na 
temat kosztów  budowy Skateparku 
(np. w Policach) okazało się, że koszty 
budowy wyniosłyby nie mniej niż 60 
tys. zł. Suma niebagatelna  i prawie 
nierealna do zebrania. Drugi aspekt, 
to względy utrzymania i  bezpieczeń-
stwa. „Ktoś” musiałby roztoczyć nad  
Skateparkiem opiekę, systematycznie 
sprzątać teren, odświeżać urządzenia, 
dokonywać kontroli bezpieczeństwa 
urządzeń. Jak powszechnie wiadomo 
nikt nie chce się obciążać dodatko-
wymi obowiązkami wynikającymi 
z utrzymania obiektu. Nikt też nie 
chce ponosić odpowiedzialności 
za ewentualne wypadki związane z 
użytkowaniem przez młodzież Ska-
teparku, a bez tych, w takim miejscu, 
się nie obejdzie. Społeczeństwo jest 
dziś coraz bardziej wymagające i ma 

potrzebę tworzenia nowych miejsc 
do rekreacji i wypoczynku. I dobrze. 
Bo w gruncie rzeczy po to płacimy 
podatki, abyśmy później mogli czer-
pać z tego przyjemność.

Lecz z drugiej strony, nieliczne 
osoby potrafią tak sprytnie wyko-
rzystywać niedociągnięcia na takich 
obiektach, wyciągając pieniądze z 
ubezpieczalni. Najczęściej bywa też 
tak, że  w razie wypadku nikt się 
nie zastanowi, że dziecko jeździ na 
bandzie bez kasku. Tak więc budowa 
Skateparku powinna być prowadzona 
z najwyższą starannością, zgodna 
z przepisami budowlanymi, po-
winna być dokładnie przemyślaną 
inwestycją , która przyniesie radość 
i zadowolenie jej użytkownikom, 
a nie  zmartwienia  dla rodziców i 
administratorów. Być może uda się 
w przyszłości  zebrać grupę zaanga-
żowanej młodzieży i  rodziców, aby 
zrealizować pomysł. 

Z poważaniem andrzej Wasiak

wolnym piłka szybowała w kierunku 
okienka i Haberski nie zdołał jej wy-
bić. Dziesięć minut później było już 
2:0. Haberski chciał przerwać akcję 
dalekim wybiegiem, lecz zabrakło 
komunikacji z asekurującym piłkę 
Ratajczakiem. Ta wpadła pod nogi 
jednego z graczy Masovii, który 
uderzeniem z 16 metrów posłał ją 
do pustej bramki. Dziesięć minut 
później Pomorzanin odpowiedział 
honorowym – ja się później okazało 
trafieniem. Konieczny przejął piłkę 
na środku boiska, pobiegł z nią w 
kierunku bramki, ograł bramkarza i 
skierował pikę do pustej bramki.

Do końca pierwszej połowy nie 
padła już żadna bramka, a po wzno-

wieniu gry piłka jeszcze dwukrotnie 
zatrzepotała w siatce. Niestety, za 
każdym razem umieszczali ją tam 
piłkarze z Maszewa. 

W 70. minucie piłkę przechwycił 
jeden z graczy Masovii i przelobował 
stojącego zbyt daleko od własnej 
bramki Haberskiego.

Wynik tego spotkania został usta-
lony pięć minut przed końcem me-
czu, gdy jeden z graczy gospodarzy 
znalazł się w sytuacji sam na sam z 
naszym bramkarzem i w ten sposób 
zdobył czwartą bramkę dla swojego 
zespołu.

Andrzej Garguliński
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Brawo chłopaki!
Po tym niezbyt dla mnie przyjemnym początku piątkowego dnia, znów 

bardzo poprawił mi się humor, a to za sprawą ogłoszenia, które zobaczyłem 
na tablicy jednego z nowogardzkich sklepów. Akurat robiłem zakupy na 
oczekiwany od dawna wyjazd nad morzem i miałem ze sobą aparat, nie 
mogłem przejść obok tego obojętnie. Brawo chłopaki, mam nadzieję, że 
wam się uda.

 Ale to, co stało się w sobotę w 
Niechorzu, spowodowało, że otwarcie 
mogę powiedzieć – NOWOGARDZKA 
MŁODZIEŻ JEST FANTASTYCZNA. 

Zamiast na plażę wybrałem się na 
organizowany tam STRETBALL, i co 
zobaczyłem -chłopaków z Nowogardu, 
tych samych, którzy zachwycają swoją 
grą podczas nowogardzkich turniejów. 
Grali fantastycznie, tym razem pod 
nazwą SOCZYSTE BRZOSKWINKI, 
ale ich walka nie miała nic wspólnego z 
miękkim owocami. Emil świetnie radził 
sobie pod koszem, a „Firka” i „Masaro” 
bez problemów mijali przeciwników. 
Niestety sędziowie nie byli zbyt przy-
chylni dla naszych chłopaków. Tym, co 
zachwyciło i poprawiło samopoczucie 
wszystkich był konkurs wsadów, który 
w efektownym stylu wygrał Emil Moś-
ciński z Nowogardu. Przez cały finał 
konkursu wsadów sędziowie o jeden 
punkt wyżej oceniali jego przeciwnika, 
ale w ostatniej próbie Emil rozwiał 

wszelkie wątpliwości okręcając się w 
powietrzu o 360 stopni i pakując efek-
townie piłkę do kosza. Sędziowie nie 
mieli już wątpliwości dostał 15 punk-
tów, czyli najwyższą notę i zwyciężył. 

Być może chłopaki nie zdają sobie 
sprawy, ale to właśnie oni mają ogrom-
ny wpływ na promowanie naszego Mia-
sta i moim zdaniem miasto powinno 
się im za to odwdzięczyć. Uczestniczą 
oni w większości zawodów koszykówki 
ulicznej w naszym regionie, co warte 
podkreślenia, sami organizują sobie 
transport, nie mówiąc już o kosztach i 
sprzęcie. Dlatego warto byłoby zaape-
lować do Burmistrza i nowogardzkich 
przedsiębiorców, by zapewnić nowo-
gardzkiej drużynie transport, i jakieś 
fundusze, bo naprawdę należy im się 
za to, co robią dla miasta. Nie mówiąc 
już o boisku z prawdziwego zdarzenia, 
takim jak np. w Niechorzu, gdzie każdy 
może dawać z siebie 100% nie obawia-
jąc się i kontuzji. 

Następny turniej jest 5 sierpnia w 
Rewalu i chłopaki pewnie też się tam 
wybiorą, mam nadzieję, że do tego 
czasu znajdzie się ktoś, kto im pomoże 
bez problemu tam dojechać i zapewni 
warunki, aby jedyną myślą w ich głowie 
było jak wygrać mecz. 

Pozdrawiam M. Wiatr

 Witamy wśród nas...
Syn Katarzyny 
Bazan 
ur 12.07.06 
z Wałkna

Syn Danuty 
Porada-
Musiał 
ur 13.07.06 
z Nowogardu

Córka 
Magdaleny 
Sulikowskiej 
ur 16.07.06 
z Redła

Córka Anny 
Mróz 
ur 16.07.06 
z Kikorzy

Syn Justyny 
Dziurdź i 
Mariusza 
Skowronek 
ur 17.07.06 
z Radowa 
Małego
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„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 12
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czytaj strona 4

czytaj na str. 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” 
w nowogardzie 

informuje, że 
przystąpiła do budowy 

budynku mieszkalnego 32 rodzinnego 
przy ul. ks. j. Poniatowskiego 7 b w nowogardzie. 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego w systemie TBS. Struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o 
pow. 50,00 m2. Wkład mieszkaniowy wynosi ok. 36 000,00 zł 
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007 r. 

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w nowej siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 a  

Więcej informacji pod nr tel. kom. 697 104 578. 

uniknąć 
kolejnej 
tragedii

Groźny 
pożar
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KALENDARIUM
28 lipca
Imieniny: Achacja, Achacjusz, Achacy, Alfonsa, Antoni, 
Celzjusz, Melchior, Nazaria, Nazariusz, Nazary, Samson, 
Świętomir, Urban, Walenty, Wiktor.
29 lipca
Imieniny: Antonin, Beatrycze, Cirzpibog, Cirzpisława, 
Eugeniusz, Faustyn, Feliks, Feliksa, Flora, Konstantyn, Lu
cyla, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Prospera, Rufin, Serafina, 
Serapia, Symplicja, Symplicjusz, Symplicy, Teodor, Wilhelm 
i Wilhelmina.
30 lipca
Imieniny: Abdon, Donata, Julita, Ludmiła, Maksyma, Piotr, 
Sekunda, Swojsław, Ubysław i Ursus.
31 lipca
Imieniny: Beat, Demokryt, Emilian, Ernesta, Ernestyna, 
Fabia, Fabiusz, German, Helena, Ignacja, Ignacy, Jan, Justyn, 
Leopold, Leopolda, Lubomir, Ludomir i Ludomira.

kolejny groźny pożar
Panująca susza nie daje spokoju rolnikom. Strażacy także mają pełne ręce roboty. W minioną środę 

w okolicy Żabowa wybuchł kolejny groźny pożar trawiąc duże połacie pola.

Pożar wybuchł około godziny 11.00 w czasie gdy 
na polu kosił kombajn. I właśnie najprawdopodob-
niej pracująca maszyna zaprószyła ogień. Suche 
zboże szybko stanęło w ogniu, który błyskawicznie 
się rozprzestrzenił. Ogromną chmurę dymu widać 
było z daleka.

Wezwano strażaków. W akcji gaśniczej uczestni-
czyło osiem wozów Jednostki ratowniczo – gaśni-
czej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które usiłowały 
opanować ogień. Gdy ten zaczął niebezpiecznie 
zbliżać się do niewielkiego lasku wezwano na po-

moc samolot z nadleśnictwa. Świadkowie pożaru 
mogli na własne oczy przekonać się jak skuteczne 
jest gaszenie ognia z powietrza. Wystarczyło jedno 
zrzucenie wody by zadusić główny ogień. Straża-
kom pozostało dogaszenie pożaru.

Właściciel pola poniósł spore straty. Ogień stra-
wił około 20 ha zboża.

Ag

Ogień strawił około 20 ha zboża.

kolizja hulajnogi 
z samochodem

Jadące hulajnogą z silnikiem dziecko wjechało 
w samochód osobowy. Na szczęście chłopcu nic się 
nie stało, z drobnymi urazami został przewieziony 
do szpitala.

Do kolizji doszło w środę na ulicy 15 lutego 
około godziny 16.00. Jadący hulajnogą wyposażo-
ną w silnik dziewięcioletni chłopiec nie zauważył 
mijającego go fiata punto i chcąc wjechać na 
podwórko uderzył w auto. Na szczęście uderzył 
w bok pojazdu, dzięki czemu nie znalazł się pod 
jego kołami. Chłopcu nic się nie stało, tylko nieco 
się poobijał.

Ag

Hulajnoga z silnikiem może być przyczyną 
wypadku. kolizja 

na światłach
W minioną środę około 

godziny 10.00 na skrzy-
żowaniu ulic 700-lecia i 
3 Maja doszło do kolizji 
dwóch samochodów oso-
bowych.

Jadący od strony Pla-
cu Wolności mitsubis-
hi lancer nie zachował 
należytej ostrożności i 
nie dostosowując się do 
panujących warunków na 
drodze uderzył w tył fiata 
126 p. Na szczęście nikt z 
uczestników kolizji nie 
odniósł poważniejszych 
obrażeń. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi.

Policjanci ukarali kie-
rowcę mitsubishi man-
datem karnym.

Ag

Kolizja na skrzyżo-
waniu ulic 700-lecia i 
3 Maja. 

dokończenie ze str. 1
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„Plama na jeziorze 
– czy honorze?” (2)

Dziś rzecz o „ochroniarzach” środowiska niekompetencji, któ-
rzy rok temu po art. pt. „Mordowanie jeziora” (DN nr 52/05) 
opowiedzieli się po stronie trucicieli. Lokalna Agenda ’21 w art. 
„Plamy przeszłości” (DN nr 54) podjęła próbę ochrony wizerunku 
władz miasta doszukując się winy historycznie skażonego PRL-u, 
pisząc:

„Niestety władze samorządowe nie są w stanie ponosić wszystkich 
konsekwencji wynikających z niewłaściwych kroków podejmowa-
nych kilkadziesiąt lat wcześniej, których efekty uwidaczniają się po 
wielu latach” – koniec cyt.

Z tego co mi wiadomo za „komuny” jakoś radzono sobie z prob-
lemem smoły pogazowej, a obowiązek utrzymania tego „minerału” 
jak najdalej od kontaktu z przyrodą spoczywał na gazowni miejskiej 
i kroniki nie odnotowywały sytuacji skażenia. Zagrożenia pojawiły 
się w historii najnowszej, wystarczy zainteresować się materiałami 
I kadencji samorządu Najjaśniejszej III Rzeczypospolitej, aby zdać 
sobie sprawę z porażającej skali tego problemu, który teraz „zaje-
biście” – to za Owsiakiem – doskwiera.

Doceniam jednak przedstawiciela LA ’21 za szczerość z jaką 
napisała:

„Władze miasta w sposób szczególny – podkr. aut. – traktują 
zagadnienia ochrony środowiska i przyrody” – koniec cyt.

Zaiste sposób to szczególny i adekwatny do osiągnięć. W tym 
przypadku jest to podwodna „smolista bomba ekologiczna”, koszmar 
wielkości podwórza, skonstruowana przez burmistrzostwo na koszt 
podatników. Stanowisko LA ’21 staram się zrozumieć jako filozofię 
rachitycznego zaścianka, w którym „byt kształtuje świadomość” jest 
cenniejszym niż dary losu – tu jezioro – w dobie strukturalnego 
bezrobocia kiedy się jest na ratuszowym garnuszku.

Swoisty mecenat nad sztuką „mordowania” jeziora objęli naów-
czas:

W imieniu WOPR Nowogard p. E. Paszkiewicz, a w imieniu Koła 
M-G PZW p. H. Szczupak, którzy wespół w pseudo – polemicznym 
paszkwilu (tamże DN nr

54) – celnym jak myśl Lenina – zarzucili mi kłamstwo i złośliwość. 
Ich zachowanie potraktowałem jako wymóg wdzięczności za pozycję 
w hierarchii około-ratuszowej, gdzie w sytuacjach podbramkowych 
spełniają posłannictwo „aniołów sanitarno – kultowych”. Dziś kiedy 
sprawa się rypła mają okazję wykazać się Czytelnikom, na których 
tak chętnie się powoływali, jak czują się w tym namaszczonym 
kondukcie „spec – grabarzy” jez. Nowogardno?

M. Piórko

Polska Trzej z czterech górników, którzy zaginęli w nocy po silnym 
wstrząsie w kopalni „Pokój” w Rudzie Śląskiej, nie żyją. 

Polska  Wiceminister obrony narodowej Stanisław Koziej podał się do 
dymisji, rezygnacja została przyjęta.

Świat  Izraelska bomba lotnicza zniszczyła we wtorek posterunek 
obserwacyjny sił pokojowych ONZ w południowym Libanie powodując 
śmierć czterech obserwatorów - poinformowała rzeczniczka ONZ. Według 
anonimowego oficera armii libańskiej, zginęli obserwatorzy z Austrii, 
Kanady, Chin i Finlandii.

Polska   36-letni mężczyzna podejrzewany o udział w międzynarodowej 
grupie zajmującej się we Włoszech handlem ludźmi został zatrzymany 
w Sandomierzu - poinformował PAP kom. Krzysztof Skorek z zespołu 
prasowego świętokrzyskiej policji.

Polska  Gdańska policja zatrzymała 52-letnią właścicielkę biura zarządu 
nieruchomości, która - według ustaleń funkcjonariuszy - przywłaszczyła 
sobie prawie 2 mln zł należących do ok. 50 wspólnot mieszkaniowych, 
m.in. z terenu Gdańska. 

Polska   Liga Polskich Rodzin chce wprowadzenia kary śmierci za zabój-
stwo dzieci na tle seksualnym. Od środy w całej Polsce będzie zbierać pod-
pisy pod obywatelskim projektem zmian w kodeksie karnym w tej sprawie. 
Lider PO Jan Rokita określił postulat Ligi jako „akcję propagandową”.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759
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  Sygnały Czytelników dokończenie ze str. 1

Bohaterów Warszawy otwarta
Po dziesięciomiesięcznej modernizacji ulicy Bohaterów Warszawy i jej przedłużenia do Wierzbięcina 

wczoraj uroczyście otwarto wyremontowaną drogę.

Z tej okazji do naszego miasta 
przybyli przedstawiciele władz 
naszego województwa, które 
było inwestorem robót. Obecni 
byli również przedstawiciele 
władz powiatowych, gminnych, 
wykonawca i zarządca drogi. Po 
okolicznościowych przemówie-
niach ksiądz Kazimierz Łukja-
niuk poświęcił świeżo oddana 
do użytku drogę.

Koszt jej modernizacji wyniósł 
7 878 356 zł brutto, z czego 
5 827 433 pochodziło z unijnej 
kasy. Za te pieniądze nowogardz-
kie Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych wyremontowało jezdnię 
wraz z chodnikami na odcinku 7 
km, z czego 1,4 stanowił odcinek 
miejski.

Oddany do użytku odcinek 
jest pierwszym etapem moder-
nizacji. Etap drugi rozpocznie 
się w Wierzbięcinie a zakończy 
w Dobrej.

Korzystając z obecności dy-
rektora Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie zapy-
taliśmy dlaczego modernizacji 

nie doczekał się krótki odcinek 
ulicy Bohaterów Warszawy, od 
wlotu ulicy Poniatowskiego w 
kierunku przejazdu kolejowego. 
„Muszę ze wstydem się przyznać, 
że moi poprzednicy nie popatrzyli 
dokładnie na dokumentację, 
którą zatwierdzają – powiedział 
nam Janusz Myszkowski – To 
powinno być dokończone. Nie-
stety, w dokumentacji było do 
tego skrzyżowania i w tym roku 

tego już nie można zrobić. Jest to 
kwota niewielka, około 80 tysięcy 
złotych,  i w przyszłym roku w 
ramach bieżącego utrzymania, 
zrobimy ten odcinek.” Na pytanie 
czy można to potraktować jako 
obietnicę nasz rozmówca od-
powiedział, że to pewnik. Poza 
tym jeszcze w tym roku będzie 
zrobione 170 metrów brakują-
cego chodnika.

Ag

 Swędząca sprawa
Rozdzwoniły się do naszej redakcji telefony 

czytelników informujące nas, iż po kąpieli w 
jeziorze dzieci dostają niepokojącej wysypki 
na skórze.

Czy jest to związane z plamą na jeziorze, o 
której pisaliśmy już wielokrotnie?

Nasza redakcja wkrótce to wyjaśni.
I.k.

Zaproszenie
Rada Sołecka oraz LZS Dąbrowa zapraszają 

dnia 30 lipca (niedziela) o godz. 10.00 na sparta-
kiadę sportowo- rekreacyjną „XIV – Memoriał 
Edka Łuczaka”.

W programie turniej piłki nożnej, siatkowej, 
konkurencje dla pań i panów oraz dzieci.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.

Rozwiążmy sami nasze problemy

anTIdOTuM
Cieszę się, że po moim artykule na 

temat skateparku, ktoś zdecydował 
się również zabrać głos w tej spra-
wie. Z uwagą przeczytałem artykuł 
Pana Andrzeja Wasiaka, na temat 
podejmowanych dotychczas dzia-
łań w tej sprawie. Chciałbym tylko 
zaapelować, aby nie „spłycać” (mam 
nadzieję już wkrótce publicznej dys-
kusji) i nie sprowadzać jej tylko do 
kwestii skateparku.  Bo tak naprawdę 
istotą sprawy nie jest to czy to będzie 
skatepark czy plac zabaw, chodzi 
przede wszystkim o to, aby stworzyć 
nowogardzkim dzieciom i młodzieży 
stałą alternatywę dla narkotyków, 
komputera i innych rzeczy zagraża-
jących najmłodszym. 

Wciąż mam wrażenie, że u nas do 
wszystkiego zabiera się z odwrotnej 
strony, bo myśląc o jakimkolwiek 
projekcie od razu słychać: tak się 
nie da, tego nie można, a w ogóle to 
po co zaczynać skoro i tak wiadomo, 
że będzie za drogo. Nikt nie mówi: 
można zrobić tak, jeśli tak się nie 
da - to może spróbujmy inną drogą, 

przecież właśnie z tego słyniemy 
na całym świecie, że: „POLAK PO-
TRAFI”, a u siebie nie potrafimy tego 
udowodnić. 

Poza tym nie możemy zatracić sed-
na całej sprawy, bo jak już mówiłem 
nie chodzi tylko o sam skatepark, ale 
o zapewnienie dzieciom, młodzieży 
miejsc, w których będą czuły się 
bezpieczne i pewne, że mogą spo-
kojnie się bawić, grać i nikt im tego 
nie zabroni. 

Pan Wasiak słusznie wspomniał o 
boisku, do tego nie trzeba wielkich 
nakładów, wystarczy pozwolić chło-
pakom na płaskim terenie namalować 
sobie linię i oni sami będą wiedzieć, 
co dalej zrobić, jeśli sami zorganizują 
sobie takie miejsce, to będą o nie dbać 
sprzątać i szanować. I tu również 
widać rozwiązanie problemu, przed-
stawianego we wtorkowym artykule 
na temat skateparku. Jeśli młodzież 
uczestniczyłaby czynnie w jego 
tworzeniu - budowie to gwarantuję, 
że sama by się nim opiekowała, bo 
wiedziałaby ile wysiłku kosztuje takie 

przedsięwzięcie. Jestem przekonany, 
że nikt kopiący rów pod fundament, 
czy wbijający słupki pod ogrodzenie 
nie odważyłby się za chwilę tego 
zniszczyć. Bo tak naprawdę nie o to 
chodzi, żeby coś na szybko zrobić, 
bo akurat zbliżają się wybory, prze-
ciąć wstęgę i ogłaszać sukces, należy 
nauczać młodzież dobrych wzorców, 
dzięki którym łatwiej im będzie wejść 
w dorosłe życie. 

Gdyby wszystko było niemożliwe 
do zrealizowania, jak jest wszech-
obecnie przedstawiane, to miejsc 
takich jak skatepark, plac zabaw, boi-
sko nie byłoby nigdzie, a przecież są 
i działają. Wiadomo, że są to koszty, 
ale jeśli przekalkulować ile pieniędzy 
wydaje się na walkę z narkotykami, 
na naprawę zdemolowanych przy-
stanków, ławek, to wyjdzie, że są 
nieporównywalne. 

Dlaczego wciąż nie myśli się o 
tym, aby zapobiegać takim sytua-
cjom wcześniej? Lepiej będzie, kiedy 
młody człowiek wyładuje swoją 
energię na boisku podczas gry, a nie 
na przydrożnym śmietniku. W każ-
dym wtorkowym Dzienniku kronika 
policyjna po weekendzie pokazuje 
to samo: powywracane śmietniki, 
zdemolowany przystanek, wybite 
szyby. Zastanówmy się i poszukajmy 

przyczyny, bo nasza młodzież jest 
fantastyczna i udowadnia to na każ-
dym kroku, trzeba jej tylko wskazać 
odpowiedni drogowskaz, nie po to by 
mogła go za chwilę wyrwać z ziemi, 
tylko by dobrze się rozwijała, tak jak 
na to zasługuje. 

Pozdrawiam serdecznie 
Michał Wiatr

Sprzedam wózek 
(głęboki ze spacerówką) 

z pełnym 
wyposażeniem. 

Stan b. dobry.
Cena 200 zł - do negocjacji. 

Tel. 0509 23 94 96 
lub 505 008 527.

Zarząd koła emerytów 
i rencistów przy Zakładzie 

karnym w nowogardzie 
informuje,

iż przyjmuje wpłaty 250 zł 
od osoby na wycieczkę do Za-
kopanego, która odbędzie się w 
dniach 28.08 - 2.09.2006 r. 
Wpłaty należy dokonać do dnia 
29.07.2006 r.         

Zarząd koła 

apel do mieszkańców
Redakcja DN zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzeb-
ne rowery o bezpłatne przekazywanie ich do 
siedziby redakcji. Celem tej akcji jest pomoc 
osobom, których ze względów finansowych nie 
stać na zakup jednośladu.

Z góry dziękujemy.
Redakcja
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reklama

Informujemy, że   

28 lipca 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

działalność ZnP
Jak poinformowała nas prezes oddziału ZNP Stanisława Jakubczak, orga-

nizacja, której szefuje już IV kadencję, cały czas intensywnie pracuje. 
Od października 2005 r. zorganizowano m.in. obchody 100- lecia ZNP 

oraz 60-lecia oświaty na Pomorzu Zachodnim, wybory w ogniskach ZNP w 
placówkach oświatowych oraz oddziale, brano udział w obchodach 60- lecia 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, Orzechowie i Długołece.

Te wszystkie uroczystości były okazją do odznaczeń i wyróżnień przez 
związek oraz władze; Prezesa Zarządu Głównego ZNP w Warszawie; Za-
chodniopomorskiego Kuratora Oświaty; Starostę Powiatu Goleniowskiego, 
Burmistrza Nowogardu i Prezesa Oddziału ZNP w Nowogardzie.

Obecnie we współpracy ze znanym Nowogardzkim archiwistą Franciszkiem 
Karolewskim Związek przygotowuje wystawę obrazującą dorobek nauczycieli 
z Nowogardu okresu powojennego.

Ireneusz karczyński
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  Listy Czytelników

Kochanej Mamie, 
Babci i Prababci

Marcie Borzęckiej
bukiet najwspanialszych życzeń:

uśmiechu i szczęścia, 
radości każdego dnia

oraz wszelkiej pomyślności
z okazji imienin

życzą
dzieci, wnuki i prawnuki

Z okazji 
80 urodzin 

kochanej Mamie i Babci 

Zdzisławie kępa 
dużo zdrowia, 

uśmiechu i wszelkiej 
pomyślności 

życzą 
synowie Janek 

i Mietek z rodzinami

alternatywa?
No i cóż, słynny ekolog z Nowogardu znowu 

nas straszy, teraz filmem, którego jest producen-
tem, reżyserem i operatorem. Niech go wyśle do 
Amerykańskiej Akademii Filmowej, na pewno 
dostanie Oscara skoro jest tak dobry, jak to po-
wiedział J. Bromski i on sam.

A może wyświetli go Pan w naszym kinie a 
obecność nowogardzian będzie obowiązkowa?

Ludzie mają teraz prawo wyboru, bo jest 
jeszcze jako taka demokracja a Pan na razie 
udowadnia nam, że tylko ON ma rację i wszyscy 
mają go słuchać. Niech Pan zaszyje się na jakiejś 
bezludnej wyspie i tam żyje zgodnie z przyrodą a 
nam da już spokój. Bo przecież Pan też ma jakąś 
„Alternatywę”. 

Skunks

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej gazety opubliko-

waliśmy relacje z powiatowych obchodów święta 
policji. Przy podawaniu nazwisk policjantów, którzy 
awansowali podaliśmy stopnie, które mieli do tej 
pory. Właściwie powinno być: aspirantem policji 
zostali Wojciech Forgiel, Arkadiusz Puch i Zbigniew 
Zajda, młodszym aspirantem policji został Marcin 
Kraszewski, sierżantem sztabowym policji został 
Marcin Święcicki a starszym sierżantem policji Ma-
riusz Gasiecki.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.
Red.

dostojna jubilatka
Z okazji 60-lecia Oświaty na Pomorzu Zachodnim, decyzją Za-

rządu Głównego Związku nauczycielstwa Polskiego, emerytowana 
nauczycielka Maria Galińska otrzymała Złotą Odznakę ZnP za 
50-letnią przynależność do Związku.

uroczystej dekoracji dokonały Prezes oddziału ZnP w no-
wogardzie Stanisława jakubczak i sekretarz Zarządu Lucyna 
kowalczyk.

Pani Maria Galińska – znana 
starszemu pokoleniu absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 – obecnie mając 96 lat cieszy 
się doskonałym zdrowiem. Jest 
też bardzo często odwiedzana 
przez nauczycieli, wcześniej 
swoich wychowanków, którym 
zawsze służy radą i pomocą.

Jest bardzo zadowolona z 
każdej wizyty zwłaszcza, gdy 
rozmowy toczą się na tematy 
jej pracy oświatowej w okresie 
powojennym.

To właśnie za swe osiągnięcia 
w wychowywaniu młodzieży 
była wielokrotnie wyróżniana i 
odznaczana, m.in. w 1972 r. za 
pracę na rzecz edukacji została 

odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, natomiast w 1986 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Pani Maria 
bardzo angażowała się w  podno-
szenie umiejętności nauczycieli, 
polepszenie warunków nauki 
dzieci.

Dziennik Nowogardzki z dn. 
23.12.2005 r. przedstawił syl-
wetkę pani Galińskiej w cyklu 
artykułów – wspomnień ludzi 
najbardziej zasłużonych dla 
oświaty z czasów swej pracy wy-
chowawczej w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowogardzie.

Ireneusz karczyński

czyżby koniec tematu 
Obwodnica między jeziorami?!

Jak informuje „Rzeczpospolita” z 20.07.06 r., Polska ma problem z programem unijnym Natura 2000. 
Program ten zakłada, że na obszarach chronionych ekologicznie nie powinny powstawać inwestycje 
drogowe. Na liście  zagrożonych  dróg  znalazła się budowa obwodnicy Nowogardu po zachodniej stronie 
miasta. Otóż, trasa ta wytyczona została nieopodal chronionego ekologicznie obszaru Sarniego Lasu co 
uniemożliwi sfinalizowanie inwestycji. Unia nie udzieli na ten cel swoich funduszy, oprócz tego grozi to 
znaczną karą finansową, a nawet rozbiórką wybudowanej drogi, tak jak stało się to w Hiszpanii. 

Moim zdaniem można się było spodziewać  takiej sytuacji, więc jeśli chcemy mieć obwodnicę należy 
niezwłocznie powrócić do południowego rozwiązania. Bo jeżeli nasze władze zbagatelizują sprawę, 
na tę drogę przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Ponownie wyrażam nadzieję, że temat przebiegu 
obwodnicy będzie ważnym wątkiem w kampanii wyborczej. 

Paweł Słomski
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Wygraj 
weekend 
w Hotelu Slavia!

Konkurs Dziennika Nowogardzkiego i Hotelu 
Slavia dobiega końca. Dzisiaj zamieszczamy 
ostatnie, siódme zadanie.

Pełne hasło z naklejonymi obok kuponami 
prosimy dostarczyć do redakcji do dnia 1 
sierpnia.

Przypominamy, że nagrodą jest weekendowy 
pobyt w Hotelu Slavia w Międzyzdrojach w 
wybranym tygodniu sierpnia.

Przyjemnej zabawy i szczęścia w losowaniu!

  Krzyżówka nr 7
Poziomo:
1 – odsuwana zasłona kabiny pilota,
5 – oszklona skrzynia , a w niej rosnące 

warzywa,
6 – pewny siebie gbur,
Pionowo:
1 – sprawiedliwa na wierzch wypływa,
2 – miasto nad Iną (festiwal filmowy),
3 – na kościelnej zwykle zegar,
4 – niestabilny czyli „astatyczny” pierwia-

stek.

„Ty nie umarłeś, Ty żyjesz z nami,
Umarły ten, kto zapomniany.”

W i rocznicę śmierci 

józefa kopijewskiego
wszystkich Jego Przyjaciół 

i Znajomych prosimy 
o chwilę zadumy. 

Msza św. w kościele pw. WnMP 
o godz. 11.00 w dniu 30.07.2006 r. 

rodzina

Pogrom ptaków
W czasie remontu drogi krajowej nr 6 w Olchowie zainstalowano tzw. ekrany dźwiękochłonne 

mające chronić okolicznych mieszkańców przed hałasem przejeżdżających samochodów. Nikt chyba 
się nie spodziewał, że przez tę inwestycję masowo będą ginąć  ptaki.

Ekrany dźwiękochłonne zain-
stalowane w tamtym miejscu są 
dwóch rodzajów: przeźroczyste 
i nieprzeźroczyste. Właśnie te 
pierwsze stały się śmiertelną 
pułapką dla ptaków. 

Z ich perspektywy ekrany te są 
niewidoczne, a więc miejsce to 
nadaje się do lotu, jest prześwi-
tem, korytarzem powietrznym 
między innymi przeszkodami. 
Niczego nie spodziewające się 

ptaki próbują tamtędy przelecieć 
i rozbijają się na ekranie. Znaj-
dowano już tam ptaki różnych 
gatunków: wróbli, dzięciołów, 
jaskółek, gołębi...

Nie postulujemy zasłonięcia 
tych ekranów. Rozumiemy do-
skonale, że zainstalowano je by 
mieszkających tam ludzi nie od-
cinać od widoków, by wyglądając 
przez okno nie musieli oglądać 
zielonej płaszczyzny. Ale może 
zarządzający tą drogą znaleźliby 
jakieś rozwiązanie zadowalające 
wszystkich. Może warto skon-
sultować się z ornitologami i wy-
pracować metodę odstraszającą 
ptaki. Inaczej nadal będą ginąć, 
a obok tego nie można przejść 
obojętnie.

Ag

Martwy gołąb leżący pod 
ekranem.

Spartakiada w Węgorzycach
W niedzielę 23 lipca w miejscowości Węgorzyce odbyła się spartakiada sportowo- rekreacyjna zor-

ganizowana przez Radę Sołecką i miejscowy LZS.

Na imprezę tę przybyło wiele 
osób, które aktywnie uczestni-
czyły w sportowych konkuren-
cjach. 

W rozgrywkach piłki nożnej 
klasyfikacja wyglądała nastę-
pująco:

1m. Węgorzyce
2 m. Ciechno
3 m. Krępsko
Najlepszym strzelcem został 

Stasio Przemek z LZS Węgorzy-
ce, który w nagrodę otrzymał pu-
char. Natomiast tytuł najlepszego 
zawodnika zdobył Obolewicz 
z LZS Ciechno, który otrzymał 
czek o wartości 50 zł ufundowa-
ny przez Auto-Gaz.

W turnieju piłki siatkowej 
mężczyzn 1 miejsce zdobył ze-
spół z Krzywic, 2 zajęło Ciechno, 
3 miejsce Węgorzyce. Najlep-
szym zawodnikiem został Zeh-
ner Radek z LZS Krzywice.

W meczu piłki siatkowej pań 
drużyna z Węgorzyc w szybkim 
tempie rozgromiła ekipę z Ko-
marowa wygrywając 2:0.

Wyniki konkurencji dla dzieci: 
rzut lotka: 1 m. P. Gąsior, 2 m. A. 
Stasio, 3 m. W. Zebiełowicz. Bieg 
50 metrów: 1 m. N. Prażech, 2 m. 
Sz. Biegaj, 3 m. S. Zenstowska. 

Rzut piłeczką (do 7 lat): 1m. N. 
Prażuch, 2 m. Sz. Biegaj, 3 m. 
N. Szurgad. Rzut ringo: 1 m. K. 
Olszewski, 2 m. W. Zebiełowicz, 
3 m. D. Kosakiewicz. Slalom z 
piłką (do 7 lat) 1 m. S. Zanstoska, 
2 m. F. Jarota, 3 m. N. Prażuch, 
(do lat 12) 1 m. D. Matosz, 2 m. 
W. Zebiełowicz, 3 m. P. Gąsior. 
Bieg 100 metrów: 1 m. P. Gąsior, 
2 m. W. Zebiełowicz, 3 m. R. 
Szurgota.

Wyniki konkurencji dla do-
rosłych: toczenie opony: 1 m. K. 
Wołk, 2 m. Ł. Rzazanczak, 3 m. 
T. Panek. Pchnięcie kulą: 1 m. K. 
Wołk, 2 m. P. Gornowski, 3 m. D. 
Gryczner. Podnoszenie ciężarka 
17,5 kg: 1 m. L. Witek, 2 m. J. 

Wszelak, 3 m. M. Piotrowski. 
Strzały hokejowe (kobiety) 1 m. 
J. Łuczak, 2 m. P. Melosz, 3 m. A. 
Kowalska. Rzut do manekina: 1 
m. L. Miler, 2 m. A. Łozowska, 3 
m. A. Kujawska. Pchnięcie kulą: 
1 m. A. Łozowska, 2 m. J. Łuczak, 
3 m. R. Wołk.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania dla spon-
sorów tj: Rada Gminna LZS, 
Sklep ABC w Osinie, Jarosław 
Protas z Węgorzy, kwiaciarnia 
„Renoma” Szembel „Bis” z Gole-
niowa, Rafał Lisiecki – Autogaz 
z Kikorzy, Piotr Lange – radny z 
Węgorzy, Andrzej Łuczak – sklep 
w Węgorzycach, Rada Sołecka w 
Węgorzycach.                       Oka
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Informacja na temat udzielonych zwolnień, 
ulg i umorzeń podatkowych w 2005 roku (2)

Od 1 stycznia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych uchylająca ustawę z dnia 26 listopada 1998 
roku. ustawa ta wprowadziła nowe uregulowania dotyczące wykazów 
podatników. Zgodnie z art. 14, pkt. 2 lit. e, f ustawy zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób 
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych 
i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru publikujemy dzisiaj 
dokończenie listy osób i podmiotów, które otrzymały ulgi bądź zwolnienie 
w zobowiązaniach podatkowych na rzecz gminy.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, dla których zastosowano 
ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomo-
ści w 2005 roku. Podstawa prawna:  art.  7 ustawy z dnia 23  listopada 2002 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw /Dz. U. Nr 214, póz. 18067

Lp. Przedsiębiorca Kwota 
umorzenia zł Przyczyna

1 Jarochowicz Krystyna 400,10 trudna sytuacja finansowa, niskie dochody

2 NO WIR ZHU „ROMULUS” 
Romuald Kowalski 3.133,70 specyfika prowadzonej działalności, ponoszone koszty 

związane z remontami i modernizacją obiektów

3 Pietrasik Zdzisław 298,70    przejściowe trudności w prowadzeniu firmy

4 Ptaszyński Eugeniusz 2.428,20 przejściowe trudności funkcjonowania firmy, brak spłat 
zaległości przez dłużników

5 Iwańska Irena 3.569,90 brak dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

6 Cegielska Mirosława 119,90 przejściowe trudności finansowe

7 Śmigieł Ryszard 1.748,20 koszty związane z rozpoczęciem
inwestycji

8 Usługi Transportowe 
Jan Jurczyk 996,20 przejściowe trudności finansowe

9 Korszeń Zdzisław 3.926,30 przejściowe trudności finansowe, koszty związane z 
utrzymywaniem posiadanych obiektów

10 Gibki Weronika 4.482,70 budowa nowego zakładu

11 Pietrzak Ryszard 469,60 straty spowodowane kradzieżą

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zale-
głości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w 2005 roku

Podstawa prawna: art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/ 

Lp. Przedsiębiorca Kwota 
umorzenia zł Przyczyna

1 Jurczyk Jan 996,20 przejściowe trudności finansowe

2 Stępień Tadeusz 699,70 koszty związane z rozpoczęciem działalności

3 Cegielska Mirosława 119,90 trudności ekonomicznorodzinne

4 Jarochowicz Krystyna 244,10 trudna sytuacja finansowa

5 Usługowy Zakład Kanalizacji 
i Przejść Podziemnych 1 441,30 przejściowe trudności prowadzonej działal

ności gospodarczej

6 Przedsiębiorstwo PUH „EDBA” 2 347,20 przejściowe trudności w prowadzonej 
działalności

7 Brzost Stanisław 2 195,70 koszty związane z modernizacją zakładu

8 ZHU „ROMULUS” 3 133,70 prowadzenie działalności o charakterze 
kulturalnospołecznym

9 Śmigieł Ryszard 874,10 koszty związane z rozpoczęciem inwestycji

10 ZHU „ROMULUS” 6 267,30 prowadzenie działalności o charakterze 
kulturalnospołecznym

11 Śmigieł Ryszard 873,90 rozpoczęcie inwestycji

12 Usługowy Zakład Kanalizacji 
i Przejść Podziemnych 2 882,60 trudna sytuacja finansowa firmy

13 Jurczyk Jan 1 992,30 przejściowe trudności płatnicze

Wykaz podatników podatku rolnego, którym umorzono zale-
głości podatkowe w 2005 roku

Podstawa prawna: art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/

Lp Podatnik podatku rolnego Kwota umorzenia zł Przyczyna

1 Gołdyn Bernard 753,10 wydatki na leczenie

2 Pietrzak Lucjan 495,00 przejściowe trudności finansowe

3 Ciechanowski Jan 703,20 zagospodarowanie gruntów

4 Maślak Piotr 235,30 przejściowe trudności finansowe

5 Lubczyński Mariusz 619,30 budowa budynku gospodarczego

6 Zieliński Daniel 344,50 przejściowe trudności finansowe

7 Kłys Mariusz 103,70 przejściowe trudności finansowe

8 Gała Edward 1 226,30 przejściowe trudności finansowe

9 Banach Henryk 230,50 koszty leczenia

10 Dobruchowski Józef 642,90 przejściowe trudności materialne

11 Dobruchowski Grzegorz 274,40 trudna sytuacja materialna

12 Pałczyńska Zofia 737,00 trudna sytuacja materialna

13 Palma Jerzy 189,00 zły stan zdrowia

14 Damas Edyta 164,40 trudna sytuacja materialna

15 Pabisiak Ryszard 647,00 koszty leczenia

16 Pabisiak Andrzej 1 554,00 modernizacja gospodarstwa

17 Maślak Piotr 133,30 przejściowe trudności finansowe

18 Brzychcy Barbara 118,90 przejściowe trudności finansowe

19 Białczak Marian 392,00 przejściowe trudności finansowe

20 Krata Jerzy 558,10 trudna sytuacja materialna

21 Grzelak Jadwiga 290,90 śmierć męża

22 Budzich Daniel 144,60 przejściowe trudności finansowe

23 Gurazdowski Grzegorz 2331,10 pożar obory

24 Gibki Zdzisław 218,50 przejściowe trudności finansowe

25 Żebrowski Jerzy 226,70 zły stan zdrowia

26 Kolanek Stanisław 930,00 pożar budynku gospodarczego

27 Burkart Teresa 269,80 pożar budynku gospodarczego 

28 Dąbrowski Tadeusz 7 448,70 trudna sytuacja materialna

29 Kozubska Krystyna 528,00 koszty leczenia

30 Grzelak Jadwiga 290,90 śmierć męża

31 Gołdyn Bronisław 426,70 wydatki na leczenie

32 Damas Edyta 164,40 trudne warunki rodzinne

33 Budzich Daniel 144,60 zagospodarowanie gruntów

34 Ogiewa Stefan 565,80 zły stan zdrowia żony

35 Gała Edward 907,80 zły stan zdrowia

36 Garbaciak Przemysław 783,70 trudne warunki materialne

37 Olejnik Witold 414,30 wydatki na leczenie

38 Badowska Ewa 265,20 koszty leczenia

39 Dobruchowski Józef 390,60 przejściowe trudności finansowe

40 Gibki Edward 175,50 upadek bydła

41 Bocian Helena 330,70 wydatki na leczenie

42 Gołdyn Bernard 853,40 koszty modernizacji gospodarstwa

43 Paszkiewicz Agnieszka 141,90 wydatki na leczenie dziecka

44 Tomala Józef 255,80 wydatki na budowę obory

45 Wciseł Bogdan 209,50 zły stan zdrowia

46 Skobyranda Krzysztof 130,30 koszty leczenia

47 Maślak Piotr 266,50 trudna sytuacja materialna

48 Banach Henryk 130,60 przejściowe trudności finansowe

49 Ciechanowski Jan 1 177,50 zagospodarowanie gruntów

50 Mikitiuk Michał 599,60 wydatki na leczenie

51 Lewandowska Aneta 125,30 przejściowe trudności finansowe

52 Nowak Danuta 115,80 przejściowe trudności finansowe
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53 Pałczyńska Zofia 737,30 wydatki na leczenie

54 Damas Edyta 164,40 zły stan zdrowia rodziców

55 Olejnik Dariusz 1 199,20 remont budynku mieszkalnego

56 Wojciechowski Dariusz 3553,10 modernizacja budynków

57 Budzich Daniel 144,60 przejściowe trudności finansowe

58 Gołdyn Bronisław 304,60 wydatki na leczenie

59 Ciechanowski Stanisław 9217,70 straty     spowodowane     trudnymi warun
kami atmosferycznymi

60 Rompel Aleksander 105,30 trudna sytuacja materialna

61 Nowacki Jan 410,20 przejściowe trudności finansowe

62 Kubicka Janina 129,20 wydatki na leczenie

63 Nejman Sylwester 2101,50 zły stan zdrowia rodziców

64 Nejman Wiesława 482,00 zły stan zdrowia rodziców

65 Damas Edyta 164,30 wydatki na leczenie rodziców

66 Nagła Władysława 324,00 trudna sytuacja materialna

67 Kazubska Krystyna 317,90 zły stan zdrowia

68 Olejnik Halina 146,70 przejściowe trudności finansowe

69 Maślak Piotr 665,80 trudna sytuacja materialna

70 Ługowska Joanna 113,00 rekultywacja gruntów

71 Burkart Teresa 270,00 pożar budynku gospodarczego

72 Kolanek Stanisław 930,10 pożar budynku gospodarczego

73 Dobruchowski Józef 418,20 wydatki na leczenie

74 Sanach Henryk 261,20 przejściowe trudności finansowe

75 Barszcz Czesław 235,40 rekultywacja gruntów

76 Budzich Daniel 144,50 przejściowe trudności finansowe

77 Olejnik Witold 392,80 zły stan zdrowia żony

78 Kram Andrzej 472,70 wypadek przy pracy

79 Żebrowski Jerzy 453,20 zły stan zdrowia

80 Gała Bogumił 434,90 nie korzystanie z gruntów

81 Gołdyn Bernard 426,40 wydatki na leczenie

82 Piechnik Bożena 145,70 przejściowe trudności finansowe

83 Załuski Marian 826,80 trudna sytuacja rodzinna

InFOrMacja na TeMaT udZIeLOnycH ZWOLnIeŃ, uLG I 
uMOrZeŃ POdaTkOWycH OraZ WIndykacjI ZaLeGŁOŚcI W 
2005 rOku

RODZAJ PODATKU/
ZWOLNIENIA

UMORZENIA ZWOLNIENIA 
i ULGI WINDYKACJA

ilość kwota ilość kwota
ilość 
upo-

mnień

ilość 
tytu-
łów 

wyko-
naw-
czych

Podatek 
od nieruchomości:

osoby prawne
11 29.228 1 23.772 43 -

osoby fizyczne 246 142.959 1 11.592 1.276 160

Podatek rolny:

osoby prawne 1 1.346 12 -

osoby fizyczne 103 57.717 1.646 215

Zwolnienia i ulgi ustawowe:

od nabycia gruntów 251 119.599 - -

wojskowe 1 228 - -

inwestycyjne 3 9.306 - -

Podatek 
od środków 
transportowych:

osoby prawne 1 500 - - 19 -

osoby fizyczne 7 18.290 - - 40 -

P.S. Sytuacja małych lokalnych przedsiębiorców, a także 
rolników jest często bardzo trudna. Uwarunkowania rynkowe 
powodują, że utrzymanie opłacalności produkcji wymaga rów-
nież pomocy władzy publicznej. Czy ta pomoc jest właściwie 
skierowana? Myślimy, że publikowane przez nas wykazy po-
zwolą Państwu ocenić to najlepiej.

Red.

Wstyd!
Wyszomierz jest wyjątkowo zadbaną miejsco-

wością. Przycięte, pomalowane drzewa stojące 
wzdłuż głównej ulicy, zadbane domki – to miesz-
kańcy robią we własnym zakresie. Jednak na 
wszystko wpływu mieć nie mogą.

I pewnie, dlatego wciąż stoi widoczny na zdjęciu 
koszmarek. Jadąc od strony Długołęki kierowcy 
napotykają na zaniedbaną, zardzewiałą tablicę 
informacyjną. Nazwę miejscowości jeszcze jakoś 
da się odczytać, lecz odszyfrowanie odległości 
dzielącej ich od Wyszomierza jest już nielada 
sztuką. My podeszliśmy bliżej i możemy wszystkich 
poinformować, że na tablicy widnieje cyfra „2”.

Co na to Zarząd Dróg Powiatowych zarządzający 
tą drogą? Czy do dzieła muszą wziąć się złodzieje 
złomu by pojawiła się tam nowa tablica?                                        

Ag
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

jur-TranS z Goleniowa 
oferuje przejazdy zagraniczne:
- docelowo pod adres
- do 1000 miast Europy
- bilety lotnicze

Wieczorem – Nowogard, 
ul. jana kilińskiego 24/1 

091 39 26 614, 0603 219 533

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

wynajmie 
od zaraz:

- pomieszczenia z wyposażeniem 
przystosowanym do prowadzenia 
hurtowni,
- pomieszczenia nadające się na 
działalność warsztatową,
- pomieszczenia biurowe 
mieszczące się w budynku przy 
ul. Bohaterów Warszawy 103. 

Tel.  091 57 92 630. 

Projektowanie 
i Obsługa 

nieruchomości
Krzysztof Ryterski

Z przyjemnością informuję, że 
wznawiam działalność w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami. Zapraszam do siedziby 
firmy. 

Oczekuję na oferty 
kupna i sprzedaży

Kontakt:
ul. Luboszan 8 • 72-200 Nowogard

tel. fax 091-39-21-947
kom. 0502 642 029

Zapewniamy fachową 
obsługę i doradztwo

Sprzedam
Tąpadły 17, gmina Brojce,  powiat 
Gryfice, woj. zachodniopomorskie
Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzin
nym i garażowogospodarczy.
Dom wolnostojący, stan surowy, zamknięty, po
wierzchnia użytkowa 214,70m2. Budynek garażo
wogospodarczy 60m2. Dwie działki gruntu o łącznej 
powierzchni 5542 m2. Cena 160.000,

kontakt: Projektowanie 
i Obsługa nieruchomości. 

tel./091-39-21-947, kom. 0502642029

MyjnIa 
SaMOcHOdOWa 

i ParkInG STrZeżOny 
ul. Młynarska 7 

(Przełom) 
Serdecznie zaprasza!!!
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krzyżówka nr 30kupon nr 30 Humor 
Henia Szczupaka

Sukces jednej takiej
Złapała mnie jedna taka
Na błysk (oka), jak szczupaka.

Niedziela za miastem
Ubiegłej niedzieli
Z dziećmi oraz żoną
Wyruszyłem w plener
Na natury łono.
Łono tam przy łonie,
Łon po prostu góry,
Że nie widać spod nich
Jest łona natury!
Więc na łonie żony
Posadziłem dzieci
Sam zaś przycupnąłem
Tuż…na kupie śmieci.
Jezioro spokojne,
Ale ludzka fala
Z szumem i hałasem
Po nim się przewala.
Co wciągnę żywiczną 
Woń (bo ponoć zdrowo!)
Krztusi mnie benzyna…
Z czystą wyborową.
Gdy z łona przyrody
Chcę skoczyć do wody,
To tyle w niej osób, 
Że pływać nie sposób!
W końcu łon natury,
Miałem dość i basta!
By wreszcie odpocząć
Wróciłem do miasta!

Życie ludzkie
Życie ludzkie… koło przypomina,
Bo tam się kończy, gdzie się zaczyna.

rozwiązanie kzryżówki nr 29 
– MaTuraLne rOZGryWkI 
– nadesłali: Maciej Majda, Gra-
żyna Jurczyk, Andrzej Leszczyn-
ski, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Mariusz Kałużny, Aniela 
Zdun, Józef Górzyński, Iwona 

Lepianka (także 28), Agnieszka 
Skowrońska, Cecylia Furmań-
czyk, Bogumiła Urtnowska, 
Krystyna Młynarska, Teresa Po-
walska, Franciszek Palenica, Jan 
Nikicin, Jerzy Siedlecki, Maryla 
Piątek, Władysława Kubisz,

Prenumeratę „dn” na sier-
pień wylosowali:

- Iwona Lepianka z Nopwo-
gardu,

- Aniela Zdun z Nowogardu,
- Maciej Majda ze Strzelewa.

Gratulujemy!
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reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

reklama

uniknąć kolejnej tragedii
Nie milkną echa tragedii w Olchowie. Na krajowej „szóstce” zginął dziewię-

cioletni chłopiec. Okoliczni mieszkańcy domagają się interwencji, by w przy-
szłości uniknąć podobnych wydarzeń. A wystarczy jeden rzut oka by dojść 
do wniosku, że w tym feralnym miejscu o kolejną tragedię nietrudno.

jak tu przejść przez jezdnię?
W poprzednim wydaniu naszej ga-

zety opisaliśmy okoliczności zdarze-
nia. Według ustaleń policji przyczyną 
śmierci chłopca było jego wtargnięcie 
na jezdnię w miejscu niedozwolo-
nym. I właśnie to sformułowanie naj-
bardziej zbulwersowało mieszkańców 
Olchowa i Wyszomierza. 

„A gdzie jest przejście dla tych dzie-
ci? Gdzie jest przejście dla mieszkań-
ców Olchowa, którzy idą lub wracają 
z przystanku autobusowego?” – pyta 
wyraźnie wzburzony mieszkaniec 
Wyszomierza Józef Dobruchowski.

I trudno nie przyznać im racji. 
Najbliższe przejście dla pieszych 
znajduje się około pół kilometra od 
skrzyżowania z drogą prowadzącą 
do Wyszomierza, czyli od miejsca 
w którym doszło do tragedii. Gdy-

by podróżujący autobusem chcieli 
przechodzić przez jezdnię w sposób 
prawidłowy musieliby pokonać jesz-
cze większy dystans. A i to wiązałoby 
się ze sporym niebezpieczeństwem. 
Przez kilkaset metrów musieliby iść 
poboczem drogi, tuż obok rozpędzo-
nych samochodów gdyż nie wybu-
dowano tam chodnika dla pieszych. 
Owszem, podczas prowadzonych tam 
prac remontowych „szóstki” postara-
no się i o chodnik, ten jednak kończy 
się około 100 – 200 metrów od miej-
sca wypadku. Nic więc dziwnego, 
że ludzie wolą skrócić sobie drogę 
przebiegając przez jezdnię. (Sam tak 
robiłem odwiedzając to miejsce dla 
potrzeb tego artykułu.) Większości 
z nich się to udaje, jednak tragedia 
była tylko kwestią czasu. Ten czas 
nadszedł w czwartek 20 lipca.

Teren niezabudowany w sąsiedz-
twie przystanku

Jest jeszcze jedna kwestia, w której 
można upatrywać przyczyny wypad-
ku, a mianowicie ustawienie znaku 
oznaczającego teren zabudowany, a 
tym samym nakazujący kierowcom 
poruszać się z prędkością nie więk-
szą niż 50 km/h. Przed laty teren ten 
obejmował Olchowo w całej swej 
rozciągłości. Dziś jest to tylko część 
miejscowości, tej od strony Szczecina. 
Zmiana ta w konsekwencji pozwoliła 
kierowcom na poruszanie się w miej-
scu wypadku z prędkością 90 km/h. 
Ale to tylko teoria. Dla nikogo nie jest 
tajemnicą, że samochody poruszają 
się tam znacznie szybciej. Dzieje się 
tak również przy przystanku autobu-
sowym, przy którym ruch pieszych 
jest spory.

To wina nas wszystkich
Dziewięciolatek, który szedł ochło-

dzić się nad pobliskie jezioro być 
może nadal bawiłby się z rówieś-

nikami gdzieś na podwórku gdyby 
ktoś wykazał się większą rozwagą 
i w miejscu wypadku nadal byłby 
teren zabudowany. Być może nadal 
chodziłby nad jezioro gdyby ktoś 
kiedyś zaprojektował tam przejście 
dla pieszych. Tak się jednak nie stało 
i w czwartek 20 lipca chłopiec zginął 
pod kołami samochodu.

„To jest nasza wina – mówi Józef 
Dobruchowski – nas, wszystkich 
dorosłych z gminy Nowogard, z Ol-
chowa, z Wyszomierza. A szczególnie 
wszystkich radnych. Gdzie są ich inter-
pelacje w tej sprawie? Ja, jako prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej biorę ten 
ciężar również na siebie.”

Ag

Miejsce wypadku. W oddali widać przystanek autobusowy. Najbliższe 
przejście dla pieszych znajduje się około pół kilometra od tego miejsca.

Tu kończy się chodnik. Dalej trzeba iść poboczem drogi.

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

dokończenie ze str. 1
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OG£OSZENIA dRObNE

Firma 
zatrudni Handlowca 

Wymagania:
- obsługa komputera
-prawo jazdy kat. B
- doświadczenie na stanowisku handlowca

Tel. 091 39 26 926, 
0697 612 777, 0601 889 582

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

zatrudni 
inżyniera budowlanego  

z uprawnieniami 
w wieku do 35 lat.

Zarobki w wysokości do. 5.000,00 zł. 
Zapewniamy mieszkanie lokatorskie 

- spółdzielcze.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie w biurze 

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. 
Bohaterów Warszawy 103 telefon  091 

57 92 630  lub 091 57 92 651  
mgr Arkadiusz Prokopowicz - 
tel. 091 57 92 63 9, kom. 691 657 800

NieRUcHOMOŚci
• Garaż w okolicy ul. Zamkowej kupię. 

Telefon: 513 153 553.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. Ogrody im. „Słowackiego”. 
0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 198, 0693 
850 197.

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 
spółdzielcze, własnościowe z gara-
żem. 091 39 28 135.

• Hala na działce o pow. 1800 m kw. 
Cena do uzgodnienia. 0697 352 358, 
0695 559 157.

• Poszukuję TANiO pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Działki budowlane przy ul. Gen. 
Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe 
lub przejmę lokatorskie. Tel. 0501 
608 771.

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
w bloku w Osinie, 80 m kw. na mniej-
sze w Nowogardzie, I piętro. Tel. 091 
39 11 944, o każdej porze.

• Sprzedam kontener na Targowisku 
w Goleniowie. 0692 372 012.

• Sprzedam mieszkanie 70 m kw. + po-
mieszczenie gospodarcze w centrum 
miasta. 0606 458 917.

• Sprzedam duży podwójny garaż przy 
ul. Zamkowej. 0504 026 593.

• Kupię dom w Nowogardzie. 091 418 
06 90.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
przy ul. Bankowej 3e/13, wykończo-
ne. 086 272 22 17, 0605 069 902.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 
39 22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam: garaż – centrum oraz 
mieszkanie 3-pokojowe, własne c.o. 
0606 64 69 68.

• Sprzedam mieszkanie do komplet-
nego remontu. Tel. 0661 620 613.

• Stodoła murowana, cena 40.000 zł. 
Karsk 35A.

• Sprzedam dom na wsi w stanie suro-
wym. 088 066 106.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 4 pokoje, 77,2 m kw., 
wysoki standard + garaż przy ul. Boh. 
Warszawy. Cena 1 m kw. – 1500 zł. 
0605 686 508.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 0667 
823 675.

• Duże mieszkanie lub dom w No-
wogardzie – kupię lub wynajmę. 
Tel. 0500 484 576.

• Zamienię mieszkanie lokatorskie, 
bez kredytu, 60,40 m kw. na jedno 
małe 2-pokojowe. 0695 530 499.

• Sprzedam mieszkanie I piętro w 
domku 2-rodzinnym, ok. 100 m kw., 

3 pokoje, samodzielne wejście, ul. 
Kilińskiego. 091 39 26 628.

• Sprzedam lub wynajmę pawilon 
handlowy. 0888 066 106.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 

poj. 2.0 automat, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 
2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Kadett 1988 r., poj. 
1,6 + gaz, tel. 0697 722 458. 

• Sprzedam Opel Corsa 1991 r., tel. 
0693 723 034. 

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna ii z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1989 r., poj. 
1.1, cena do uzgodnienia. Telefon 
091 39 20 713.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, poj. 
1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 zł. 
0608 101 247.

• Sprzedam na części Seat Terra. 0606 
204 292.

• Sprzedam Ford Fiesta Courier, poj. 
1800, 1994 r., cena do uzgodnienia. 
091 39 17 938, 0660 047 600.

• Sprzedam Seat Malaga 1,2 GLX, rok 
prod. 1991, alufelgi, elektrycznie 
otwierane szyby, centralny zamek. 
Tel. 091 39 25 439.

• Tanio kupię Fiat 126p, z przeglądem. 
0665 209 464.

• Sprzedam felgi stalowe: BMW 15”, 
Opel, 13, 14”, Ford 14, 15”. Tel. 0606 
839 506.

• Alufelgi – różne rodzaje, m.in. Golf IV 
– 15”, Focus Mondeo – 15”, 0600 42 
62 10.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., zadba-
ny. 0697 813 949.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Sprzedam ule wielkopolskie z pszczo-

łami – 25 sztuk. 091 39 25 629.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Sprzedam blok silnika do C360. 0501 
237 062.

• Bardzo tanio sprzedam króliki. 0696 
588 221.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 20 383, 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•  Kompleksowe remonty mieszkań 
wykonam. 0608 364 330, 0600 
347 308.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – tel. 

0693 511 717.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 
0694 325 416.

• cYKLiNOWANie Podłóg. 0691 
703 843.

PRAcA
•  Potrzebny pracownik do prac żniw-

nych, Olchowo 62, tel. 091 39 21 
691. 

• Zatrudnię przy dociepleniu i muro-
waniu. 0608 817 214.

• Zatrudnię murarza i dekarza. 0606 
204 292.

• Zatrudnię doświadczonego stolarza, 
może być emeryt, dobre zarobki. 
0696 034 712.

• Przedsiębiorstwo Ogólnobu-
dowlane „Ptaszyński” zatrudni 
pracowników do dociepleń. 0602 
242 709, 0602 159 015.

• Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. 0513 705 881.

• Pilnie potrzebna opiekunka do 8-
letniego dziecka. 0500 753 839. 

• Poszukuję opiekunki do 6-letniego 
chłopca. 0668 322 984, 091 39 23 385 
– wieczorem.

• Nauka jazdy skieruje osobę na 
kurs instruktorów, możliwość za-
trudnienia. Mile widziana będzie 
kobieta. Tel. 0601 408 886.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowa-
nie, na gwarancji, stan idealny. 
cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam sofę 2-osobową i piec c.o. 
1-biegowy „junkers”, wannę – 170 cm 
długości. 091 39 20 541.

• Miałeś wypadek samochodowy, 

byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSZKODOWANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0508 866 447, 0500 766 730.

• Przyjmę szczenięta małych kundel-
ków. 091 39 170 22.

• Kupię – sprzedam pilarki spalino-
we firmy Husqvarna (na części). 
Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Wózek inwalidzki elektryczny, aku-
mulatorowy, 4-kołowy „VITAL”, b. 
dobry stan sprzedam. 091 39 22 731, 
0880 834 805.

• Sprzedam łóżko piętrowe i fotel 
rozkładany. Tel. 091 39 22 104.

• Sprzedam betoniarkę 250l, cena 800 
zł. 091 39 22 607.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    17.07.2006 r. .
OFeRTY PRAcY 

PUP GOLeNiÓW, 
FiLiA NOWOGARD

tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego
3. szwacz obuwia
4. księgowy
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. prasowaczka
10. kierowca-mechanik ciągnika 

roln.
11. spawacz
12. murarz
13. specjalista ds. mechaniczno-

energetycznych

OFeRTY PRAcY 
SPOZA ReJONU

1. pracownik produkcji, operat.
wózków widłowych  (Kliniska)

2. stolarz (Glewice) 
3. malarz-szpachlarz   
    (Goleniów) 
4. sprzątaczka     (gr.inwal.)
5. prac.obsługi wózka sprzątają-

cego (gr.inwal.)
6. ślusarz-spawacz      (Szczecin) 
7. kierowca C+E           Gryfice
8. dekarz, murarz, tynkarz    Płoty
9. spawacz, betoniarz, prac.pro-

dukcji   (Goleniów)
10. rozbieracz-wykrawacz  
    (Ościęcin)
11. glazurnik, szpachlarz, rob.bu-

dowlany (Szczecin)
12. operator maszyn do drewna  

(Płoty)
13. fryzjer (Osinów Dolny)
14. piekarz (Dobra) 

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
W GOLENIOWIE, FILIA W NOWO-

GARDZIE pok. nr 12.

OPTICAL DISC SERVICE 

poszukuje:
- 15 osób z wykształceniem 
informatycznym, technicz-
nym (technicy-informatycy 
z zamiłowania).
Praca przy obsłudze ma-
szyn sterowanych kompu-
terowo.
Kontakt:
091 407 44 07, 0 510 108 296

20 lipca 2006 r. Justyna Stępień, ur. 1984 r., Nowogard
20 lipca 2006 r. Jadwiga Mańkowska, ur. 1936 r., Nowogard
23 lipca 2006 r. Krystyna Piotrowska, ur. 1944 r., Nowogard
20 lipca 2006 r. Piotr Ołdak, ur. 1997 r., Olchowo
24 lipca 2006 r. Józef Trzeciak, ur. 1933 r., Nowogard
26 lipca 2006 r. Krystyna Trendak, ur. 1949 r., Słajsino 
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Kolarstwo – Puchar Bałtyku

kolejny sukces artura komisarka
W dniach 21 – 23 lipca rozegrano trzyetapowe zawody o Puchar Bałtyku organizowane tradycyjnie 

przez działaczy Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów przy wsparciu Urzędu Miasta Kołobrzeg, Urzędu 
Gminy Rewal i Urzędu Gminy Gościno.

Etap pierwszy to Kryterium 
Uliczne (20 pętli o długości 1 
km każda) liczony podwójnie 
– jako kryterium (punktowane 
okrążenia) i jako etap czyli liczy 
się kolejność i czas na mecie.

W kryterium Artur Komisarek 
był IV, a Mateusz Magierecki-
VIII.

Na etapie Komisarek zajął 
miejsce V, a Magierecki X (obaj 
przyjechali w grupie 15-tu kola-
rzy ze stratą 46 sekund do zwy-
cięzcy Kamila Markowskiego z 
klubu SCOUT Częstochowa.

Ten sam czas uzy-
skał także Robert Wit-
kowski z klubu Lider 
Słubice.

Drugi etap to jazda 
ze startu wspólnego 
na dystansie 60 km. 
Tutaj nasz zawodnik 
nie dał szans rywa-
lom finiszując przed 
dwoma towarzyszami 
ucieczki Robertem 
Witkowskim ze Słubic 
i Łukaszem Wiśniow-

skim z Ciechanowa. Zwycięzca 
I etapu Kamil Markowski był 
dopiero V ze stratą 1 minuta i 42 
sekundy. Magierecki przyjechał 
w dużej grupie na X miejscu.

Końcowa klasyfikacja zależała 
od wyników III etapu – jazda 
uliczna 37 km. Etap wygrał Kac-
per Szczepaniak ze Strzelec Kra-
jeńskich, a prowadzący po dwóch 
etapach pilnowali się i przyjechali 
w grupie dziesięciu zawodników 
sklasyfikowanych na miejscach 
2 – 13 w jednakowym czasie. 
Komisarek był VI, Magierecki IX. 

Był tutaj także Robert Witkowski 
i Łukasz Wiśniowski.

Ponieważ ta trójka miała jed-
nakowe czasy o kolejności koń-
cowej zadecydowały punkty kry-
terium – wygrał Witkowski przed 
Komisarkiem i Wiśniowskim. 
Na bardzo dobrym IX miejscu 
sklasyfikowano Mateusza Ma-
giereckiego.

Drugie miejsce w doborowej 
obsadzie całej krajowej czołówki 
to jeszcze jeden dowód na pra-
widłowy rozwój talentu Artura 
Komisarka.

Gratulacje dla naszych zawod-
ników i opiekunów – Ryszarda 
Posackiego i Henryka Sawi-
ckiego!

Protokoły sędziowskie 
opracował LMM

Foto H.Sawicki

Artur Komisarek z pucharem 
za zwycięstwo na II etapie.

Z lewej Robert Witkowski 
– Lider Słubice.

Puchar Polski

Pomorzanin 
z Pomorzaninem
W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną me-
cze I rzutu Pucharu Polski na szczeblu wo-
jewództwa zachodniopomorskiego region 
szczeciński. W wyniku losowania Pomorzanin 
Nowogard spotka się z Pomorzaninem Przy-
biernów. Spotkanie zostanie rozegrane na boi-
sku naszego rywala występującego na co dzień 
w I grupie A-klasy. Początek meczu o godzinie 
17.00.

Andrzej Garguliński

rewanż z Masovią
Po wysoko przegranym sobotnim pojedyn-

ku sparingowym z Masovią Maszewo (4:1) 
piłkarze Pomorzanina będą mieli okazję do 
szybkiego rewanżu. W najbliższy piątek na 
własnym stadionie nasi piłkarze zmierzą się 
z tym samym rywalem. Początek spotkania o 
godzinie 18.30.

Andrzej Garguliński

Spartakiada 
w długołęce

W niedzielę 23 lipca w miejscowości Długołę-
ka odbyła się spartakiada sportowo- rekreacyjna 
zorganizowana przez miejscowy LZS i Radę 
Sołecką. 

W turnieju piłki siatkowej wzięło udział 
siedem zespołów. I miejsce zdobył LZS O.S.P 
Wyszomierz, II miejsce LZS Czermnica, III 
miejsce „Venus” Długołęka. 

Natomiast w turnieju piłki nożnej wystarto-
wało sześć zespołów. Zwyciężył LZS Olchowo, 
II miejsce zajął „Venus” Długołęka, III miejsce 
S.O.S. Słajsino.

Najlepszym piłkarzem turnieju został Łukasz 
Michalski z LZS „Venus” Długołęka.

Wyniki konkurencji dla dzieci: rzut ringo 
(najmłodsi) 1 m. S. Michalczuk, 2 m. D. Potom-
ka, 3 m. B. Potomski. Zbieranie ziemniaków: 1 
m. S. Michalczuk, 2 m. S. Olechnowicz, 3 m. B. 
Kosakiewicz.( I-III): 1 m. D. Skowroński, 2 m. 
P. Michalczuk, 3 m. M. Latusz. Toczenie piłki 
na czas: 1 m. B. Kosakiewicz, 2 m. S. Olechno-
wicz, 3 m. D. Potomska. Skakanka (I-III) 1 m. P. 
Michalczuk, 2 m. D. Skowroński, (IV-VI) 1 m. 
A. Szymczak, 2 m. K. Piotrowska, 3 m. P. Kie-
rzynkowska. Łowienie ryb: 1 m. Z. Potomska, 
2 m. A. Pawlak, A. Prandota, 3 m. M. Wróbel. 
Bieg „Dla Janka”: 1 m. Ł. Michalski, 2 m. R. 
Salomon, 3 m. K. Gołdyn.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania dla sponsorów, tj.: Andrzej Szcześniak, 
Wojtek Szcześniak, hurtownia spożywcza 
„Sowa”, Hurtownia „Lodos”, Wiesław Szczypior, 
Stanisław Pietrzyk, Mielzalska Barbara, Adanu-
czek Józefa, Adanuczek Ryszard.

Oka

Drużyna strzelecka z koła my-
śliwskiego ”Ryś” z Nowogardu 
zdobyła 2 miejsce na Mistrzo-
stwach Szczecińskiego Okręgu 
Polskiego Związku Łowieckie-
go w strzelectwie myśliwskim. 
Zawody odbyły się 9.07.2006 
roku na strzelnicy w Pucicach 
(obok Szczecina). Startowało 
20 trzyosobowych drużyn wy-
łonionych podczas zawodów 
półfinałowych (zawodnicy re-
zerwowi startowali w konkur-
sie indywidualnym), które od-
były się na tej samej strzelnicy 
24.06.2006 roku. W półfinałach 
nasza drużyna również zdobyła 
II miejsce. „Rysie” startowali w 
następującym składzie: Jacek 
Chlebowski, Michał Zieliński, 
Mirosław Zieleźkiewicz, oraz 
jako rezerwowy Zbigniew Ma-
tusiak.

Strzelano w 6-ciu konkuren-
cjach cztery śrutowe i dwie ku-
lowe. Zawody rozpoczęły się o 

godzinie 8.00 oficjalnym otwar-
ciem, którego dokonał Zygmunt 
Leszczyński - Prezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej. Myśliwi za-
kończyli strzelanie o godzinie 
17.00, wtedy też podsumowano 
wyniki, a były one następujące: 
J. Chlebowski  438 pkt.(na 500 
możliwych), M. Zieliński 396 
pkt., M Zieleźkiewicz 370 pkt., 
Z. Matusiak 374 pkt. (startował 
w konkursie indywidualnym), 
razem nasza drużyna uzyska-
ła 1204 pkt.  dało jej 
to drugie miejsce za 
drużyną „Tumaka” ze 
Świnoujścia 1228 pkt., 
a przed  „Sokołem” ze 
Szczecina 1199 pkt. 
Jak widać walka była 
bardzo wyrównana. 
Trzy pierwsze drużyny 
uhonorowano okaza-
łymi pucharami. Wy-
niki poszczególnych 
zawodników strzela-

jących dla drużyny liczyły się 
w konkursie indywidualnym w 
którym startowało 80 zawodni-
ków i tak Jacek Chlebowski ze 
swoim wynikiem zdobył 2-gie 
miejsce za Piotrem Muth z „Tu-
maka” Świnoujście 457 pkt., a 
przed Tomaszem Reda z „Soko-
ła” Szczecin 436 pkt. Jak  widać 
zachowano kolejność miejsc z 
osiągnięć drużynowych. Wy-
różnieni zostali oni pucharami 
oraz nagrodami rzeczowymi. 
Wszystkie wyróżnienia wręczał 
Prezes Okręgowej Rady Łowie-
ckiej  podczas tradycyjnej bie-
siady myśliwskiej. 

Janusz Kawecki

„rySIe” wystrzelali 
II miejsce   
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 Witamy wśród nas...

reklama

Syn Iwony Kosińskiej 
ur. 19.07.06 
z Nowogardu

Córka Magdaleny 
Ogórkowskiej 
ur. 20.07.06 
z Łobza

Synek Uli i Darka 
ur. 22.07.06 
z Nowogardu

Córka Eweliny 
Kędzierskiej 
ur. 22.07.06 
z Nowogardu

reklama
reklama

naprawa elewatora
Od pewnego czasu na naszym elewatorze trwa remont dachu.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie prace polegają na wymianie dachówek 

i jest to czynność rutynowa przed skupem zbóż.
Podobne kosmetyczne remonty odbywają się wewnątrz elewatora.
Czy będzie prowadzony skup i kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo.
Więcej informacji w najbliższym numerze Dziennika. I.k.

Elewator doczekał się 
nowego dachu.
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Rozmowa z Jadwigą Marcinkiewicz

czytaj na str. 4

reklamareklama

Moim zdaniem...
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kronika policyjna

ukradł samochód i zginął?
Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło w nocy z czwartku na piątek na odcinku drogi Nowo-

gard – Kulice.

W poniedziałek w sklepie 
„Puchatek” skradziono z dam-
skiej torebki dokumenty, kartę 
płatniczą oraz 285 zł. Policjanci 
apelują by w takich miejscach 
szczególnie uważać na swoje 
rzeczy osobiste.

Na ulicy 15 Lutego zatrzymano 
pijanego rowerzystę. Józef R. 
miał w wydychanym powietrzu 
około 0,8 promila alkoholu.

Pewien mężczyzna zgłosił 
fakt oszustwa. Otóż usiłował 
on kupić telefon komórkowy 
wartości 550 zł za pośredni-
ctwem Mateusza C. Wręczył mu 
pieniądze i miał czekać na jego 
powrót z telefonem. Jednak nie 
doczekał się tego. O wszystkim 
powiadomił policję. Jak się oka-
zało nie był to jego pierwszy taki 
czyn. Do tej pory naciągnął on w 
podobny sposób już co najmniej 
12 osób. Policja przedstawiła mu 
już zarzuty, lecz jak widać nie 
powstrzymało to go od konty-
nuowania procederu.

We wtorek na ulicy Bohaterów 
Warszawy policja zatrzyma-
ła Bogusława W., który jechał 
rowerem mając 2,10 promila 
alkoholu.

Kolejnego rowerzystę zatrzy-
mano na ulicy 3 Maja. Robert S. 
miał w wydychanym powietrzu 
około 0,7 promila alkoholu.

W środę zgłoszono włama-
nie do altanki na ogródkach 
działkowych przy ulicy Armii 
Krajowej. Skradziono przewody 
spawalnicze. 

W czwartek w Wyszomierzu 
ukradziono 3 tys. zł z jedne-
go z budynków mieszkalnych. 
Złodziej posłużyli się starym 
numerem: w czasie gdy jeden 
z nich zagadywał właściciela 
mieszkania inny je plądrował .

Zgłoszono, że na drodze Jar-
chlino - Kulice leży jakiś mężczy-
zna. Policjanci podejrzewali, że 
jest to ofiara wypadku, lecz gdy 
przybyli na miejsce nie stwier-
dzili żadnych obrażeń. Okazało 

się, że mężczyzna zasłabł z po-
wodu upałów.

Sobota upłynęła pod znakiem 
pijanych rowerzystów. Pierw-
szego zatrzymano na ulicy 15 
Lutego. Zbigniew L. miał w 
wydychanym powietrzu około 
1 promila alkoholu. Kolejnego 
rowerzystę zatrzymano na ulicy 
Kościuszki a był nim Krzysztof 
K., który miał około 2,5 promila 
alkoholu. Nie był to jego pierw-
szy taki wybryk. Damian K. miał 
w wydychanym powietrzu około 
2,2 promila a mimo to jechał 
rowerem w Osinie. Waldemar 
K. jechał ulicą 700- lecia mając 
w sobie około 2 promili.

W niedzielę zgłoszono fakt 
uszkodzenia samochodu. W sko-
dzie felicii przebito trzy opony i 
ostrym narzędziem zarysowano 
lakier. Straty oszacowano na 
1050 zł.

Ag

Około godziny 3 nad ranem 
policjanci zostali poinformo-
wani, że tuż za Nowogardem, 

w okolicy mostku nad rzeką Są-
pólną w lesie znajduje się rozbity 
samochód. Przybyły na miejsce 

patrol zastał tam daewoo nubirę 
a pod nią przygniecione zwłoki 
nieznanego mężczyzny. Auto 
miało oznaki dachowania.

Na miejsce wypadku wezwano 
psa tropiącego, który miał odna-
leźć ewentualne kolejne ofiary 
wypadku. Nikogo jednak nie 
odnaleziono.

Jak się później okazało rozbity 
samochód został wcześniej skra-
dziony sprzed jednego z domów 
przy ulicy Lipowej. 

Nie udało się jeszcze ustalić 
personaliów ofiary wypadku, 
ani tego czy to on skradł samo-
chód. Dochodzenie w tej sprawie 
trwa.

 Ag
Foto: Eugeniusz KornelukMiejsce tragicznego wypadku

   Nasza sonda
W sondzie pytaliśmy osoby przybyłe na wa-

kacje do Nowogardu o to jak podoba im się 
nasze miasto.

Grzegorz Pil-
zak z Leszna

Mam przy-
jemność gościć 
na ziemi nowo-
gardzkiej. Naj-
bardziej podoba 
mi się życzliwość 
ludzi, z którymi 

się spotykam. Jest tu duża ilość zieleni, czego 
wam gratuluję. Myślę, że jezioro, które się tutaj 
znajduje jest wspaniałą atrakcją turystyczną. 
Te miasto bardzo mi się podoba. Serdecznie 
pozdrawiam mieszkańców Nowogardu i życzę 
wszystkiego najlepszego. 

karolina i 
Weronika na-
stawne oraz 
Marcin Pilzak

Bardzo podo-
ba nam się tutaj. 
Jest tu bardzo 
fajne, duże je-
zioro i plaża, na 
której można się fajnie bawić. Podoba się nam 
również wiatrak.

daniel Mayer z Bawarii
Przyjechaliśmy z rodzi-

ną niedawno na te ziemie. 
Miasto nam się podoba, jest 
tutaj bardzo miła atmosfe-
ra. To, co przyciąga wzrok 
to na pewno jezioro. 

aneta Piekarz ze Zgorzelca w wojewódz-
twie dolnośląskim

Przyjechaliśmy ze Zgo-
rzelca w województwie dol-
nośląskim. Mieszkaliśmy na 
granicy państwa z Niemca-
mi, natomiast do granicy 
z Czechami mieliśmy 14 
kilometrów. Jednakże ten 
rejon Polski bardzo nam się 
podoba, mój mąż otrzymał tutaj dobrą pracę 
i postanowiliśmy zamieszkać tutaj z małym 
dzieckiem. W Nowogardzie podoba mi się 
przede wszystkim to, że jest jezioro w centrum 
miasta, można wędkować. Ponadto podoba mi 
się zapach wody, park, cisza, zieleń i spokój.

red.
Straż Pożarna

Bardzo pracowity tydzień mieli 
nasi strażacy. W dniach 24 – 30 
lipca wyjeżdżali aż 26 razy w 
tym do 11 pożarów. Zdarzyło 
się m.in.

We wtorek tuż po północy 
gaszono siano na łące w Glicku. 
Przyczyną pożaru było zerwanie 
linii wysokiego napięcia.

O godzinie 10.58 strażacy gasili 

pożar traw w Wierzbięcinie, a o 
godzinie 13.25 pożar nielegalne-
go wysypiska śmieci umiejsco-
wionego tuż obok garażów.

W środę o godzinie 19.45 
gaszono trawy na nieużytkach w 
Jarchlinie.

W czwartek o godzinie 11.53 
w Orzechowie zapaliło się ścier-
nisko. Pożar ugaszono. Niemal 

godzinę później podobny pożar 
wybuchł w Grabinie. Z kolei 
między Maszewem a Dębicami o 
godzinie 18.52 paliło się zboże.

W piątek w Świerczewie za-
paliło się siano na łące. Ogień 
strawił 25 arów pola. O godzinie 
14.50 w Błotnie paliło się zboże. 
Nie odnotowano wielkich strat. 
Natomiast w Błotnym Młynie 
o godzinie 17.25 w okolicy lasu 
paliły się nieużytki. Ogień udało 
się opanować. Ag
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   KALENDARIUM
1 sierpnia
Imieniny: Akcjusz, Aleksander, Alfons, An-
tonin, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, Justyn, 
Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Na-
dzieja, Nemezja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, 
Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Wiara i 
Wiercisław.

2 sierpnia
Imieniny: Alfons, Alfonsyna, Borzysława, Euze-
biusz, Gustaw, Eliasz, Karina, Maksym, Maria, 
Piotr, Rutyliusz, Stefan, Świętosław i Teodota.

3 sierpnia
Imieniny: Augustyn, Augustyna, Cyra, Dalma-
cjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Lidia, Marana, Mi-
łosław, Nikodem, Piotr, Symeon i Szczepan.

WIADOMOŚCI z KRAJU i ze ŚWIATA

reklama

dziś cała Polska wspomina bohaterów 
Powstania Warszawskiego

Dziś 1 sierpnia obchodzimy 62 rocznicę Powstania Warszawskiego. Było to wystąpienie zbrojne 
wymierzone przeciwko wojskom niemieckim.

Akcja mająca miejce w Warszawie została zorganizowana przez Armię Krajową, w ramach akcji 
„Burza”. Walki między powstańcami a okupantami trwały 63 dni, od 1 sierpnia do 5 października.

Po stronie polskiej działania 
zbrojne pochłonęły ogromną 
liczbę ofiar – 18 tysięcy żoł-
nierzy poległych i 25 tysięcy 
rannych. W o wiele większej 
mierze powstanie doświad-
czyło ludność cywilną, której 
straty w ludziach wyniosły 
od ok. 120 do 200 tysięcy 
zabitych. 

Najczęstszymi ofiarami walk 
byli ludzie młodzi i przedsta-
wiciele inteligencji.

Do licznych dowódców Po-
wstania Warszawskiego nale-
żał gen. Tadeusz Komorowski, 
o pseudonimie „Bór”.

red.

Z biuletynu parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Przygotowanie do odpustu

Polska 
Szef NSZZ “Solidarność” Janusz Śniadek 

poinformował dziennikarzy, że poseł PiS i 
członek prezydium klubu tej partii Stanisław 
Szwed będzie doradcą premiera ds. umowy 
społecznej.

Polska
Minister zdrowia Zbigniew Religa zapewnił, 

że są pieniądze na podwyżki dla pracowników 
medycznych od 1 października tego roku. Jed-
nocześnie zapowiedział, że będą także środki 
na podwyżki dla nich w przyszłym roku.

Polska
Tragiczny w skutkach finał miała dla 15-

letniego chłopca gra w koszykówkę na szkol-
nym boisku w centrum Wrocławia. Nastolatek 
wdrapał się na mur, na którym przywieszony 
był kosz, stracił równowagę i spadł. Mimo 
trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, chło-
piec nie przeżył.

Świat 
Rzecznik Departamentu Stanu USA Adam 

Ereli powiedział w niedzielę późnym wieczo-
rem, że Izrael zgadza się na natychmiastowe 
48-godzinne zawieszenie nalotów lotniczych 
na południowy Liban.

Zbliża się dzień naszego pa-
rafialnego święta - uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Planuję, 
że główną Mszę św. Odpustową o 
godz. 18.00 odprawi i słowo Boże 
wygłosi ks. Marcin Szczodry, 
który już należy do naszej wspól-
noty parafialnej, ale jeszcze w 
niej nie zaistniał. Obecnie bierze 
udział w Pieszej Szczecińskiej na 
Jasną Górę.

W dniu odpustu po głównej 
Mszy św. zostanie zorganizo-
wany festyn parafialny. Będzie 
można na terenie dostępnym 

placu kościelnego skosztować 
grochówki odpustowej, ciasta 
parafialnego. Będzie też zor-
ganizowana loteria, w której 
dochód przeznaczony zostanie 
na fundusz odbudowy kościoła. 
W związku z loterią prosimy o 
dostarczenie ciekawych fantów, 
na pewno znajdą się w wielu 
naszych mieszkaniach przed-
mioty, które można przeznaczyć 
na fanty do odpustowej loterii. 
Ze względu na trwające prace 
w naszym kościele nie będzie 
nowenny przed odpustem.

Pielgrzymka do Medjugorje
Nowogardzkie BTiP Travel 

organizuje w dniach 26.09- 3.10 
pielgrzymkę do sanktuarium 
Królowej Pokoju w Medjugorje. 
Cena 1250 zł. Udział w piel-
grzymce wezmą także dwaj ka-
płani naszej archidiecezji, będzie 
więc zapewniona opieka ducho-
wa. Chętni mogą zgłaszać się do 
BTiP Travel (tel. 091 392 17 39) 
lub do ks. Bogdana Schmidta w 
Goleniowie (tel. 091 418 25 97).

Objawienia w Medjugorje nie 
zostały oficjalnie uznane jeszcze 
przez Kościół, ale wszystko zmie-
rza w tym kierunku, że w najbliż-
szym czasie na pewno zostaną 
uznane. Zbyt wielkie sprawy 
mają miejsce w Medjugorje.

ks. G. Zaklika

Apel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska

Pożary w Gminie
Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Nowogard o zachowanie szczególnej 

ostrożności, pilnowanie swoich pociech i chowanie zapałek, zapalniczek przed 
dziećmi. Palących o dokładne gaszenie niedopałków i nie wyrzucanie ich w trawę czy 
do kosza. Trawa jak nigdy dotąd - ma niespotykany wysoki poziom samozapłonu, i 
najmniejsze źródło ognia czy wyrzucona zwykła butelka po napoju ze szkła, może 
skupić promienie słoneczne jak soczewka i być zarzewiem groźnego dla środowiska 
i ludzkich domostw pożaru. Ostatnie pożary łanów zbóż koło Wierzchów, 26 – lipca 
lasu między Boguszycami i Wyszogórą czy pokazanej na zdjęciach akcji Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Orzechowa z 22 lipca w rejonie Wołowca i innych, niech będą dla 
Państwa przestrogą. Susza nadal trwa, dlatego zachowajmy troskę o nasze środowi-
sko i najlepiej w tym okresie w ogóle nie wchodźmy do lasu, a jak już musisz, to pal,  
ale tak jak to dawniej było na wsi przy młocce – przy wiaderku z wodą do którego 
wrzucano niedopałki! 

Przedstawiciel Stowarzyszenia: mgr inż. eugeniusz korneluk
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dokończenie ze str. 1

Najserdeczniejsze życzenia, 
dużo uśmiechu na co dzień 

z okazji 
60 urodzin 

janowi 
adamelak 

życzą 
synowie, synowe 
i wnuczka Laura

Rozmowa z Jadwigą Marcinkiewicz

Moim zdaniem...
Kilka dni temu informowaliśmy o rozprawie przed Sądem w 

Goleniowie w sprawie wniosku Opieki Społecznej w Nowogardzie 
o ubezwłasnowolnienie pani Jadwigi Marcinkiewicz, osoby znanej 
chyba wszystkim mieszkańcom Nowogardu. Postanowiliśmy od-
dać głos w tej sprawie również p. Jadwidze. 

Proszę pokrótce się przed-
stawić i powiedzieć kilka słów 
o sobie.

Nazywam się Jadwiga Marcin-
kiewicz. Urodziłam się na ziemi 
grodzieńskiej w Makarowcach, 
siedem kilometrów na północ 
od Krynek, są to tereny dzisiej-
szej Białorusi. Ukończyłam tam 
siedem klas szkoły podstawowej. 
Należałam do zdolnych ucz-
niów. Nawet w najtrudniejszych 
przedmiotach byłam pierwszą 
uczennicą w szkole. Niestety nie 
miałam odpowiednich warun-
ków, aby dalej kontynuować na-
ukę, ponieważ wybuchła wojna.

W czasie wojny zostałam 
wywieziona do Niemiec na 
przymusowe roboty, gdzie pra-
cowałam w pocie czoła, mię-
dzy innymi przy kopaniu torfu. 
Następnie zostałam wywieziona 
na polskie przedwojenne teryto-
ria w okolice Działdowa, gdzie 
znajdował się obóz dla jeńców 
wojennych, potem zawieziono 
nas do pewnego majątku, gdzie 
znajdowała sie fabryka.

jak potoczyły się Pani losy 
po wojnie?

Kiedy skończyła się wojna 
wróciłam do Makarowców, skąd 
po niedługim czasie zostałam 
wysiedlona na Pomorze w ra-
mach repatriacji. Tak trafiłam 
do Nowogardu. Najpierw pra-
cowałam w szpitalu, a potem w 
przedszkolu przy ulicy Żerom-
skiego. Pracowałam tam fizycz-
nie, zajmowałam się np. pra-
niem, sprzątaniem, rąbaniem 
drzewa, paleniem w piecu, itp. 
Przez trzydzieści lat mieszka-
łam przy ulicy Mickiewicza w 
trudnych warunkach, ponieważ 
nie było wody i kuchni, ubikacji 
przez siedem lat nie było nawet 
poza domem. W tamtym czasie 
pomagali mi znajomi z oko-
licznych wsi i ze Szczecina, u 
których mogłam np. zrobić nie-
zbędne pranie. 

Kiedy skończyłam pracę w 
przedszkolu przeszłam na rentę.

co Pani myśli o wniosku o 

ubezwłasnowolnienie, który 
przed kilkoma dniami rozpa-
trywany był w sądzie?

Uważam, że sąd nic mi nie 
zrobi, ponieważ nie jestem umy-
słowo chora. Mam swoje zdanie 
i jestem stanowcza. A czasy hit-
lerowskie, kiedy to decydowało 
się o innych, skończyły się.

jednakże sąd kieruje Panią 
na badanie psychiatryczne. jak 
się Pani odniesie do tej decy-
zji?

Nie wiem nawet czy w ogóle 
pojadę na te badania. Przecież 
nie biorę żadnych leków psy-
chotropowych. Zażywam jedy-

nie leki przeciwbólowe.
czy istnieją jakieś formy po-

mocy dla Pani?
Czasami ktoś da mi gorącą 

wodę, jest też miejsce, gdzie 
mogę zostawić nagromadzone 
przez dłuższy czas rzeczy. Je-
stem wdzięczna za te gesty, jed-
nakże na co dzień muszę radzić 
sobie sama.

czy nie uważa Pani, że sie-
dząc przed progiem własnego 
domu, gromadząc wokół sie-
bie i w mieszkaniu całe stosy 
reklamówek i rupieci szkodzi 
Pani wizerunkowi miasta, 
co bulwersuje a w pewnym 
stopniu przeszkadza również 
mieszkańcom?

Jeżeli ludziom to przeszkadza 
to niech popatrzą co zrobiły ze 
mną przez tyle lat władze No-

wogardu, np. pan Kaliszewski 
mówił mi, żebym wracała na 
Białoruś. Przecież ludzie mogą 
się zwrócić do władz miejskich, 
żeby dali mi jakieś lokum, abym 
mogła wyjść z tego piekła.

dowiedziałem się, że jednak 
burmistrz chciał wyremonto-
wać Pani mieszkanie.

Tak, ale co mi to może dać, 
skoro nie mogę już dłużej miesz-
kać w tym otoczeniu, w którym 
jestem prześladowana. Ponie-
waż moje rzeczy są rozkradane i 
jestem obrażana. 

Tak więc nowe mieszkanie 
rozwiązałoby ten problem.

Tak, to byłoby najlepsze roz-
wiązanie mojej trudnej sytuacji.

jednakże, gdy dostanie Pani 
nowe mieszkanie to znowu bę-
dzie pani gromadzić w nim całe 
masy śmieci w reklamówkach.

Nie, ależ skąd, wtedy mia-
łabym już zajęcie, np. wyprać, 
ugotować coś.

czy ma Pani jakąś rodzinę?
Mam dalekich krewnych w 

Białymstoku. Miałam tam np. 
kuzyna, który już nie żyje, do-

wiedziałam się, że jego syn zo-
stał księdzem. 

czy utrzymuje Pani ze swoją 
rodziną jakiś kontakt?

Nie. Byłam u nich w roku 
89, kiedy jechałam do Grodna. 
Po paru latach przyjechałam 
do nich znowu w odwiedziny, 
zupełnie przy okazji, gdyż by-
łam w Warszawie u Rzecznika 
Praw Obywatelskich, do którego 
zwróciłam się z moim proble-
mem mieszkaniowym. 

czy oni odwiedzają Panią, 
chcą utrzymywać łączność?

Nie. Wiem, że każdy żyje swo-
im życiem, nie chcę się nikomu 
narzucać. 

dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski

Pogrom ptaków

rozwiązanie jest 
banalnie proste

W poprzednim wydaniu naszej gazety 
opisaliśmy pogrom ptaków jaki odbywa się w 
Olchowie przy krajowej „szóstce”.

Przypomnijmy. Wzdłuż kilkusetmetrowe-
go odcinka drogi zainstalowano tzw. ekrany 
dźwiękochłonne mające chronić mieszkańców 
przed hałasem tworzonym przez przejeżdżające 
samochody. Część z nich wytworzona jest z 
przeźroczystego tworzywa, które jest właśnie 
śmiertelną pułapką. Ptaki ich po prostu nie 
widzą, lecąc rozbijają się o nie i giną. Wzdłuż 
ekranów znajdowano wiele gatunków.

A rozwiązanie tego problemu jest banalnie 
proste. Jak powiedział nam ornitolog Jacek 
Kaliciuk z Zachodniopomorskiego Towarzy-
stwa Przyrodniczego wystarczy coś nakleić na 
przeźroczystej tafli. „Może być to jakiś krzyżyk, 
dzięki czemu ptaki będą wiedziały, że coś się 
przed nimi znajduje. Warto byłoby również co 
jakiś czas przykleić sylwetkę drapieżnego ptaka. 
To się często stosuje i jest skuteczne. Ptaki w 
obawie przed atakiem będą unikać tego miejsca 
i to powinno rozwiązać problem.”

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie szybko 
załatwiona, że nie ugrzęźnie gdzieś w urzęd-
niczych procedurach. Tłumaczenia, że jest to 
droga krajowa i gmina nic nie może zrobić, 
zwyczajnie nie przyjmiemy do wiadomości.

Ag 
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urZĄd – On LIne
Czasy, w których standardowy dzień pracy zaczynał się o 7 a kończył o 15, 

już dawno odeszły w niepamięć, dziś każdy stara się pracować jak najlepiej i 
najdłużej, aby utrzymać swoje stanowisko i zadowolić pracodawcę. Sytuacja, 
jaka jest każdy widzi - pracę trzeba naprawdę szanować. Czasem poza pracą 
zmuszeni jesteśmy jeszcze załatwić pilną sprawę w urzędzie i wtedy pojawia 
się problem, bo te niestety nie dostosowały się do nowych realiów, ich dzia-
łalność nadal zaczyna się o godzinie 8 a kończy o 16. Jeśli wracamy z pracy o 
17, to nie ma szans już nic załatwić, ewentualnie trzeba brać wolny dzień, a 
prywatni przedsiębiorcy tego bardzo nie lubią. Ogromny kłopot mają również 
osoby pracujące poza miastem, bo kończąc pracę o 15 mają małe szanse żeby 
dotrzeć przed zamknięciem urzędu. 

Na szczęście istnieje rozwiązanie, które mogłoby w ogromnym stopniu uła-
twić życie nowogardzkich obywateli, tym sposobem jest internet. Łącza inter-
netowe są ostatnio najpopularniejszą i najszybszą formą przesyłania danych we 
wszystkich dziedzinach życia, przez sieć można robić zakupy, zamawiać różne 
rzeczy, teraz także składać podania i przesyłać dokumenty. Zostało to uregu-
lowane prawnie w 2005 roku w listopadzie, kiedy weszła w życie nowelizacja 
Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzająca środki komunikacji 
elektronicznej do postępowania administracyjnego (Art.39 § 2 KPA). Nowe 
przepisy mają umożliwić załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej 
w sposób interaktywny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, a 
w związku z tym urząd może być dostępny 24 godziny na dobę. 

Nowogard jest przykładem postępu w posiadaniu przez mieszkańców do-
stępu do internetu, świadczy o tym dobra kondycja działających w mieście 
prywatnych operatorów sieci, nie wspominając o łączach telefonicznych i 
komórkowych. Komputer i internet stały się powszechne w większości domów, 
skoro prawo daje możliwość korzystania z nich w ten sposób, to dlaczego nie 
wykorzystać takiej szansy. Do tej pory ze strony www Urzędu Miejskiego nie 
można było pobrać żadnych formularzy, odbierać zaświadczeń, wypełniać 
wniosków, owszem są podane adresy skrzynek mailowych, ale na odpowiedź 
z nich czeka się dość długo. Takie rewolucyjne, jak na nasze miasto, zmiany 
mogłyby pokazać, że idziemy do przodu z postępem i rozwijamy się. Wiąza-
łoby się to na pewno z dużymi kosztami (trzeba stworzyć odpowiedni system, 
przeszkolić pracowników i zatrudnić administratora sieci), ale pieniądze 
wydane na pomoc mieszkańcom nigdy nie są stracone, a hasło: „urząd bliski 
obywatelowi” mógłby nabrać zupełnie nowego znaczenia, nie mówiąc już o 
możliwości czatowania z burmistrzem.

Pozdrawiam Michał Wiatr 

którędy do Sikorek?
Wakacje to czas wyjazdów, odwiedzin, spotkań z rodziną z odległych miejsc. 

Dlatego też wyruszając w daleką podróż w dotarciu do celu pomagają nam 
znaki informujące. 

Jednak jak się okazuje nie zawsze, ponieważ kierując się z Nowogardu 
do Sikorek nie spotykamy żadnego znaku informującego o kierunku jazdy. 
Nawet na skrzyżowaniu oddalonym około 4 km przed ową miejscowością. 
Owszem jest znak informujący o możliwości dotarcia do poszczególnych 
wsi, ale nie do Sikorek.

Sprawia to nie lada problem kierowcom z daleka, którzy nie znają „na 
pamięć” tutejszych dróg i nie wiedzą, w którą stronę się udać. Toteż często 
przejeżdżając pół Polski błądzą przed samymi Sikorkami.

Oka 

Oszuści w internecie
Policja w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie grupy oszustów ogłasza-

jących się na stronie internetowej www.otomoto.pl. Jak do tej pory ustalono, 
że ponad sto osób próbowało za ich pośrednictwem zakupić samochody i 
sprzęt budowlany sprowadzany zza granicy. Policja apeluje o zgłaszanie się 
osób z naszego terenu, które zostały w ten sposób oszukane i jednocześnie 
apeluje o rozwagę, sprawdzanie rzetelności i wiarygodności handlowców 
przed wpłaceniem jakichkolwiek pieniędzy.

Ag
zawiadomienie

Wysypka po kąpieli

Sanepid: jezioro jest czyste
W piątkowym wydaniu naszej gazety zamieściliśmy informację o wy-

sypce pojawiającej się na ciele kąpiących się w naszym jeziorze osób. Dziś 
spróbujemy sprawę wyjaśnić.

O sprawie poinformowała nas jed-
na z czytelniczek, relacjonując, że jej 
córka wybrała się wraz z koleżankami 
na plażę. Po kąpieli na ich ciałach 
pojawiła się wysypka. Za naszą radą o 
wszystkim poinformowała Sanepid.

My też skontaktowaliśmy się z 
goleniowską Powiatową Inspekcją 
Sanitarną. Jak powiedziała nam kie-
rująca działem higieny komunalnej 
Zofia Lasek sygnał ten był jak do tej 
pory odosobniony. Nie pojawiły się 
informacje od innych plażowiczów, 
nie alarmowali również lekarze, 
choć zazwyczaj zgłaszają podobne 
przypadki, więc nie zwiększono czę-
stotliwości badania wody. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami badania 
fizyko – chemiczne i organoleptyczne 
wody z zarejestrowanych kąpielisk 
prowadzone są co dwa tygodnie. 
W naszym jeziorze ostatnie były 
przeprowadzone 19 lipca. Ich wynik 

był co najmniej zadowalający. Nor-
ma zawartości bakterii koli wynosi 
10000, u nas stwierdzono obecność 
zaledwie 2000 w 100 ml wody. Jednak 
oddziałują one na układ pokarmowy, 
trudno więc obarczać je odpowie-
dzialnością za ową wysypkę. Wyniki 
badań na obecność sinic, olejów, 
smarów, paciorkowców i salmonelli 
były również zadowalające. Kolejne 
badanie przeprowadzone zostanie już 
jutro, a na jego wyniki trzeba będzie 
poczekać kilka dni.

Postanowiliśmy sprawdzić jak 
plażowicze postrzegają nasze jezioro 
a szczególnie czystość jego wód. Kilka 
słów zastrzeżeń oczywiście usłyszeli-
śmy, lecz temat wysypki nie pojawił 
się. Jak powiedziała nam pewna 
młoda kobieta, w naszym jeziorze 
kąpie się codziennie i jak na razie nic 
takiego jej się nie przytrafiło.

Ag
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reklama

Padła „kolorowa”- wchodzi netto
Restauracja „Kolorowa” były 

budynek PSS Społem jest, a właś-
ciwie był swoistym symbolem 
minionego czasu . Każdy dorosły 
nowogardzianin pamięta „złote 
czasy” dancingów i zabaw. Ileż to 
się wódki przelało, ile zabaw, ile 
spraw załatwionych przy restau-
racyjnym stoliku w „Kolorowej”.

Nie ma już „Kolorowej” od 
kilku dni stało to się faktem. 
Faktem również jest to, że w tym 
miejscu powstanie nowy budynek 
duńskiej firmy Netto. Nie wiem czy żal komuś restauracji „Kolorowa”, ale 
na pewno jest w Nowogardzie grupa osób (handlowcy), którzy nie bardzo 
widzą w tym miejscu tak silną konkurencje, jaką jest Netto.

Były protesty, petycje do władz miasta, niestety wielki kapitał i prawo 
jakie w związku z tym zaczęło obowiązywać niweluje wszelkie inne inte-
resy, nie ma miejsca na sentymenty, lokalny patriotyzm, nawet ekonomię 
lokalnego rynku. Rządzi pieniądz. Firma duńska zapłaciła PSS Społem w 
przetargu za plac w tym miejscu ok. 3 mld st. zł (za plac, bo budynek jest 
wyburzany), dodatkowo zapłaci jeszcze za zniwelowanie budynku „Kolo-
rowej” (pewnie niemałą kwotę) i za postawienie w tym miejscu nowego 
pawilonu wraz z parkingiem. Ponoć ma to być szczecińska wizytówka 
firmy Netto, jako, że obiekt ten będzie usytuowany w pobliżu przelotowej 
trasy E-6.

dramatyczny list z Osowa
O małej miejscowości Osowo pisaliśmy już niejednokrotnie. Były 

problemy z ogrzewaniem mieszkań, samymi mieszkańcami. Ostatnio od 
jakiegoś czasu znów zaczęły napływać do nas z Osowa niepokojące wie-
ści. O tym, że większość państwowych kombinatów w bardzo zły sposób 
sprywatyzowano, nie trzeba mówić.

A jak się rzecz miała z Osowem. Oto krótka naturalna historia jednego 
z dziwolągów, jakimi były pegeery, popularnie zwane kołchozami, gdzie 
ludzie pracowali za psi grosz, jak najtańsi kulisi. Gdzie przywiązywano 
ludzi (obowiązkowej) pracy kątem do spania i miską strawy. I nawet jeśli 
się zdarzyło, że któreś z gospodarstw rolnych dobrze gospodarzyło, to czy 
ktoś z pracujących tam „szarych ludzi” widział chćby grosz z podziału 
ewentualnych zysków. Mówi się, że ludzie ci mają pretensje do rządzących 
po lewej, jak i po prawej stronie areny politycznej.

SHRO Osowo – żywy cmentarz
Pełna nazwa tego zakładu brzmi Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych 

w Osowie. Kiedyś jakiś tam organ partyjny w czasach PRL. Podjął jedynie 
słuszną decyzję w środku ziemi szczecińskiej ma być stacja ogrodnicza, 
a zarządzać nią będą specjaliści z oddalonego o 200 km Poznania, a nie 
Szczecina. Ten sam organ partyjny zdecydował, że władzą absolutną nad 
tą „stacją” sprawować będzie „swój” poznaniak. I tak przez kilkadziesiąt 
lat partyjni bosowie  z grodu Przemysława zjeżdżali tłumnie do Osowa 
na weekendy, polowania, i inne party. Odjeżdżali z bagażnikami pełnymi 
tego, co w swojej hojności dała ta urodzajna ziemia. Po śmierci dyrektora 
pobliskie folwarki nie zostały jednak zupełnie osierocone , bowiem puste 
miejsce po zarządcy folwarków zajął syn zmarłego dyrektora. I wtedy 
wszyscy tego bardzo pożałowali, był ucisk carski i ucisk stalinowski. Tak 
tu mniej więcej miały się te sprawy. Nie spotkałem choćby jednego miesz-
kańca, który wyraziłby się pozytywnie o ówczesnym dyrektorze.

Trzecie samobójstwo w Osinie
Do tragedii doszło przedwczoraj. Jest to już trzecie samobójstwo w ciągu 

jednego miesiąca. Cała Osina przeżywa czarne chwile w całej swojej historii. 
Po samobójstwie 20 latka, którego pogrzeb zgromadził olbrzymią ilość mło-
dych ludzi wstrząśniętych tragedią. Z 24 na 25 lipca popełnił samobójstwo 
kolejny młody człowiek – 14 letni chłopak. Wyszedł wieczorem z domu. 
Znaleziono go martwego w zabudowaniach gospodarczych na działce  jego 
rodziców, chłopak już nie żył od kilku godzin. Policja wyklucza działanie 
osób trzecich. 

Po wizycie w Żabówku

Problemy rolników
W poprzednią niedzielę odwiedziłem żabówko, gdzie rozmawiałem z 

sympatycznymi i gościnnymi rolnikami. W naszej rozmowie poruszyliśmy 
sprawy aktualne, które dotyczą nas wszystkich.

Panujące lato obdarzyło nas upała-
mi. Pytam zatem moich rozmówców 
o prognozy zbóż i ziemniaków.

Jeden z moich rozmówców 
mówi:

- Żyta muszę skosić kosiarką 
rotacyjną do koszenia traw (ok. 2 
ha), które następnie trzeba będzie 
zaorać. Nie ma po co wjeżdżać kom-
bajnem do zbioru zbóż, bo to same 
plewy - ziarna nie ma. Może coś się 
uda zebrać z pszenicy i jęczmienia 
- jednak i tego będzie niewiele.

I.k.: A sianokosy?
- Udało się zebrać pierwszy pokos 

traw. Obecnie wszystko jest spalone. 
Nawet nie ma gdzie popaść krów.

I.k.: Co z ziemniakami?
- Obecnie powinny mieć deszcz, 

bo rosną. Niestety łęty ziemniaczane 
już żółkną jak do wykopków. Gdy te-
raz spadnie deszcz potworzą się przy 
bulwach odrosty, a takiego ziemnia-
ka nikt nie zechce kupić. Ludzie chcą 
mieć okrągłe ziemniaki.

I.k.: Czy przewidywane są ja-
kieś odszkodowania za poniesione 
straty?

- Tak. Chodził sołtys i wszystko 
spisywał. Jednak będą to marne 
grosze, które nie pokryją naszego 
włożonego trudu. A nawozy, uprawa 
ziemi? Szkoda słów.

rolnik w unii
To kolejny z tematów jaki po-

ruszyłem w rozmowie z naszymi 
czytelnikami.

- Panie redaktorze Unia to dykta-
tura. Mamy limit na mleko, którego i 
tak nie ma gdzie sprzedać. Tuczniki 
muszą posiadać kolczyk w uchu, za 
który każdy z nas musi płacić.

I.k.: No, ale macie państwo do-
płaty Unijne?

- Tak mamy. Jednak nie wiadomo, 
co z tymi dopłatami zrobić, tzn. na 
co je przeznaczyć: czy kupić nawozy, 
na które i tak nie starczy, a może na 
podatki. A jeżeli tak to nie będzie na 
nawozy i na naprawy maszyn, które 
też się psują. A niekiedy trzeba kupić 
nową maszynę. A to kosztuje. I skąd 
brać pieniądze? Jak nie ma gdzie 
sprzedać zwierząt, zbóż, ziemnia-
ków. Pozostaje kredyt, a więc dług.

- Ja na spłatę swojego długu mu-
siałem sprzedać pół gospodarstwa 
– mówi jeden z rolników.

I.k.: Wspomnieliście państwo o 
trudnościach w sprzedaży zwierząt 
i zbóż. Czy już wiecie, gdzie sprze-
dawać zboża?

- Nie, jeszcze nic nie wiadomo. 
Czekamy na decyzję.

- Zawsze występują trudności ze 
sprzedażą zbóż, które nieraz musi-
my odwozić do Łobza czy Czarno-
głów. Tracimy czas i pieniądze, o 
nerwach i nieprzespanych nocach 
już nie wspomnę. Nawet jak uda 
się coś sprzedać i tak pieniędzy nie 
dostaniemy „od ręki”. Na pieniądze 
musimy czekać po kilka tygodni, a 
nawet miesięcy.

- Ja sprzedaję swoje produkty (jaja, 
drób, mleko, sery) dwa razy w tygo-
dniu w Nowogardzie, gdzie od lat 
mam swoich stałych klientów. Mam 
nadzieję, że te półtora roku, które mi 
brakuje do renty strukturalnej jakoś 
wytrzymam.

- Ja mam syna, który w tym 
miesiącu ukończył 18 lat, ale nie 
chciałabym, aby został w rolnictwie. 
Obecnie rolnictwo nie ma żadnej 
przyszłości. Unia nie pomoże.

A oto inne sprawy z jakimi zwra-
cali się moi rozmówcy

kosze na śmieci 
- Urząd Gminy, a dokładniej radni 

podjęli uchwałę, iż każdy gospodarz 
musi mieć na swojej posesji pojem-
nik na śmieci. Blaszany pojemnik 
stoi pusty, a my musimy płacić za 
niego dzierżawę.

I.k.: A, co robicie ze śmieciami?
- Co można palić - palimy, a resztę 

wyrzucamy do obornika
I.k.: A złom i gruz?
- Większość rolników złom sprze-

daje i w ten sposób ratuje swój 
skromny domowy budżet. Nato-
miast gruzem „łatamy” dziury na 
drogach polnych.

Jak widać z powyższego, życie rol-
nika nie należy do łatwych. Wszyst-
kim moim rozmówcom dziękuję za 
rozmowę. Natomiast całej rodzinie 
pana Edwarda Gibkiego serdecznie 
dziękuję za gościnę.

Ireneusz karczyński
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na zbycie prawa do adaptacji poddaszy na lokal mieszkalny 

o powierzchni użytkowej 50-55m2 położonych 
w nowogardzie przy ulicy Zielona 7, Zielona 8 i Zielona 9.

Cena wywoławcza 16.500zł, wadium 3.300zł. 
Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Spółdzielni nr 98 9375 
1012 4200 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard. 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6 w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „PRZETARG –adaptacja poddasza na lokal 
mieszkalny” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium, 
Termin składania ofert upływa 04.08.2006r o godz. 1300 otwarcie o 
godz. 1315 . 
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w 
obecności oferentów. 
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu 
protokółu z otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn , dodatkowego 
przetargu ustnego bez rokowań.  
Specyfikacja istotnych warunków wraz z wykazem pomieszczeń 
przeznaczonych do przetargu dostępna jest w biurze spółdzielni w 
Nowogardzie przy ul. Osiedlowa 6, p. Elżbieta Gierach tel. (091) 39 10 
014.       

reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 

5,5-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. Ogrody im. 
„Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy 
z możliwością przeniesienia – 
może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 198, 
0693 850 197.

• Działki budowlane przy ul. Gen. 
Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-
p o k o j o w e  l u b  p r z e j m ę 
lokatorskie. Tel. 0501 608 771.

• Kupię dom w Nowogardzie. 
091 418 06 90.

• S p r z e d a m  m i e s z k a n i e 
własnościowe przy ul. Bankowej 
3e/13, wykończone. 086 272 22 
17, 0605 069 902.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam dom na wsi w stanie 
surowym. 0888 066 106.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
0667 823 675.

• Duże mieszkanie lub dom 
w Nowogardzie – kupię lub 
wynajmę. Tel. 0500 484 5�6.

• S p r z e d a m  k a w a l e r k ę ,  u l . 
Żeromskiego, I piętro. Tel. 0501 
258 474.

• Kupię działkę pod budowę domu 
w Nowogardzie. 0601 77 50 37.

• Sprzedam VW Golf II, poj. 1.8, 
1989 r., szyberdach, alarm, hak. 
0669 018 385, po 19.00.

• Sprzedam dom na wsi – 60 arów. 
091 39 21 691.

• P o s z u k u j ę  m i e s z k a n i a  d o 
wynajęcia – niedrogo. 0663 
565 514.

• Poszukuję niedrogo pokoju 
bądź kawalerki do wynajęcia. 
0500 �66 �30, po 15.00.

• Kupię kawalerkę bądź 2-poko-
jowe w Nowogardzie. 091 39 
25 755, 0602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe, nieumeblowane. 0607 
289 492.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/9� 

r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 1�.

• Sprzedam AUDI 100, 1989 
rok, poj. 2.0 benzyna, silnik 
5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk me-
chaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 
Renault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, 
poj. 1.1 benzyna + gaz, cena 
3.400 zł. 0608 101 247.

• Sprzedam na części Seat Terra. 
0606 204 292.

• Sprzedam Ford Fiesta Courier, 
poj. 1800, 1994 r., cena do uzgod-
nienia. 091 39 17 938, 0660 
047 600.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., 
zadbany. 0697 813 949.

• Sprzedam VW Golf  I .  0606 
821 993.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 �06.
• Sprzedam ule wielkopolskie z 

pszczołami – 25 sztuk. 091 39 
25 629.

• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 
Lokalizacja – Nowogard. Tel. 
091 39 1� 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi komi-

niarskie. 091 39 20 383, 091 39 
25 969, 0695 518 581.

•  K o m p l e k s o w e  r e m o n t y 
mieszkań wykonam. 0608 
364 330, 0600 34� 308.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• DY WA N O P R A N I E  –  0 6 0 4 
3�3 143.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 �83, 0660 392 851.

• CYKLINOWANIE Podłóg. 0691 
�03 843.

• Odzież używana, wyprzedaż 
towaru. 1 zł – 1 szt. 3 Maja 21.

PRACA
• Zatrudnię murarza i dekarza. 

0606 204 292.
• P r z e d s i ę b i o r s t w o 

O g ó l n o b u d o w l a n e 
„ P t a s z y ń s k i ”  z a t r u d n i 
pracowników do dociepleń. 
0602 242 �09, 0602 159 015.

• Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. 0513 705 881.

• Poszukuję opiekunki do 6-
letniego chłopca. 0668 322 984, 
091 39 23 385 – wieczorem.

• Nauka jazdy skieruje osobę na 

kurs instruktorów, możliwość 
zatrudnienia. Mile widziana 
będzie kobieta. Tel. 0601 
408 886.

• Zatrudnię murarza lub ekipę 
budowlaną. 0887 704 287.

• Zatrudnię fachowca do prac 
ogólnobudowlanych z dobrą 
znajomością j. niemieckiego. 
091 392 28 31, 0601 864 �39.

• Naprawę dachu zlecę. 091 39 
20 354.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyjne 
ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Prak-
tica, 5 mln pikseli, 3 x 200M 
optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy Ci się ODSZKODOWA-
NIE (z tytułu OC). Pomożemy 
Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
Europejskie Centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 44�, 0500 �66 �30.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 
5 elementów z kolumnami i 
dokumentacją, mało używana, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Wózek inwalidzki elektryczny, 
akumulatorowy,  4-kołowy 
„VITAL”, b. dobry stan sprzedam. 
091 39 22 731, 0880 834 805.

• Sprzedam łóżko piętrowe i 
fotel rozkładany. Tel. 091 39 
22 104.

• Cegłę rozbiórkową czerwoną 
Suporex ,  i tp .  kupię .  0600 
182 682.

• Pszenicę sprzedam. Tel. 091 419 
10 76.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    2�.0�.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, FILIA 

NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. kierowca C, C+E
5. ślusarz-spawacz 
6. nauczyciel j. niemieckiego 
7. szwacz obuwia
8. kierowca-sprzedawca
9. sprzątaczka
10. sprzedawca
11. wychowawca świetlicy
12. szwaczka
13. prasowaczka

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. technolog robót wykończeniowych 
(Goleniów, Mosty)
2. kierownik robót sanitarnych (Gole-
niów)
3. operator koparki (Goleniów)
4. pakowacz żywności (Szczecin)
5. z-ca kierownika piekarni (Goleniów)
6. asystent projektanta konstrukcji 
(Szczecin)
7. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-
ckiego, j. polskiego, fizyki, 
techniki, muzyki (Osina)
8. malarz-szpachlarz (Goleniów)
9. kierowca C+E (Węgorza)
10. specjalista ds. kontroli i inwentaryza-
cji sklepów (Gryfice)
11. stolarz (Glewice)
12. regionalny kurier/przedstawiciel 
handlowy (Kępno)
13. asystent zarządu (Glewice)
14. kucharz; dozorca (Dziwnów)
15. informatyk (Stargard Szcz.)
16. wychowawca kolonii (Szczecin)
17. przedstawiciel handlowy (Zachod-
niopomorskie)
18. informatyk/administrator sieci (Za-
brze-Gliwice)
19. nabór do służby w Straży Granicznej 
(www.sg.gov.pl)
20. nauczyciel nauczania zintegrowa-
nego; bibliotekarz; nauczyciel WOS; na-
uczyciel j. polskiego (Kliniska Wielkie)
21. kierowca kat. D (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego; wycho-
wania fizycznego; plastyki; muzyki; 
psycholog; wychowawca świetlicy (Przy-
biernów)
23. nauczyciel j. polskiego; historii; j. an-
gielskiego (Błotno)
24. nauczyciel j. angielskiego (Goleniów)
25. sprzedawca (miejscowości nadmor-
skie) 
26. pracownik fizyczny; operator maszyn; 
operator wózków widłowych (Kliniska)
27. krojczy; szwaczka (Goleniów)
28. pakowacz płyt (Goleniów)
29. spawacz; monter kadłubów okręto-
wych; monter rurociągów okrętowych; 
absolwenci technicznych szkół zawodo-
wych (Gdynia)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W 
POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W 

GOLENIOWIE, FILIA W NOWOGARDZIE 
pok. nr 12.
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Pomorzanin Przybiernów - Pomorzanin Nowogard 0:5 (0:1)

Pewny awans

Pomorzanin Nowogard 
– Masovia Maszewo 1:1 (0:0)

remisowy sparing
Pomorzanin: Piątkowski – Marszałek, M. 

Miklas, Ratajczak, Wasyluk, Szobel, Rzechuła, 
Konieczny, Skórniewski, K. Miklas, Galus. 

Na boisku pojawili się: Haberski, Nieradka, 
Sokulski, D. Gruszczyński, Piotrowski, Dur-
kowski, Gołdyn.

Bramka dla Pomorzanina: Gołdyn.
Nie do końca udał się naszej drużynie rewanż 

za wysoką porażkę sparingową z Masovią Ma-
szewo. Odbywający się w piątek mecz zakończył 
się remisem.

Bramki padały w drugiej połowie meczu. W 
55. minucie po błędzie naszej obrony jeden z 
graczy z Maszewa głową skierował piłkę do 
naszej bramki. Pomorzanin wyrównał dziesięć 
minut później. Szobel dośrodkował w pole kar-
ne a piłkę uderzył K. Miklas. Bramkarz Masovii 
zdołał ją obronić, lecz przy dobitce Gołdyna nie 
miał już szans.

Andrzej Garguliński

Pomoranin: Wasyluk – Mar-
szałek, Ratajczak, Jurczyk, So-
kulski, Szobel, Konieczny, Rze-
chuła, Skórniewski, K.Miklas, 
D. Gruszczyński.

Bramki dla Pomorzani-
na: Szobel – dwie, Sokulski, 
K.Miklas, Rzechuła.

Na rozgrywany w ramach Pu-
charu Polski niedzielny mecz z 
Pomorzaninem Przybiernów 
nasza drużyna pojechała w 
siedemnastoosobowym skła-
dzie, lecz tylko jedenastu pił-
karzy miało prawo pojawić się 
na boisku. Powodem tego było 
rażące niedopatrzenie kierow-
nictwa klubu, które nie zdołało 
przepisać badań lekarskich na 
nowe karty zgłoszeń zawodni-
ków. Trener Wojciech Kubicki 
musiał mocno eksperymento-
wać w ustawieniu stawiając na 

bramce nominalnego obrońcę 
Wasyluka. Nie mógł też doko-
nać żadnych zmian. Mimo to 
nasz zespół pewnie awansował 
do kolejnej rundy.

Przewaga nowogardzkiego 
Pomorzanina nad swoim imien-
nikiem z Przybiernowa ani na 
chwilę nie podlegała dyskusji. 
To nasz zespół częściej posia-
dał piłkę, rywale ograniczali się 
jedynie do prób przerywania 
akcji. Pierwsza bramka padła 
w 15 minucie, gdy Skórniewski 
dośrodkował na głowę Szobela, 
a ten umieścił piłkę w siatce. Do 
przerwy nasi zawodnicy mogli 
zdobyć jeszcze kilka bramek, 
lecz zabrakło skuteczności. 
Trafiali w słupek, strzelali mi-
nimalnie obok bramki, jednak 
pierwsza połowa skończyła się 
minimalnym prowadzeniem.

Festiwal strzelecki rozpoczął 
się po przerwie, a dokładnie w 
60 minucie meczu. Wtedy to 
Sokulski popisał się ładnym 
uderzeniem z dystansu poko-
nując bramkarza gospodarzy. 
Dziesięć minut później K. Mi-
klas został sfaulowany w polu 
karnym rywali i sam poszko-
dowany zamienił jedenastkę na 
trzeciego gola. 

Czwarta bramka padła pięć 
minut przed końcem meczu. 
Po zespołowej akcji piłka trafiła 
pod nogi Szobela, a ten z 8 me-
trów umieścił ją pod poprzecz-
ką. 

Wynik meczu został ustalony 
w 87. minucie. Konieczny zagrał 
do Rzechuły, który mając przed 
sobą tylko bramkarza rywali 
przerzucił piłkę nad nim.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Europy Taxi

Piłka nożna
Seniorzy rozegrają swoje mecze w Węgo-

rzycach koło Osiny w grupach. Zgłosiły się 
następujące drużyny: Węgorzyce, Kościuszki, 
Arendal (Norwegia), Odense (Dania), Ha-
derslev (Dania), Ostrzyca, Golczewo, Aalborg 
(Dania), Rotterdam (Holandia), sędziować będą 
sędziowie z Gryfic.

Oldboje rozegrają swoje mecze w trzech gru-
pach, jedna grupa w Golczewie, gdzie zagrają 
zespoły ze Świnoujścia, Golczewa, nauczyciele 
Nowogard, Ołomuniec (Czechy), Niemenczyn 
(Litwa). Sędziują sędziowie z Kamienia Pomor-
skiego. Dwie kolejne grupy mecze rozegrają w 
Nowogardzie. Grupa I – „Bosman” Nowogard I, 
Bremen (Niemcy), Rypin (woj. opolskie), Mosty, 
Sturovo (Słowacja).

Grupa II – „Bosman” Nowogard II, Esztergom 
(Węgry), Binowo, Głuaczyce (woj. opolskie), 
Aalborg (Dania). W Nowogardzie sędziują 
sędziowie z Litwy.

Dwa pierwsze zespoły z 3 grup i 2 najlepsze 
z trzecich miejsc grają dalej w Nowogardzie, aż 
do wyłonienia 8 pierwszych zespołów.

Andrzej Szafran

Turniej siatkówki plażowej 
nowogard 2006
Dnia 29.07.2006 (sobota) roze-
grany został piąty turniej siat-
kówki plażowej.  Do rywalizacji 
przystąpiło tym razem 16 ekip. 
Podobnie jak tydzień temu, ze-
spół MODRZEWIE zmierzył się 
w finale z liderami tabeli, czyli 
z zespołem ORIEN. Tym razem 
jednak to ten pierwszy okazał się 
najlepszy, nie zagroziło to jednak 
zespołowi ORIEN w klasyfika-
cji generalnej. Trzecie miejsce w 
piątym turnieju zdobyli BRACIA. 
Zwycięzcą całego Turnieju zo-
stał zespół ORIEN- 85pkt., drugi 
MODRZEWIE – 75 pkt. trzecie 
MIX ŻABOWO 41 pkt.,  czwarte 
BRACIA - 35 pkt., piąte BLINIE – 
30 pkt., szóste PAM – 23 pkt., siód-
me MAX ŻABOWO -22 pkt., ósme 
NR 1 – 19 pkt., dziewiąte TWOJA 
S. – 17 pkt., 10. WILKI – 13 pkt., 
11. Goleniów – 12 pkt., 12. FC 
PREZESI – 9 pkt., 13. OLD BOYS, 
COBRA, OBOJĘTNI po 8 pkt., 14. 
SĄ GORSI – 6 pkt., 15. BAD BOYS 
– 5 pkt., 16. BABCIA S. Z., STAŚKI 
- po 4 pkt., 17. KOPYTKO, KORAL 
- po 3 pkt., 18. BŁĄD RĘKI, CO 
SIĘ STAŁO - po 1 pkt. Gratulacje 
dla najlepszych oraz dla wszyst-
kich biorących udział w naszym 
turnieju. Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do spraw-
nej organizacji turnieju, jak rów-
nież sponsorom naszej imprezy. 
Głównym sponsorem turnieju była 
APTEKA NIEBIESKA. Turniej 
wspierali; pan Andrzej Lipka, 
GeoDezja- pan Andrzej Siwy, 
Usługi Geodezyjne- pan Sławomir 
Zwierzyński, NowoNet, AZBUD, 
TERMINEX-MEBLE, SOWILO, 
pan Piotr Lewiński, pan Roman 
Król.  Organizatorem turnieju było 
ognisko TKKF „WODNIAK” w 
Nowogardzie, oraz Urząd Miejski 
w Nowogardzie. Patronem me-
dialnym imprezy jest Dziennik 

Nowogardzki. Informację o ubie-
głorocznej i obecnej edycji turnie-
ju, oraz innych imprezach orga-
nizowanych przez WODNIAKA 
można znaleźć na stronie interne-
towej: www.wodniak.nowonet.pl, 
oraz www.wodniak2006.nowonet.
pl To jednak nie koniec siatkówki 
plażowej w Nowogardzie podczas 
wakacji. Już od 5 sierpnia rozpo-
czyna się cykl turniejów na po-
dobnych zasadach, o tych samych 
godzinach, organizowanych przez 
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 
Nowogard. Zapraszamy.

Foto. www.wodniak.nowonet.pl

apel do mieszkańców
Redakcja DN zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do sie-
dziby redakcji. 

Celem tej akcji jest pomoc osobom, których 
ze względów finansowych nie stać na zakup 
jednośladu.

Z góry dziękujemy.
Redakcja
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Informujemy, że   

4 sierpnia 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C  P r A W N A

KANCELARIA
RADCY 

PRAWNEGO
0601 949 077

Ważne dla rolników

kredyty, gwarancje i poręczenia 
oraz prolongaty – formy wsparcia 
rolników dotkniętych suszą

Z tytułu poręczenia lub gwarancji po-
bierana jest prowizja w wysokości 0,8 
proc. kwoty poręczenia lub gwarancji.

Poręczenia lub gwarancje spłaty kre-
dytów klęskowych mogą być udziela-
ne poszkodowanym rolnikom wyłącz-
nie za pośrednictwem banków, które 
podpisały z ARiMR umowę o współ-
pracy. Obecnie są to: Mazowiecki 
Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni 
WBK S.A. oraz Gospodarczy Bank 
Wielkopolski S.A. Banki te wystąpiły 
do ARiMR o przyznanie limitów na 
udzielanie poręczeń kredytów klę-

skowych. Środki na ten cel w 2006 r. 
wynoszą 2 mln zł i zostały już rozdys-
ponowane między banki.

Wnioski o udzielenie poręczenia 
rozpatrywane są w trybie uprosz-
czonym - umożliwia to załatwienie 
wszelkich formalności bezpośrednio w 
placówkach bankowych. W przypadku 
gwarancji obowiązuje tryb zwykły - 
wnioski z wymaganymi dokumentami 
przedkładane są Centrali Agencji za 
pośrednictwem banku kredytującego 
po zawarciu przez kredytobiorcę wa-
runkowej umowy kredytowej. Decyzje 
o przyznaniu gwarancji podejmowane 
są w terminie 30 dni.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Agencja będzie stosować dopłaty do 
oprocentowania kredytów. Środki 
przewidziane na dopłaty do oprocen-
towania nowo udzielanych kredytów 

klęskowych w 2006 r. wynoszą 16,5 
mln zł. Umożliwi to wygenerowanie 
akcji kredytowej na poziomie 1,5 mld 
zł – ok. dwukrotnie wyższej niż w 2005 
r. Określenie kwoty niezbędnej do uru-
chomienia preferencyjnych kredytów 
na wznowienie produkcji po tegorocz-
nej klęsce suszy będzie możliwe po 
zakończeniu szacowania strat.

Kredyty klęskowe obrotowe mogą 
być zaciągane na zakup rzeczowych 
środków obrotowych do produkcji 
rolnej, np.: kwalifikowanego materiału 
siewnego i szkółkarskiego, nawozów 
mineralnych, środków ochrony roślin, 
paliwa na cele rolnicze, inwentarza ży-
wego, pasz treściwych i koncentratów 
paszowych, pasz objętościowych, a 
także materiałów opałowych do ogrze-
wania szklarni i tuneli. 

W przypadku kredytów klęskowych 
udział własny kredytobiorcy nie jest 
wymagany. Oznacza to, że może być 
nim finansowane 100 proc. wydatków. 
Kwota kredytu nie może jednak prze-
kraczać oszacowanych przez komisję 
wielkości strat (w uprawach rolnych, 
inwentarzu, rzeczowych środkach do 
produkcji), a jego maksymalna wy-
sokość to 4 mln zł na gospodarstwo 
rolne lub 8 mln zł na dział specjalny 
produkcji rolnej. Maksymalny okres 
kredytowania kredytu klęskowego ob-
rotowego wynosi 2 lata, a oprocentowa-
nie płacone przez kredytobiorcę wynosi 
obecnie 1,2 proc. w skali roku.

Osoba zainteresowana zaciągnięciem 
kredytu powinna pobrać w banku lub 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego for-
mularz wniosku oraz uzyskać pozytyw-
ną opinię wojewody odnośnie zakresu 
i wysokości doznanych szkód. 

Komisje powołane przez wojewo-
dów rozpoczęły już szacowanie strat 
w gospodarstwach dotkniętych klęską 
suszy. Wojewodowie skierują następnie 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wnioski o uruchomienie preferencyjnej 
linii kredytowej. Po wyrażeniu zgody, 
Agencja poinformuje banki o możli-
wości ich udzielania.

redakcja

Rolnicy, których gospodarstwa 
d ot k n ę ł a  k l ę s k a  s u s z y,  m o g ą 
skorzystać z trzech oferowanych im 
przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa rodzajów 
wsparcia. Do wyboru mają prolongatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
wzięcie kredytu z dopłatą Agencji do 
oprocentowania, a także skorzystanie 
z udzielanych przez Agencję poręczeń 
i gwarancji.

Możliwość ubiegania się o prolongatę 
spłaty zobowiązań dotyczy rolników, 
którzy zaciągnęli kredyty obrotowe na 
wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej znajdujących się na obszarach 
dotkniętych klęską suszy, gradobicia, 
nadmiernych opadów atmosferycznych, 
wymarznięcia, powodzi, huraganu po-
żaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi 
- Symbol KL/02. Okres prolongaty może 
wynieść do 5 lat. Decyzję taką podjął 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 
współpracujące z Agencją banki zostały 

o takiej możliwości poinformowane.
Banki mogą wydłużyć okres spłaty 

kredytów klęskowych obrotowych 
poza maksymalny pięcioletni okres 
stosowania dopłat do oprocentowania 
kredytów. ARiMR nie będzie jednak 
wówczas stosowała dopłat, a oprocento-
wanie kredytu nie będzie mogło 
być wyższe niż wynikające z 
umowy zawartej między ARi-
MR a bankiem.

Agencja może udzielać 
gwarancji lub poręczeń spłaty 
kredytów przeznaczonych na 
wznowienie produkcji w go-
spodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji 
rolnej znajdujących się na ob-
szarach dotkniętych klęskami. 
Są one udzielane na oznaczony 
czas, do wysokości 80 proc. wy-
korzystanej kwoty kredytu wraz 
z odsetkami od kwoty objętej 
gwarancją lub poręczeniem, nie więcej 
jednak niż do łącznej kwoty 65 tys. zł. 

Susza jest przyczyną wielu pożarów



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

reklama

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
4 sierpnia 2006 r.        
Nr 59 (1497) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

Telefoniczny dyżur redakcyjny
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

 www.dziennik.nowogard.net

Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Groźny karambol na krajowej „szóstce”

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

Foto eugeniusz. Korneluk

MAGAZYN

czytaj strona 4

Sprzedam drewno 
brzozowe do kominka 

w Węgorzycach 
tel. 0602 688 937 

Cena 70 zł/1 mp

reklama reklama



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 592

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

KALENDARIUM
4 sierpnia
Imieniny: Alfred, Arystarch, Dominik, Dominika, Franciszek, 
Fryderyk, Jan, Justyn, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Ma
ria, Mironieg, Pęcisław, Pękosław, Pęcisława, Protazy, Rajner, 
Tertulian i Tertuliana
5 sierpnia
Imieniny: Afra, Cyriak, Emil, Kasjan, Kasjana, Maria, Nonna, 
Oswald, Oswalda, Parys, Stanisława, Trofim, Wenancja, 
Wenancjusz i Wenanty.
6 sierpnia
Imieniny: Felicysym, Jakub, Just, January, Namir, Nasław, 
Oktawian, Stefan, Piotr, Sykstus i Wincenty.
Kościóły chrześcijańskie  święto Przemienienia Pań
skiego.
7 sierpnia
Imieniny: Agatangel, Albert, Alberta, Albertyna, Androme
da, Dobiemiar, Donat, Doryda, Dorota, Edmund, Edmunda, 
Jagna, Kajetan, Klaudia, Konrad, Licynia, Licyniusz, Sykstus 
i Wincenty.

Niezbędna dokumentacja 
została opracowana już w kwiet-
niu tego roku. Wkrótce potem 
została przesłana do minister-
stwa. Upływający 15 czerwca 
termin nie został przekro-
czony. Liczono, że z 220 tys. 
zł potrzebnych na renowację 
XVII wiecznego ołtarza 200 
tys. zł pochodzić będzie z 
ministerialnych środków. 
Tymczasem nie przyznano 
nawet złotówki.

Skontaktowaliśmy się z 
Departamentem Ochrony 
Zabytków by dowiedzieć 
się, jakie były przyczyny tak 
niekorzystnej dla nas decyzji. 
Tak jak w większości przy-
padków wszystkiemu winne 
są pieniądze, a właściwie ich 
brak. Środki przeznaczone 
w tym roku na ten cel już się 
kończą. 

Jak wyjaśniła nam Anna Krzy-
żanowska wsparcie finansowe 
miało być udzielone w ramach 
Programu Operacyjnego „Dzie-
dzictwo Kulturowe – Priorytet 
1: Renowacja zabytków nieru-
chomych i ruchomych”, którego 
budżet na ten rok wynosił 33 
mln zł. 

Wniosek złożony przez nowo-
gardzką parafię spełniał wszyst-
kie wymogi formalne i trafił do 
tzw. zespołu sterującego oce-
niającego go wraz z pozostały-
mi projektami przysłanymi do 
ministerstwa. W regulaminie 
programu możemy przeczytać, 
że wśród kryteriów, według 
których wnioski były oceniane 
znalazły się m.in.: wpływ zadania 
na wzrost atrakcyjności regionu 
dla mieszkańców, turystów i 

inwestorów; wpływ projektu na 
długofalową poprawę warunków 
funkcjonowania instytucji; ocena 
zadania uwzględniająca stan za-

chowania zabytku i jego wpis na 
„Listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego” 
UNESCO; czas jego powstania 
i wartość merytoryczną pro-
jektu.

Każdy wniosek otrzymał 
określoną liczbę punktów i od 
uzyskanej sumy zależało czy 
znajduje się wśród tych, które 
zostaną sfinansowane. Nieste-
ty, w grupie tej nie znalazł się 
wniosek złożony przez nowo-
gardzką parafię. Członkowie 
zespołu sterującego uznali, że 
renowacja naszego ołtarza nie 
jest w tej chwili konieczna i na 
liście przekazanej ministrowi 
Ujazdowskiemu nie umieścili 
nowogardzkiego projektu. Te, 
które się na niej znalazły zostaną 
zrealizowane.

Renowacja zabytkowego ołtarza

Zabrakło punktów...
Wielu mieszkańców naszego miasta przeżyło spore zaskoczenie. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił przyznania 
dotacji na renowację zabytkowego ołtarza zniszczonego podczas 
ubiegłorocznego pożaru Kościoła.

Widok ołtarza sprzed pożaru.

do Polski 
już nie wrócą

W poprzednich numerach DN pisaliśmy o 
licznych wyjazdach nowogardzian w poszuki-
waniu pracy za granicę. 

Wczoraj ze smutkiem poinformowała nas 
nasza czytelniczka o wyjeździe na stałe jej 
dzieci (3 rodziny) do Irlandii. Do Polski już nie 
wrócą. Również z powodu braku perspektyw 
na lepsze życie w ostatnich dniach Nowogard 
opuściła inna 4 osobowa rodzina wyjeżdżając 
do Holandii.

Mimo wielu tekstów publikowanych w naszej 
gazecie nie ma żadnych reakcji władz naszego 
miasta. Ostatnio np. usłyszeliśmy komentarz 
przedstawiciela władz gminnych, że „w No-
wogardzie nie widzę bezrobocia”. My uparcie 
stwierdzamy, że problem jednak istnieje i w 
przeciwieństwie do osób, które wyjeżdżają, 
zostaje tutaj.

red.

W dniu patronalnym 
św. Jana Marii Vianney 
patrona proboszczów

najserdeczniejsze życzenia 
wielu Łask Bożych
proboszczom 

Dekanatu Nowogard

składa redakcja DN

reklama

reklama

Co gorsza, trudno liczyć by w 
tym roku udało się uzyskać ja-
kiekolwiek środki z ministerstwa. 
Planowany na 15 września ko-
lejny nabór wniosków został już 
oficjalnie odwołany, a do 15 listo-
pada można przesyłać projekty, 
które zostały już zrealizowane w 
okresie trzech lat poprzedzają-
cych złożenie wniosku.

Najwcześniej o jakiekolwiek 
pieniądze do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go będzie można występować 
dopiero w przyszłym roku. Jak 
powiedziała nam pani Krzyża-
nowska w styczniu lub w lutym 
na stronie internetowej minister-
stwa ogłoszone zostaną programy 
realizowane w przyszłym roku, z 
budżetów których będzie moż-
na dokonać renowacji ołtarza. 
Wówczas wiele zależeć będzie od 
tego jakie wnioski zostaną złożo-
ne. Jeśli program nowogardzkiej 
parafii będzie rozpatrywany w 
towarzystwie zabytków o porów-
nywalnej lub mniejszej wartości 
to nasze szanse na uzyskanie 
dotacji wzrosną.

Mimo odmownej decyzji mi-
nistra Ujazdowskiego posłowie 
z naszego województwa próbują 
coś jeszcze wywalczyć. Sławomir  
Nitras z Platformy Obywatelskiej 
i Regina Wasilewska – Kita pla-
nują złożenie interpelacji w tej 
sprawie. Czy uda się coś jeszcze 
zrobić? Liczymy, że tak, a właś-
ciwie nie wyobrażamy sobie by 
było inaczej.

Ag
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Przegląd prasy krajowej
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Zwyczaje nowogardzkiej władzy

ratuszowa Trupa cyrkowa
Mieszkańcy Nowogardu mocno 

narzekają na brak rozrywek i wy-
darzeń kulturalnych, przy których 
można miło spędzić czas. Nikt do 
tej pory nie zauważył, że na swoje 
najnowsze artystyczne tournee po 
mieście wyruszyła nowogardzka 
Ratuszowa Trupa Cyrkowa, pro-
mując swój najnowszy projekt 
pod tytułem; „Przecinamy wstęgę 
– dalej dobrze będzie”. 

Trupa cyrkowa to grupa do-
świadczonych, utalentowanych i 
kreatywnych „artystów”, których 
kilkanaście lat temu połączyła 
wspólna pasja i miłość do tego 
samego miejsca – Ratusza. RTC 
występują w bardzo różnych wa-
runkach i miejscach, porywając 
swoją grą aktorską publiczność. 
W ostatni piątek mogliśmy być 
świadkami ich talentu i umiejęt-
ności na ulicy Bohaterów War-
szawy, początek był spokojny 
- ustawiono nagłośnienie, zebrała 
się publiczność i nagle stało się 
- Ratuszowa Trupa Cyrkowa w 
swoim stylu wtargnęła na jezdnię 

momentalnie ją blokując, następ-
nie rozwinięto wstęgę i nastąpił 
punkt kulminacyjny programu 
- przecinanie. Publiczność była 
zachwycona, a artyści byli w 
swoim żywiole. Podobne występy 
odbywały się w Nowogardzie już 
wcześniej, tylko w mniej ekstre-
malnych warunkach. 

Dlaczego RTC są tak uwiel-
biani i publiczność ich kocha? 
Bo organizują swoją trasę kon-
certową zaledwie raz na cztery 
lata, i tylko wtedy są dostępni 
dla fanów, finałem ich występów 
jest zawsze jesienny konkurs na 
najlepszą grupę artystów i naj-
lepszego aktora. Następnie grupa 
zawiesza swą działalność na 3 
lata i zaszywa się w Ratuszu, aby 
odpocząć do następnego tournee. 
Ratuszowa Trupa Cyrkowa w 
tym roku również weźmie udział 
w jesiennym konkursie, czy zwy-
cięży, oceni publiczność. Szkoda, 
że RTC występuje tak rzadko, bo 
dzięki nim miasto co cztery lata 
staje się piękne, zielone i żywe, 

Wszystko zgodne z prawem

Wycinka topól w Miętnie
Zainteresował mnie fakt wycinki 

kilku topól w rejonie krzyżówki 
Miętno – Lestkowo, star z przyczepą, 
załadowany całkowicie drewnem! Jak 
się okazuje – wszystko legalnie. To 
na wniosek jednego z mieszkańców 
grupa specjalistyczna pod kierowni-
ctwem Stanisława Marciniaka z Ob-
wodu Drogowego Nowogard należą-
cego do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Goleniowie, po uzyskaniu zgody 
w Ochronie Środowiska UM w No-
wogardzie, przystąpiła do usunięcia 

drzew zagrażających bezpieczeństwu 
drogowemi i mieszkańcom wsi. Drze-
wa te posiadały bardzo słaby system 
korzeniowy,  groziły wywróceniem a 
spadające suche gałęzie z kruchych 
konarów stanowiły prawdziwe za-
grożenie dla przejeżdżających sa-
mochodów, szczególnie przy silnym 
wietrze, a korzenie robiły tzw. wysady 
w jezdni. Wycięte drzewa rosły w 
pasie drogowym a na ich miejsce 
będą posadzone młode drzewka. 
Może by tak wyciąć kilka drzew w 
rejonie skrzyżowania Nowogard – 

Orzechowo. Tych, które 
ograniczają widoczność 
dojeżdżając od strony 
Orzechowa. To te drze-
wa były przyczyną kilku 
groźnych wypadków na 
tym skrzyżowaniu w 
ostatnich kilku latach!

Tekst mgr inż. 
eugeniusz korneluk

niestety największym motywato-
rem dla artystów jest konkurs, a 
ten odbywa się tylko raz na cztery 
lata, gdyby odbywał się co roku, to 
może mielibyśmy w Nowogardzie 
prawdziwe Eldorado. 

Ratuszowa Trupa Cyrkowa pla-
nuje jeszcze kilka występów, jeden 
z nich odbędzie się w nowej fabry-
ce. Będzie to występ szczególny ze 
względu na termin (bardzo bliski 
jesiennemu konkursowi), ma to 
zapewnić artystom dobrą promo-
cję i rozgłos. Warto podkreślić, 
że zaplanowany on został zanim 
jeszcze powstała fabryka i mimo, 
iż od paru miesięcy pracuje ona 
pełną parą, to oficjalne otwarcie 
ze względu na występ RTC nastąpi 
dopiero jesienią. Mamy nadzieję, 
że Ratuszowa Trupa Cyrkowa za-
szczyci również swoją obecnością 
osiedle Radosław i zaprezentuje 
tam swój numer z przecinaniem 
wstęgi na nowych osiedlowych 
uliczkach. Zachęcamy także do 
przyjazdu na nasze osiedle miej-
skim autobusem, zatrzyma się on 
na pewno przy osiedlu, nie wiado-
mo tylko czy na przystanku?

Pozdrowienia dla publiczności 
Michał Wiatr

 
Polska Celnicy ze Świecka (Lubuskie) ujawnili 
największą w tym roku próbę przemytu papie-
rosów na zachodniej granicy. W białoruskim 
tirze znaleźli ponad 3,3 mln sztuk papierosów 
o wartości miliona zł. Kontrabanda miała trafić 
do Belgii - poinformowała PAP rzeczniczka Izby 
Celnej w Rzepinie Beata Downar-Zapolska.  
 
Polska Ministerstwo Obrony Narodowej chce, 
by od początku 2007 r. w Siłach Zbrojnych 
RP zaczął działać korpus wychowawczy. Jego 
głównymi zadaniami ma być kształtowanie 
tożsamości narodowej wśród żołnierzy oraz 
ich zaangażowania i ofiarności w służbie.  
 
Świat  Trwająca od trzech tygodni izraelska 
ofensywa w Libanie spowodowała już śmierć 
ponad 900 ludzi - ocenił libański premier Fuad 
Siniora. 

 
Polska Witold Wieczorek, oficer SB, który miał 
być „oficerem prowadzącym” Zyty Gilowskiej 
zeznał przed Sądem Lustracyjnym, że zareje-
strował ją jako tajnego współpracownika, ale 
nie pozyskał jej w sposób formalnie przyjęty. 
Jak dodał, to on sam nadał Zycie Gilowskiej 
kryptonim „Beata”.

Polska Mariusz Kamiński został powoła-
ny na stanowisko szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego przez premiera Jarosława 
Kaczyńskiego.

Polska Kraków znalazł się na piątym miejscu 
listy dziesięciu najbardziej atrakcyjnych miast 
Europy w tegorocznym plebiscycie prestiżowe-
go miesięcznika “Travel + Leisure”; tuż za Flo-
rencją, Rzymem, Wenecją i Istambułem, a przed 
Paryżem i Pragą - poinformował w czwartek 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
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dokończenie ze str. 1

W czwartek (3.08) w godzinach przedpołudnio-
wych na wysokości parkingu, między Wojcieszy-
nem a Żabowem doszło do groźnego wypadku 
drogowego, w którym uczestniczyło sześć samo-
chodów. Wg relacji komendanta Policji w Nowo-
gardzie Stanisława Saniuka, w wypadku poważnie 
ucierpiał mały chłopiec, który ze złamaniem i licz-
nymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Ponadto 
wielu uczestników wypadku doznało ogólnych 

potłuczeń. To cud, że nie było ofiar śmiertelnych. 
Dokładna przyczyna kolizji w momencie oddawa-
nia numeru DN do druku nie była jeszcze znana. 
Jednakże z dotychczasowych ustaleń wynika, że 
dwa samochody zderzyły się blokując oba pasy 
jezdni, co spowodowało karambol.

Red.
Foto:  eugeniusz korneluk

Groźny karambol na krajowej 
„szóstce”

Najserdeczniejsze 
życzenia, dużo uśmiechu 

na co dzień 
z okazji 

60 urodzin 

janowi adamelak 
życzą 
żona,

synowie, synowe 
i wnuczka Laura

Komputer w firmie

kolejne szkolenie dla młodych 
Dobiega końca cykl szkoleń 

organizowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy w Goleniowie 
realizowanych w ramach pro-
gramu „Pomoc dla młodzieży 
poszukującej pracy” Alterna-
tywa II.

Po współpracy z doradcami 
zawodowymi PUP i opracowa-
niu Indywidualnych Planów 
Działania młodzi bezrobotni z 
terenu powiatu goleniowskiego 
skorzystali już ze szkoleń: Za-
stosowane komputera w firmie, 
Pracownik ds. kadrowych i pła-
cowych oraz obsługa programu 
„Płatnik”, Europejski certyfikat 
umiejętności komputerowych, 
Tworzenie i publikowanie witryn 
internetowych, Logistyka dla 

małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz Przedstawiciel handlowy.

Dnia 01.08.2006 r. rozpoczęła 
się druga już edycja szkolenia 
Zastosowanie komputera w fir-
mie, z którego skorzysta kolejna 
15 osobowa grupa młodych 
ludzi poszukujących zatrud-
nienia.

Po ukończeniu kursu absol-
wenci będą posiadali praktyczne 
umiejętności wykorzystania 
arkusza kalkulacyjnego, zasto-
sowania w pracy zawodowej 
komputerowych programów 
kadrowo-płacowych „Płatnik” 
i „Płace”, dokonywania operacji 
fakturowania komputerowego, 
posługiwania się pocztą elek-
troniczną, a także tworzenia na 

potrzeby firmy i korzystania z 
istniejących już baz danych.

Całe szkolenie jest bezpłatne, 
a beneficjenci programu otrzy-
mają stypendium oraz zwrot 
kosztów dojazdu. Szkolenie 
realizowane jest w Ośrodku 
Kształcenia Zawodowego w 
Goleniowie.

Kolejne planowane szkolenie 
dla młodzieży, realizowane w 
ramach programu Alternatywa 
II, to ponownie ECDL – Euro-
pejski certyfikat umiejętności 
komputerowych. Szkolenie to 
odbędzie się na przełomie sierp-
nia i września. 

dyrektor PuP 
w Goleniowie

życzenia

Uwaga emeryci i renciści
Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-

walidów Oddział Rejonowy w Nowogardzie 
zaprasza w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 
czekamy w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki 
za ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy.
za Zarząd

alina Ochman

Plamy na jeziorze

Próbki pobrane
Podjęto kolejne kroki mające na celu roz-

wiązanie problemów z pojawiającymi się na 
naszym jeziorze plam substancji smolistych.

W celu ustalenia źródła wycieku substancji 
zalegających na dnie jeziora Nowogardzkiego 
konieczne jest jej dokładne zbadanie. W mi-
niony piątek 28 lipca pobrano próbki niezbędne 
do przeprowadzenia szczegółowej analizy fizy-
ko–chemicznej.

Badania zostaną przeprowadzone w Pracowni 
Analiz Ekologicznych Zakładów Monitoringu 
Środowiska w Katowicach przez licencjono-
wanych pracowników Głównego Instytutu 
Górnictwa. Jej wyniki mają pozwolić na jedno-
znaczne ustalenie jej pochodzenia a tym samym 
znalezienie winowajcy.

Do sprawy będziemy wracać.
Ag

Zarząd koła emerytów 
i rencistów 

przy Zakładzie karnym 
w nowogardzie informuje, 

iż przyjmuje wpłaty 250 zł od osoby 
na wycieczkę do Zakopanego, 

która odbędzie się w dniach 28.08 - 2.09.2006 r. 
Wpłaty należy dokonać do dnia 29.07.2006 r.

Zarząd Koła 
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Informujemy, że   

4 sierpnia 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

Wystarczy drobna kosmetyka
Widoczne na zdjęciu połamane płytki znajdują się na placu za pomnikiem, 

tuż przy Bibliotece Miejskiej. Jest to centrum miasta, jego reprezentacyjny 
punkt.

Może warto byłoby to naprawić, wszak wystarczy drobna kosmetyka. 
Remont można wykonać stosunkowo tanim kosztem, przecież materiał roz-
biórkowy – choćby z prac przy chodniku przed NDK – jest gdzieś zapewne 
przechowy-
wany. 

Ag
Foto 

T. Tracz

Połamane 
płytki przed 

biblioteką
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Gronu Pedagogicznemu 
SP w długołęce, 

Pracownikom firmy Poland 
Fur Production Sp. z o.o. Leszczno 

oraz wszystkim Uczestnikom 
ostatniej drogi 

śp. 

Piotrusia Ołdaka 
podziękowanie 

składa rodzina

konkurs 
Hotelu Slavia

Maryla Piątek 
i Malwina Feliksiak 

laureatkami!

We wtorek, 1 sierpnia dokonano komisyjnego 
losowania w konkursie „Weekend w Hotelu 
Slavia”.

Nadeszły do redakcji 23  rozwiązania spełnia-
jące warunki konkursu. 

Najpierw wylosowano wstępnie 7 rozwiązań, 
a dwie kolejne osoby dokonały ostatecznego 
losowania zwycięzców spośród uprzednio 
wylosowanej „siódemki”. Szczęście tym razem 
uśmiechnęło się do Pań – wylosowane kupony 
nadesłaly Maryla Piątek i Malwina Feliksiak. 
I one pojadą na weeekend nad morze.Gratu-
lujemy!

Panią Malwinę prosimy o szybki kontakt z 
redakcją – nasz przedstawiciel nie zastał Pani 
w domu. 

LMM

„kapela rycha” – kolejne wyróżnienie!
W dniach 29 i 30 lipca odbył się w Kamieniu Pomorskim jubileuszowy „X Festiwal Współczesnej 

Kultury Ludowej”. Wśród 50 zespołów i 700 uczestników z całej Polski znalazła się „Kapela Rycha” 
uznana za najlepszą w ubiegłorocznej imprezie.

Festiwal rozpoczęła sesja na-
ukowa „Przemiany w kulturze 
ludowej na Pomorzu Zachod-
nim po 1989 roku”. Gości sesji 
przywitała Kapela Rycha i Zespół 
Górali Czadeckich „Wichowian-
ki”. Wykładowcami byli wybitni 
specjaliści od kultury ludowej z 
Poznania, Warszawy i Szczecina 
z prof. Lucyną Turek – Kwiat-
kowską i prof. Bogusławem 
Linette na czele.

Po konferencji nastąpiło uro-
czyste otwarcie Festiwalu przez 
burmistrza Kamienia Pomor-
skiego Andrzeja M. Jędrzejew-
skiego, który  wręczył klucze do 
grodu Kapeli Rycha -miastem 
zawładnęli członkowie zespołów 

artystycznych. Po godz. 19.00 
rozpoczął się wieczór folkowy, 
a około 21.00 koncert zespołu 
Golec Orkiestra na który do-
datkowo zjechali ich wielbiciele 
z okolicznych miejscowości i 
kurortów. Od 23.00 bawiono się 
przy ognisku – była to tradycyjna 
już biesiada.

Program niedzielny rozpo-
częła msza święta w Katedrze 
Kamieńskiej po czym uczestnicy 
przemaszerowali w barwnym 
korowodzie na stadion. Na cze-
le rozbawionego towarzystwa  
Kapela Rycha usadowiona na 
wozie ciągnionym przez parę 
dorodnych koni…

Po przybyciu na stadion ogło-

szono wyniki konkursu i rozpo-
czął się koncert galowy.

Jurorzy najwyżej ocenili kapelę 
„Tkacze” z Moszczenicy, zespół 
śpiewaczy „Wichowianki” z 
Wichowa za repertuar starych 
piosenek górali czadeckich wy-
konywanych a capella. Za naj-
lepszą pieśń współczesną uznano 
utwór Jana Iwaniszyna wykony-
wany przez zespół „Stawnianki”. 
Kapela Rycha, która dwukrotnie 
uzyskiwała nagrody za najlepszą 
pieśń (w latach 2003 i 2005) tym 
razem otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy stałego, wysokie-
go poziomu !

LMM

kochajmy się i szanujmy
Po raz kolejny emeryci i ren-

ciści z Polskiego Związku zostali 
zaproszeni przez państwa Wie-
sławę i Jerzego Furmańczyków 
do swojego „Ekologicznego 
- Agroturystycznego Gospo-
darstwa” w Ostrzycy. Tak, więc 
korzystamy z zaproszenia i w 
dniu 25 lipca (wtorek) o godz. 
15.00 jesteśmy serdecznie witani 
przez gospodarzy. A przybyła nas 
duża grupa, bo ponad 80 osób. 
Zajmujemy zacienione miejsca, 
przygotowane przez gospodarzy. 
Następnym ważnym punktem, 
jak oznajmiła prezes pani Alina 
Ochman, jest przybycie Bur-
mistrza Kazimierza Ziemby. I 
tutaj należy zaznaczyć, stawił 
się punktualnie, nigdy nie zba-
gatelizował naszego zaproszenia. 
Zasiadamy do stołów, a jadła ci 
dostatek,

Przede wszystkim polskie 

tradycyjne potrawy jak: kiełbasa, 
kurczak, żeberka z rożna do tego 
kapusta, sałatka, ogórki mało-
solne, smalec wiejski, twarożek 
z koziego mleka, ciasto droż-
dżowe, napoje, lampka wina, 
czereśnie z sadu gospodarzy.

Okazją do spotkania była 
uroczystość 75. urodzin matki 
pani Wiesławy, a teściowej pana 
Jerzego, naszej koleżanki Ireny 
Skorupowej. Życzeniom nie było 
końca, atmosfera wspaniała, 
pogoda piękna przy dźwiękach 
wspaniałej muzyki tańczymy i 
śpiewamy.

Mottem tego spotkania było: 
by dzieci i wnuki dowiedziały 
się z tego rodzaju uroczystości, 
że nigdy nie dość szacunku i cie-
płych uczuć dla rodziców i poko-
lenia wcześniej urodzonego. Pani 
Wiesia w drugim odjeżdżającym 
autokarze żegnała nas słowami: 

najważniejsza jest rodzina, sza-
cunek tak, więc kochajmy się i 
szanujmy wzajemnie.

Pragniemy nadmienić, iż po-
czuliśmy się jak na jedniodnio-
wych wczasach, bo i czegóż tu 
nie było: kaczki, kozy, owce, 
konie, których można dosiadać 
i pojeździć - oczywiście pod 
okiem opiekuna, zrobić zdjęcie, 
popływać  łódeczką po stawie 
i wykazać sprawność chodze-
nia na szczudłach, poleżeć na 
hamaku i posmakować wiśni i 
czereśni z drzew gospodarzy. 
Pięknie tutaj i turystycznie, a i 
las blisko. Dziękujemy gospoda-
rzom za wspaniałe przyjęcie nas, 
dziękujemy prezes pani Alinie 
Ochman oraz gospodarzom za 
wspaniałe chwile spędzone na 
pikniku w Ostrzycy.

Kronikarz k. urbańska

Piękna wizytówka
Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Nowogardu z 

prośbą o interwencję w sprawie śmietnika tuż przy jednym 
z bloków mieszkalnych.

Widoczny na zdjęciu 
śmietnik mozna obejrzeć na 
żywo przy ulicy Bankowej 
(wątpliwa przyjemność). 
Jak nam powiedziała nasza 
rozmówczyni sytuacja ta 
powtarza się co jakiś czas. 
Kilka tygodni temu, gdy wo-
kół kontenera były rozsypane 

różne odpadki, poprosiła 
telefonicznie o interwencję 
pracowników SM „Gardno”. 
Po jakimś czasie śmieci zo-
stały wywiezione, lecz prob-
lem nie został rozwiązany. 
Jak długo przechodnie będą 
oglądać tę piękną wizytów-
kę? Ag Śmietnik przy ulicy Bankowej.
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Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sięrpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz.2108).

Burmistrz nowogardu
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-

ści składającej się z działek nr nr 84/36, 84/39 zabudownych budynka-
mi przeznaczonymi do rozbiórki oraz działki niezabudowanej nr 84/37 
o łącznej pow. 822 m2, położonej w obrębie nr 3 m. nowogard przy ul. 
3-Maja 46,47.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr 84/36, 
84/39  zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki oraz działki nr 
84/37   niezabudowanej, o łącznej pow. 822 m2, położonej w obrębie nr 3 m. No-
wogard przy ul.3-Maja 46,47.

Działki  posiadają  urządzone księgi wieczyste:
1. dla działki nr 84/36 – Kw  Nr 41301
2. dla działki nr 84/37 – Kw Nr  27324 
3. dla działki nr 84/39  - Kw Nr 41303
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążone żadnymi prawami rze-

czowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
na nabywcy ciążył będzie obowiązek dokonania rozbiórki budynków na 

koszt własny na podstawie decyzji pozwolenia na rozbiórkę nr 1003/05 z dnia 
16 grudnia 2005r. , znak WaiB.ad.7351-944-02/05.

Inwestycja obejmuje realizację zabudowy budynku mieszkalno-usługowego 
trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z lokalami usługowymi wybu-
dowanymi w parterze. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2006r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

      cena wywoławcza nieruchomości  -  40.485,00 zł. 
w tym:
cena działki nr 84/36                        -   18.535,00 zł
cena działki nr 84/37                        -     3.882,00 zł
cena działki nr 84/39                        -   18.068,00 zł     
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 405,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
do ceny działki nr 84/37 doliczony zostanie podatek VaT w wysokości 22%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) tj. za wyceny dzia-
łek. (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 
2003 r.).

nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj. 
wodną, sanitarną, gazową, energetyczną i telefoniczną. 

nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a 
zakończyć ją w ciągu 4 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy 
notarialnej. 

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wyso-
kości 50.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwa-
nia przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpo-
częcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cy-
wilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% wartości nieruchomości tj.4.050,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej 
do dnia 25.08.2006 r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard 
nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargo-
wej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziem-
cy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli 
wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia 
nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w cią-
gu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpła-
conego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiado-
miony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomo-
ści uzasadnione przyczyny.  

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 
1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Porady dr Drobińskiej

uwaga na owady
Trwa upalne lato. Ostatnio otrzymaliśmy szereg sygnałów dotyczących 

ukąszeń przez owady. rozmawiamy o tym z Marzeną drobińską lekarzem 
specjalistą medycyny rodzinnej.

czy z powodu upałów zwiększyła 
się liczba osób zgłaszających się do 
lekarza?

- Obecne lato jest rzeczywiście 
wyjątkowo upalne, w związku z tym 
obserwujemy większą liczbę osób 
zgłaszających się z zasłabnięciem, 
skaczącym ciśnieniem, dusznoś-
ciami. Udzielamy pomocy w takich 
przypadkach standardowo - poda-
jemy leki. Na szczęście groźnych 
przypadków nie było

często słyszy się też o ukąsze-
niach przez owady. czy jest to 
groźne dla zdrowia ludzkiego? co 
w takich przypadkach robić? Zgła-
szać się do lekarza czy też działać na 
własną rękę?

Rzeczywiście odnotowaliśmy bar-
dzo dużą ilość ukąszeń, najczęściej 
przez osy. Mieliśmy kilka przypad-
ków, kiedy trzeba było podać leki 
dożylnie, były to odczyny miejscowe. 
Natomiast nie stwierdziliśmy wstrzą-
su groźnego dla życia. Aczkolwiek 
może taki wystąpić. 

Jeżeli osoba wie, że była ukąszona 
wcześniej przez osę i nic się nie dzia-
ło, to w takim wypadku wystarczą 
okłady wykonane domowym sposo-
bem. Natomiast jeśli nie wiadomo jak 
organizm reaguje na ukąszenie lub 
osoba ma alergię to najlepiej od razu 
zgłosić się do lekarza. Tym bardziej, 
gdy występuje osłabienie, kołatanie 
serca, gdyż wtedy może wystąpić 
wstrząs.

jak chronić się przed upałami i 
ukąszeniami?

W czasie upałów człowiek powi-
nien wypijać ok. 2 litrów wody najle-
piej mineralnej niegazowanej. Unikać 
nasłonecznionych miejsc, przebywać 
w cieniu (dotyczy to głównie osób 
starszych, które są w tym czasie 
szczególnie narażone).

Natomiast ochraniać się przed uką-
szeniami jest dość trudno. Oczywiście 
można stosować środki odstraszające 
owady, maści. Co więcej, osoby, które 
wiedzą o tym, że są uczulone mogą 
kupić w aptece preparat w zastrzyku. 
Powinno się go mieć zawsze przy 
sobie i w razie ukąszenia samemu 
można wstrzyknąć w np: udo lub 
rękę. Jest to bardzo proste w użyciu i 
zabezpiecza przed powikłaniami.

dziękuję za rozmowę.
karolina Ogiewa

aleja suchych gałęzi
Aleją suchych gałęzi można nazwać drogę prowadzącą z Wyszomierza 

do krajowej „szóstki”.
Na przydrożnych drzewach aż roi się od suchych, martwych gałęzi. Niektóre 

z nich są całkiem sporych rozmiarów. Jak powiedzieli nam mieszkańcy Wyszo-
mierza niemal po każdym większym 
wietrze kilka – kilkanaście z nich spa-
da na jezdnię. A trzeba zaznaczyć, że 
droga ta należy do raczej ruchliwych. 
Jak do tej pory poruszający się tamtędy 
ludzie – pieszo, rowerem czy nawet 
samochodem – mieli tyle szczęścia, że 
żadna z gałęzi nie spadła nikomu na 
głowę. Ale szczęście ma to do siebie, 
że kiedyś się kończy. Nie chciałbym z 
wątpliwą satysfakcją powiedzieć: a nie 
mówiłem. Może więc zająłby się tym 
zarządca drogi.

Ag

Aleja suchych gałęzi. 
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Projektowanie 
i Obsługa 

nieruchomości
Krzysztof Ryterski

Z przyjemnością informuję, że 
wznawiam działalność w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami. Zapraszam do siedziby 
firmy. 

Oczekuję na oferty 
kupna i sprzedaży

Kontakt:
ul. Luboszan 8 • 72-200 Nowogard

tel. fax 091-39-21-947
kom. 0502 642 029

Zapewniamy fachową 
obsługę i doradztwo

Sprzedam
Tąpadły 17, gmina Brojce,  powiat 
Gryfice, woj. zachodniopomorskie
Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzin
nym i garażowogospodarczy.
Dom wolnostojący, stan surowy, zamknięty, po
wierzchnia użytkowa 214,70m2. Budynek garażo
wogospodarczy 60m2. Dwie działki gruntu o łącznej 
powierzchni 5542 m2. Cena 160.000,

kontakt: Projektowanie 
i Obsługa nieruchomości. 

tel./091-39-21-947, kom. 0502642029

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

drewpol Sp. z o.o. Osina

poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

  - operator maszyn obróbki drewna
  - pomocnik stolarza    
Zainteresowane osoby prosimy o 
przesłanie C.V., listu motywacyj-
nego oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na adres:

drewpol Sp. z o.o. Osina
72-221 Osina 27a 

kontakt: dział kadr, 
tel. 091 579 01 11

e-mail: kadry@drewpol.pl

Ferma drobiu w kościuszkach 
(gm. Osina), tel. 091 39 18 314 

zatrudni: 
kierowcę-mechanika z uprawnie-
niami do prowadzenia pojazdów 
kat. T - ciągniki rolnicze i C1E - 
samochody ciężarowe.
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krzyżówka nr 31kupon nr 31 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiązania krzyżówki nr 30 
– Wakacje na PÓŁMeTku 
– nadesłali:

Krystyna Piaszczyk (także 
29), Krystyna Młynarska, Wie-
sława Wojewoda, Władysława 
Kubisz, Krystyna Tretiak, Aniela 
Zdun, Józef Górzynski, Graży-
na Jurczyk, Anna Florkowska, 

Lidia Walaszcyk, Bogumiła Urt-
nowska, Andrzej Leszczynski, 
Stanisława Rosa, Maryla Piątek, 
Halina Szwal, Agnieszka Sko-
wrońska, Cecylia Furmańczyk, 
Wioletta Karaźniewicz, Rafał 
Włodek, Grzegorz Zawadzki, 
Janina Kubiak, Michał Furmań-
czyk, Adam Stefański,Teresa 

Powalska, Franciszek Palenica, 
Iwona Kochelska, Barbara Bar-
tosik, Pelagia Feliksiak,    

Prenumeraty „dn” na wrze-
sień wylosowali:

- Lidia Walaszczyk,
- Stanisława Rosa,
- Adam Stefański.

Gratulujemy!

Bagno i miłość 
Bagno i miłość to mają do siebie,
Że kto w nie wstąpił już się nie wygrzebie.

„Dialog”
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Co porabiasz przez dzień cały?
- Co porabiam? Też pytanie!
Człowiek, kiedy rano wstanie,
Kiedy tylko przetrze oczy,
Ma zajęcie…
- Jakie?
- Psioczy.
- Na co psioczysz?
I dlaczego?
- Tak, ni z tego, ni z owego.
Psioczą sobie na pogodę,
Na sąsiadów i na modę,
Na rozrywkę, plażę, kino,
Na kobiety, śpiew i wino,
Na nowobogackiego
Łeb zakuty,
Na dziurawe, stare buty.
Na za ciasne kołnierzyki,
No i wreszcie na „czynniki”.
Psioczę sobie tak bez ładu,
Od śniadania do obiadu.
Ale za to po obiedzie,
Na całego już się jedzie!
Przepisowo i planowo,
Psioczy się na to i owo:
W poniedziałki - na zapałki,
Wtorek - że jest w wodzie chlorek,
W środy – że nie jestem młody,
W czwartki, piątki i soboty,
Pełne usta mam roboty,
Bo psioczenie godzin wiele
Mi zajmuje. A w niedzielę
Wprost ze skóry chcę wyskoczyć,
Że już nie mam na co psioczyć!
- Ech, mój drogi, dniem i nocą,
Psioczysz, jest, czy nie ma o co,
Zły na wszystko, zatwardziały.
Kto ty jesteś?…
- Polak mały.
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reklama

 Witamy wśród nas...

Córka Edyty Andy-
chiewicz ur. 27.07.06 z 
Dobropola

Syn Renaty Feliksiak ur. 
28.07.06 z Węgorzyc

Córka Justyny Kul-
czewskiej ur. 28.07.06 
z Łobza

Syn Agnieszki i Krzysz-
tofa Kluszczyńskich ur. 
28.07.06 z Sąpolnicy

Córka Katarzyny 
Grzejdziak ur. 31.07.06 
z Krzywic

Ostande (Belgia) zdobyta!
Dnia 16.07.2006 r. odbył się lot gołębi pocztowych z miejscowości Halle 

- Niemcy, z odległości 327.430 m. Pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych na trasie przelotu: upalnie z przeciwnym wiatrem, gołębie 
sobie poradziły.

Oto zestawienie hodowców, których gołębie zwyciężyły w tym locie:
1. Jan Kurp – sekcja Nowogard I
2. Cz. i R Golema – sekcja Wierzbięcin
3. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin
Następnym lotem, który odbył się dnia 22.07.2006 r. był lot sezonu (ma-

raton), z niecierpliwością oczekiwany przez hodowców i miłośników tego 
sportu – Ostende – Belgia – o długości 874.430 m. Nasze gołębie wystartowały 
o godz. 6.30, wspólnie z gołębiami ze Szczecina i Świnoujścia. Z uwagi na wy-
soką temperaturę, w dniu wypuszczenia żaden gołąb nie doleciał do swojego 
gołębnika. Zaniepokojło to bardzo naszych hodowców, obawiali się o powrót 
swoich pupili do gołębników. W pierwszym dniu, gołębie zameldowały się w 
Szczecinie – 6 szt. i w Świnoujściu – 2 szt. Tu należy wspomnieć, że gołębie te 
miały krótszą trasę przelotu o około 100 km. Po nieprzespanej nocy hodowcy 
od świtu (niedziela) czekali na swoje gołębie. Pierwszy gołąb zameldował się 
o godz. 6.26, a tymi szczęśliwcami został duet Z. Hoppe i J. Sidor. Konkurs 
w tym wyczerpującym locie trwał do godz.16.38. Z przykrością trzeba jed-
nak stwierdzić, iż dużo gołębi do dnia dzisiejszego nie powróciło do swoich 
gołębników, a hodowcy z utęsknieniem czekają (na wychowanie dobrego 
lotnika – gołębia, hodowca potrzebuje 3 lat). Koledzy hodowcy – zadajmy 
sobie pytanie – komu takie maratony są potrzebne?

W konkursie uczestniczyło z Odziału Płoty 839 szt. gołębi. Oto trzej 
pierwsi hodowcy, których gołębie zwyciężyły w tym locie:

1. Z. Hoppe, J. Sidor – sekcja Nowogard I
2. J.M. Saja – sekcja Wierzbięcin
3. Z. Bąk, W.Mazur – sekcja Wierzbięcin

red.

Ważne dla rolników

10 sierpnia 2006 r. ostatnim dniem składania 
wniosków o płatność w ramach SAPARD-u

Jeszcze tylko do 10 sierpnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje wnioski o płatność w ramach Programu SAPARD. Wnioski należy składać 
w oddziałach regionalnych Agencji.

Do 28 lipca 2006 r. w ramach SAPARD-u Agencja wypłaciła na rzecz blisko 22,5 tys. 
rolników, przedsiębiorców i samorządów ponad 4 mld zł. Realizowali oni inwestycje 
w takich obszarach jak:

- modernizacja gospodarstw rolnych,
- modernizacja zakładów przetwórczych,
- rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich,
- tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
- rozwój agroturystyki.
Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć załączniki – ich liczba i rodzaj zależy 

od zrealizowanej inwestycji. W każdym przypadku – niezależnie od rodzaju przed-
sięwzięcia – wymagane są m.in.:

• zapłacone faktury/rachunki i potwierdzenia dokonania zapłaty,
• zaświadczenia, opinie, protokoły, zezwolenia przewidziane w prawie polskim (data 

wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem 
wniosku o płatność).

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku VAT należy dołączyć właściwą infor-
mację z Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy realizujący inwestycję dotyczącą modernizacji zakładów przetwór-
czych powinni dołączyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o 
uregulowaniu zobowiązań wobec Skarbu Państwa (data wystawienia zaświadczenia 
nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku). 

Jeśli inwestycja dotyczyła zakupu pojazdów samochodowych (w przypadku świad-
czenia usług transportowych), należy dołączyć zaświadczenie wydane przez organ 
udzielający licencji, które potwierdza dokonanie aktualizacji licencji związanych z 
zakupem nowych pojazdów samochodowych współfinansowanym z SAPARD-u. 

Jeżeli inwestycja dotyczyła świadczenia usług hotelarskich (w tym agroturystyki), na-
leży dołączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ (wójt/burmistrz/prezydent 
miasta/wojewoda) o zgłoszeniu obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, 
do ewidencji prowadzonej przez ten organ. Red.

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodzi-
ło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zo-
stały opublikowane 
ze względu na brak 
zgody rodzica
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OG£OSZENIA dRObNE

Największy wybór 
jesiennych cebul kwiatowych 

w konkurencyjnych cenach!!! 
Serdecznie zaprasza 

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWaranT” 

przy ul. Wojska polskiego 54, 
Tel. 091 39 20 760

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam działkę ogrodową 

5,5-arową z murowaną altanką, 
z mediami. Ogrody im. „Słowa-
ckiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 198, 0693 
850 197.

• Działki budowlane przy ul. Gen. 
Bema sprzedam. 0605 106 300.

• Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe 
lub przejmę lokatorskie. Tel. 0501 
608 771.

• S p r z e d a m  m i e s z k a n i e 
własnościowe przy ul. Bankowej 
3e/13, wykończone. 086 272 22 17, 
0605 069 902.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
0667 823 675.

• Duże mieszkanie lub dom 
w Nowogardzie – kupię lub 
wynajmę. Tel. 0500 484 576.

• S p r z e d a m  k a w a l e r k ę ,  u l . 
Żeromskiego, I piętro. Tel. 0501 
258 474.

• Kupię działkę pod budowę domu 
w Nowogardzie. 0601 77 50 37.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
– niedrogo. 0663 565 514.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730, po 15.00.

• Kupię kawalerkę bądź 2-pokojowe 
w Nowogardzie. 091 39 25 755, 
0602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe, nieumeblowane. 0607 
289 492.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77,2 m 
kw., wysoki standard i garaż przy 
ul. Boh. Warszawy. Cena 1 m kw. 
– 1500 zł. 0605 686 508.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-poko-
jowe. 0696 440 841.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, 
nowo wybudowany – Kol. Wierz-
bięcin. 0506 801 819, 091 39 
14 856.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 
091 39 28 108.

• Odstąpię mieszkanie o pow. 70 m 
kw. – Os. Gryfitów, I piętro. 0668 
841 631.

• Szukam do wynajęcia taniej 
kawalerki lub niekrępującego 
pokoju. 0660 412 121.

• Sprzedam okazyjnie pawilon han-
dlowy, 9 m kw., nowoczesny, okna, 

drzwi plastikowe z roletami. 091 39 
26 386.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 

poj. 2.0 automat, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 
17.

• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, 
poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cylin-
drowy, wspomaganie kierow-
nicy, ABS, centralny zamek, alu-
felgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 
Renault Laguna ii z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, 
poj. 1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 
zł. 0608 101 247.

• Sprzedam Ford Fiesta Courier, poj. 
1800, 1994 r., cena do uzgodnienia. 
091 39 17 938, 0660 047 600.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., za-
dbany. 0697 813 949.

• S p r ze d a m  V W  G o l f  I .  0 6 0 6 
821 993.

• Sprzedam VW Golf II, poj. 1.8, 1989 
r., szyberdach, alarm, hak. 0669 
018 385, po 19.00.

• Sprzedam Fiat 126p, 1995 r., cena 
do uzgodnienia. 091 39 20 713.

• Sprzedam Piaggio Skiper, poj. 125 
cm3, 1998 r., przebieg 14.000 km, 
stan super, cena 2.700 zł. 0508 
246 576.

• Sprzedam VWT4 Carawela, 1.9TDI, 
1991 r. 0696 655 884.

• Renault Welsapis 3.0DCI V6, 11.2002 
r., kolor szaro-czarny, beżowe 
skóry, pełna elektryka, 8 airbag, 
alufelgi 18’’, przebieg 92.000 km 
– bezwypadkowy. 90.000 zł – cena 
do uzgodnienia. 091 39 182 03, 
0696 541 015.

• Sprzedam BMW 525, TDS kombi, 
1995 r., cena 15.200 zł – do uzgod-
nienia. 0668 841 631.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 903, 
1992 r., alarm, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 0507 517 017.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 
16.00 – 091 39 22 165, po 16.00 
– 091 39 25 087.

• Sprzedam stół wibracyjny oraz 
formy do produkcji kostki polbruku. 
091 39 21 176.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•  Kompleksowe remonty mieszkań 
wykonam. 0608 364 330, 0600 
347 308.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• D Y WA N O P R A N i e  –  0 6 0 4 
373 143.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• cYKLiNOWANie Podłóg. 0691 
703 843.

• Transport osobowy. Posiadamy 
auta osobowe, mikrobusy, busy, 
autokary. Niskie ceny, komfortowe 
warunki podróży. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Jednodniowe wyjazdy nad morze 
– sobota, niedziela. Wyjazd godz. 
8.00, powrót godz. 17.00. 0609 
696 482.

• VecTRA S.A. informuje, że od 
dnia 01 sierpnia zostało urucho-
mione Biuro Obsługi Abonenta 
w Nowogardzie. Nowy adres: ul. 
Zaciszna 1/1 (od ul. Poniatow-
skiego), tel. 091 392 60 61, czyn-
ne od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 - 16.00. SeRDecZNie 
ZAPRASZAMY!!!

PRAcA
• P r z e d s i ę b i o r s t w o 

Ogólnobudowlane „Ptaszyński” 
zatrudni  pracowników do 
dociepleń. 0602 242 709, 0602 
159 015.

• Nauka jazdy skieruje osobę na 

kurs instruktorów, możliwość 
zatrudnienia. Mile widziana 
będzie kobieta.  Tel .  0601 
408 886.

• Zatrudnię fachowca do prac 
ogólnobudowlanych z dobrą 
znajomością j. niemieckiego. 
091 392 28 31, 0601 864 739.

• Naprawę dachu zlecę. 091 39 
20 354.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSZKODOWANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0508 866 447, 0500 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 
5 elementów z kolumnami i 
dokumentacją, mało używana, 
cena do uzgodnienia.  0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Wózek inwalidzki elektryczny, 
akumulatorowy, 4-kołowy „VITAL”, 
b. dobry stan sprzedam. 091 39 
22 731, 0880 834 805.

• Cegłę rozbiórkową czerwoną 
Suporex, itp. kupię. 0600 182 682.

• K u p i ę  –  s p r z e d a m  p i l a r k i 
spalinowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam suknię ślubną bordo/
e c r u ,  r o z m i a r  3 8 ,  c e n a  d o 
uzgodnienia. 0694 305 811.     
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    03.08.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. operator spycharki gąsienicowej
2. sprzedawca 
3. rozbieracz-wykrawacz
4. sprzedawca
5. ślusarz-spawacz 
6. sprzątaczka
7. szwacz obuwia
8. kierowca-sprzedawca
9. kierownik budowlany; murarz; tynkarz; 

cieśla; betoniarz; glazurnik
10. pracownik produkcji
11. tokarz-frezer

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. technolog robót wykończeniowych 

(Goleniów, Mosty)
2. kierownik robót sanitarnych (Gole-

niów)
3. operator koparki (Goleniów)
4. pakowacz żywności (Szczecin)
5. kierownik produkcji, piekarz (Dobra)
6. asystent projektanta konstrukcji 

(Szczecin)
7. nauczyciel j. angielskiego, j. niemie-

ckiego, j. polskiego, fizyki, techniki, 
muzyki (Osina)

8. kierowca kat C+E (Szczecin)
9. kierowca C+E (Węgorza)
10. specjalista ds. kontroli i inwentaryza-

cji sklepów (Gryfice)
11. stolarz (Glewice)
12. regionalny kurier/przedstawiciel 

handlowy (Kępno)
13. asystent zarządu (Glewice)
14. kucharz; dozorca (Dziwnów)
15. informatyk (Stargard Szcz.)
16. wychowawca kolonii (Szczecin)
17. przedstawiciel handlowy (Zachodnio-

pomorskie)
18. informatyk/administrator sieci (Za-

brze-Gliwice)
19. nabór do służby w Straży Granicznej 

(www.sg.gov.pl)
20. nauczyciel nauczania zintegrowa-

nego; bibliotekarz; nauczyciel WOS; 
nauczyciel j. polskiego (Kliniska 
Wielkie)

21. kierowca kat. D (Szczecin)
22. nauczyciel j. angielskiego; wycho-

wania fizycznego; plastyki; muzyki; 
psycholog; wychowawca świetlicy 
(Przybiernów)

23. nauczyciel j. polskiego; historii; j. 
angielskiego (Błotno)

24. nauczyciel j. angielskiego (Goleniów)
25. spawacz; monter kadłubów okrę-

towych; monter rurociągów okręto-
wych; absolwenci technicznych szkół 
zawodowych (Gdynia) 

26. pracownik fizyczny; operator ma-
szyn; operator wózków widłowych 
(Kliniska)

27. krojczy; szwaczka (Goleniów)
28. pakowacz płyt (Goleniów)
29. brygady dociepleniowe (Szczecin)
30. nauczyciel historii; technologii i 

towaroznawstwa (Goleniów)
31. nauczyciel j. niemieckiego; nauczyciel 

przyrody (Czarnogłowy)
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATO-

WYM URZĘDZIE PRACY W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. nr 12.1 sierpnia 2006 r., Adam Kieliszek, ur. 1932 r., Nowogard
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Termin  1 -   5  sierpień  2006 r.  - sobota 
Pomorzanin Nowogard - Osadnik Myślibórz
Polonia Płoty - Dąb Dębno
Piast Chociwel - Odra Chojna
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Zorza Dobrzany
Radovia Radowo Małe - Fagus Kołbacz
Vineta Wolin - Piast Choszczno
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Kłos Pełczyce
niedziela 
Mieszko Mieszkowice - Sparta Gryfice

Termin  2 -   12  sierpień  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Kłos Pełczyce
Piast Choszczno - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Fagus Kołbacz - Vineta Wolin
Zorza Dobrzany - Radovia Radowo Małe
Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Dąb Dębno - Piast Chociwel
Osadnik Myślibórz - Polonia Płoty
niedziela 
Mieszko Mieszkowice - Pomorzanin Nowogard

Termin  3 -   15  sierpień  2006 r.  - wtorek 
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice
Polonia Płoty - Mieszko Mieszkowice
Piast Chociwel - Osadnik Myślibórz
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Dąb Dębno
Radovia Radowo Małe - Odra Chojna
Vineta Wolin - Zorza Dobrzany
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Fagus Kołbacz
Kłos Pełczyce - Piast Choszczno

Termin  4 -   19  sierpień  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Piast Choszczno
Fagus Kołbacz - Kłos Pełczyce
Zorza Dobrzany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Odra Chojna - Vineta Wolin
Dąb Dębno - Radovia Radowo Małe
Osadnik Myślibórz - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Pomorzanin Nowogard - Polonia Płoty
niedziela 
Mieszko Mieszkowice  - Piast Chociwel

Termin  5 -   26  sierpień  2006 r.  - sobota 
Polonia Płoty - Sparta Gryfice
Piast Chociwel - Pomorzanin Nowogard
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Mieszko Mieszkowice
Radovia Radowo Małe - Osadnik Myślibórz
Dąb Dębno - Vineta Wolin
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Odra Chojna
Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany
Piast Choszczno - Fagus Kołbacz

Termin  6 -   2  wrzesień  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Fagus Kołbacz
Zorza Dobrzany - Piast Choszczno
Odra Chojna - Kłos Pełczyce
Dąb Dębno - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Osadnik Myślibórz - Vineta Wolin
Polonia Płoty - Piast Chociwel
niedziela 
Mieszko Mieszkowice - Radovia Radowo Małe
Pomorzanin Nowogard - Hutnik EKO TRAS Szczecin

Termin  7 -   9  wrzesień  2006 r.  - sobota 
Piast Chociwel - Sparta Gryfice
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Polonia Płoty
Radovia Radowo Małe - Pomorzanin Nowogard
Vineta Wolin - Mieszko Mieszkowice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Osadnik Myślibórz
Kłos Pełczyce - Dąb Dębno
Piast Choszczno - Odra Chojna
Fagus Kołbacz - Zorza Dobrzany

Termin  8 -   16  wrzesień  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany
Odra Chojna - Fagus Kołbacz
Dąb Dębno - Piast Choszczno
Osadnik Myślibórz - Kłos Pełczyce
Polonia Płoty - Radovia Radowo Małe
Piast Chociwel - Hutnik EKO TRAS Szczecin
niedziela 
Mieszko Mieszkowice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Pomorzanin Nowogard - Vineta Wolin

Termin  9 -   23  wrzesień  2006 r.  - sobota 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta Gryfice
Radovia Radowo Małe - Piast Chociwel
Vineta Wolin - Polonia Płoty
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Pomorzanin Nowogard
Kłos Pełczyce - Mieszko Mieszkowice
Piast Choszczno - Osadnik Myślibórz
Fagus Kołbacz - Dąb Dębno
Zorza Dobrzany - Odra Chojna

Termin 10 -   30  wrzesień  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Odra Chojna
Dąb Dębno - Zorza Dobrzany
Osadnik Myślibórz - Fagus Kołbacz
Polonia Płoty - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Piast Chociwel - Vineta Wolin
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Radovia Radowo Małe
niedziela 
Mieszko Mieszkowice - Piast Choszczno
Pomorzanin Nowogard - Kłos Pełczyce

Termin 11 -   7  październik  2006 r.  - sobota 
Radovia Radowo Małe - Sparta Gryfice
Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Chociwel
Kłos Pełczyce - Polonia Płoty
Piast Choszczno - Pomorzanin Nowogard
Fagus Kołbacz - Mieszko Mieszkowice
Zorza Dobrzany - Osadnik Myślibórz
Odra Chojna - Dąb Dębno

Termin 12 -   14  październik  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Dąb Dębno
Osadnik Myślibórz - Odra Chojna
Polonia Płoty - Piast Choszczno
Piast Chociwel - Kłos Pełczyce
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Radovia Radowo Małe - Vineta Wolin
niedziela 
Pomorzanin Nowogard - Fagus Kołbacz
Mieszko Mieszkowice - Zorza Dobrzany

Termin 13 -   21  październik  2006 r.  - sobota 
Vineta Wolin - Sparta Gryfice
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Radovia Radowo Małe
Kłos Pełczyce - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Piast Choszczno - Piast Chociwel
Fagus Kołbacz - Polonia Płoty
Zorza Dobrzany - Pomorzanin Nowogard
Odra Chojna - Mieszko Mieszkowice
Dąb Dębno - Osadnik Myślibórz

Termin 14 -   28  październik  2006 r.  - sobota 
Sparta Gryfice - Osadnik Myślibórz
Polonia Płoty - Zorza Dobrzany
Piast Chociwel - Fagus Kołbacz
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Piast Choszczno
Radovia Radowo Małe - Kłos Pełczyce
Vineta Wolin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
niedziela 
Pomorzanin Nowogard - Odra Chojna
Mieszko Mieszkowice- Dąb Dębno

Termin 15 -   4  listopad  2006 r.  - sobota 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta Gryfice
Kłos Pełczyce - Vineta Wolin
Piast Choszczno - Radovia Radowo Małe
Fagus Kołbacz - Hutnik EKO TRAS Szczecin
Zorza Dobrzany - Piast Chociwel
Odra Chojna - Polonia Płoty
Dąb Dębno - Pomorzanin Nowogard
Osadnik Myślibórz - Mieszko Mieszkowice

Ag

Terminarz piłkarskiej V ligi
Już w najbliższą sobotę wznawia swoje rozgrywki piłkarska V liga. Dziś podajemy terminarz wszystkich meczów rundy 

wiosennej. 

Inauguracja 
z Osadnikiem 
Myślibórz

Zakończyła się letnia przerwa i już w najbliż-
szą sobotę odbędą się pierwsze mecze pił-
karskiego sezonu 2006/2007. Na inaugurację 
rozgrywek Pomorzanin Nowogard zmierzy się 
na własnym boisku z Osadnikiem Myślibórz. 
Nasz najbliższy rywal w poprzednim sezonie 
występował w IV lidze, gdzie spisywał się na tyle 
słabo, że w tym sezonie będzie musiał grać na 
V-ligowych boiskach. Jak na ich tle zaprezentuje 
się nasza drużyna będzie można przekonać 
się już w najbliższą sobotę. Początek meczu o 
godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

juniorzy u siebie
Znana są już terminy meczów rozgrywanych 

na własnym boisku przez drużynę Pomorzanina 
Nowogard występującą w I klasie Juniorów. 
Zgodnie z terminem zatwierdzonym przez Za-
chodniopomorski Związek Piłki Nożnej nasze 
młodzieżowe drużyny zagrają:

9 września godzina 17.00 Pomorzanin Nowo-
gard – Pogoń Nowa I Szczecin,

30 października godzina 16.00 Pomorzanin 
Nowogard - Ina Goleniów,

14 października godzina 16.30 Pomorzanin 
Nowogard – Rega Merida Trzebiatów,

28 października godzina 15.00 Pomorzanin 
Nowogard – TKKF Stepnica.

Z kolei juniorzy grający w V lidze (II klasa 
juniorów) rozgrywać będą swoje mecze dwie 
godziny przed występami seniorskiej drużyny 
Pomorzanina.

Andrzej Garguliński

Zaproszenie
Rada Sołecka oraz LZS w Olchowie zapraszają 

na zawody rekreacyjno- sportowe na boisku 
„przy jeziorku” dnia 6 sierpnia 2006 r. (nie-
dziela) o godz. 9.45. W programie: piłka nożna, 
piłka siatkowa, gry, konkursy oraz zabawy dla 
wszystkich.

Zapraszamy. 
Organizatorzy

Plażowa Piłka Siatkowa
W dniach 5,12,19,26 sierpnia 2006 r. na terenie 
kąpieliska w Nowogardzie odbędzie się cykl 
imprez sportowych o Mistrzostwo Nowogardu 
w plażowej piłce siatkowej.
W zawodach mogą wziąć udział drużyny 3-
osobowe (gra dwóch).
Zawody rozpoczynają się 5.08. o godzinie 
10.00.
Zapisy na miejscu rozgrywek.

Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w nowogardzie
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ReHABiLiTAcJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 
do nowo otwartego 

GaBIneTu 
przy ul. dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

kontakt 0609 799 687

Firma zatrudni 

kobiety do pracy 
przy produkcji ozdób choinkowych. 

Zatrudnienie 
od 16 sierpnia do końca listopada 

w Nowogardzie.
Tel. 091 392 73 70.

Dzwonić od pn. 7.08.2006 r.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto
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 Cena 1,20 zł

Hurtownia Rowerów i Skuterów

RATY
0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

czytaj na str. 4

reklamareklama

czytaj na str. 2

Czas żniw

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Telefoniczny dyżur redakCyjny
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

 www.dziennik.nowogard.net

reklama

reklama

Foto T. Tracz

Tragiczny 
wypadek pod 
konarzewem
Pomorzanin Nowogard

Wysoka 
wygrana 
na inaugurację

ruiny 
odstraszają

czytaj na str. 8
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  Nasza sonda
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy miesz-

kańców jakie zmiany odczuli 10 miesięcy po 
wyborach parlamentarnych.

Pani alicja Centała
Nie zauważyłam z 

tego tytułu żadnych 
zmian. Może coś się 
gdzieś zmieniło, jed-
nakże ja żadnych zmian 
nie odczułam.

Pan jacek dąb
N i e  o d c z u w a m 

zmian, ponieważ sytu-
acja w kraju się nie po-
prawiła. PiS nie zrobił 
do tej pory dla Polski 
nic dobrego i nie sądzę 
by w najbliższym cza-
sie ta sytuacja uległa 
zmianie.

Pan Czesław kęp-
niak

Chyba jakieś zmiany 
zaszły, jednakże oso-
biście nie podoba mi 
się sytuacja w rządzie, 
mam tutaj na myśli 
liczne zawirowania wo-
kół obsady stanowisk. 
Jeden minister zostaje 
powołany, sprawuje 
funkcję i po dwóch, 

trzech miesiącach zostaje odwołany, po czym 
przychodzi następny. Ministrowie są zmieniani 
jak rękawiczki. W ciągu pół roku na stanowi-
skach ministerialnych dokonano wielu zmian 
personalnych, co jest bardzo niekorzystne dla 
państwa. Jak wiadomo każdemu odwołanemu 
ministrowi trzeba dać odprawę, a z tym nikt 
się nie liczy. Tę sytuację odczuwa w znacznym 
stopniu społeczeństwo. A my emeryci i renciści 
musimy za to wszystko płacić. 

red. 

We wtorkowym DN ukazał się artykuł 
“Moim zdaniem...”, w którym błędnie 

podaliśmy nazwisko bohaterki. Jak nas 
poinformował wydział meldunkowy UMiG 

poprawnie brzmi ono Marcinowicz. 
red.

kronika policyjna 
W poniedziałek 31 lipca przy 

ulicy Warszawskiej policja za-
trzymała nietrzeźwego kierowcę 
Jana O., który miał we krwi 1,4 
promila alkoholu.

We wtorek 1 sierpnia na gorą-
cym uczynku przyłapano dwóch 
nieletnich (9 i 13 lat) podczas 
próby kradzieży (dla zabawy) 
tablicy rozdzielczej samochodu. 
Po ujęciu funkcjonariusze policji 
odstawili niedoszłych sprawców 
do domu. Sprawa trafi do Sądu 
Rodzinnego Nieletnich w Go-
leniowie.

Tego samego dnia dokonano 
włamania do piwnicy na Boha-
terów Warszawy  (po przecięciu 
skobla)  skradziono trzy okna 
PCV o łącznej wartości 835 zł.

W czwartek 3 sierpnia zgło-

szono kradzież torebki damskiej 
na terenie działek ogrodowych 
przy ulicy 5 Marca. Niestety 
do utraty mienia w dużej mie-
rze przyczyniła się, przez swą 
niefrasobliwość, sama osoba 
poszkodowana pozostawiając 
torebkę na płocie i rozmawiając 
z koleżanką.

W tym samym dniu policja 
zatrzymała pijanego rowerzy-
stę Edmunda K., u którego po 
badaniu stwierdzono 2 promile 
alkoholu.

Innego nietrzeżwego kierowcę 
ujęto w miejscowości Strzelewo. 
Czesław S. miał 2,45 promila 
alkoholu we krwi. 

Ponadto zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego Nokia 
6880. Telefon ukradli nieznani 

sprawcy w Banku Spółdzielczym 
przy ulicy 3 Maja.

W piątek 4 sierpnia w sklepie 
Lidl skradziono artykuły spo-
żywcze. Sprawca czynu Włady-
sław P. otrzymał mandat karny. 
Skradziona żywność została 
odzyskana.

W niedzielę 6 sierpnia około 
południa doszło do wypadku 
samochodowego między Jarchli-
nem a Konarzewem. Wypadek 
został spowodowany nadmierną 
prędkością i nieprzestrzeganiem 
zasad ruchu drogowego kierow-
cy. Samochód wyjeżdżając z 
łuku wpadł w poślizg i uderzył 
w drzewo.

red.

Straż pożarna
We wtorek 1 sierpnia w Masz-

kowe zapaliła się słoma po kom-
bajnie i poszycie w lesie o po-
wierzchni około pół hektara.

W środę 2 sierpnia w Nowo-
gardzie przy ulicy 5 Marca spaliła 
się częściowo altana ogrodowa.

Tego samego dnia na tra-
sie Nowogard-Żabowo miała 
miejsce kolizja 6 samochodów 
osobowych.

W piątek 4  s ierpnia  po 
zgłoszeniu przez spółdzielnię 
mieszkaniową Gardno strażacy 

uwolnili ptaka uwięzionego w 
instalacji przeciwgromowej bu-
dynku mieszkalnego przy ulicy 
Zamkowej.

W sobotę 5 sierpnia w Jeniko-
wie straż pożarna  usunęła konar 
drzewa zalegający na jezdni  strą-
cony przez silne wiatry.

W sobotę 5 sierpnia strażacy 
ugasili śmiecie, które paliły się 
w opuszczonym budynku na 
terenie byłej mleczarni przy ulicy 
Cmentarnej.

W niedzielę 6 sierpnia miał 

miejsce wypadek samochodowy 
na trasie Jarchlino – Konarze-
wo. Zginęły 3 osoby. Działa-
nia straży pożarnej polegaly 
na zabezpieczeniu miejsca i 
odłączeniu akumulatorów, po 
przeprowadzeniu dochodzenia 
przez policję, przystąpiono do 
wydobywania ciał ofiar wypadku 
przy pomocy narzędzi hydrau-
licznych. Następnie uprzątnięto 
wrak pojazdu.

red.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie pozdrawiamy Michała Lewandowskie-

go, który przebywa obecnie z rodzicami w Anglii i 
dziękujemy za odpowiedź na nasz apel dotyczący 
przekazania roweru osobom potrzebującym. 

red.

Tragiczny wypadek 
pod konarzewem
W niedzielne przedpołudnie na trasie Jarchlino 
– Konarzewo miał miejsce tragiczny wypadek 
samochodowy. Samochód marki Opel Astra z 
trzema osobami w środku wpadł w poślizg na 
łuku drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły 
wszystkie osoby jadące pojazdem. Zdaniem 
policji przyczyną wypadku była zbyt szybka i 
nieprzepisowa jazda kierowcy auta. Ponadto 
pasażerowie, jak i kierowca nie mieli zapiętych 

pasów bezpieczeństwa. Oprócz tego we wraku 
samochodu dało się wyczuć zapach alkoholu, 
co jest dowodem na to, że podróżujący mogli 
być pod jego wpływem. Jak podaje PAP nadal 
prowadzone są badania czy prowadzący pojazd 
również spożywał alkohol.
     
   red. 
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awaria kontrolowana
Awaria samochodu to sprawa losowa, 

może przydarzyć się każdemu. Nawet 
ogromnemu tirowi z zaopatrzeniem do su-
permarketu. Lecz gdy ten staje na światłach 
awaryjnych tuż obok swojego firmowego 
sklepu to trudno uznać to za zbieg okolicz-
ności. A tak właśnie się stało w minioną so-
botę na ulicy 700-lecia, gdy ulica ta jest i tak 
wystarczająco zatłoczona. Taka przeszkoda 
jeszcze bardziej wzmagała panujący na dro-
dze chaos. Chyba należał się mandacik.

Ag

Wielka zawalidroga w firmowych bar-
wach. 

Iwona Szpala, Piotr Machajski
esbeckie teczki znalezione w opuszczonej 

szopie  
W opuszczonej szopie odnalazły się teczki, 

w których bezpieka gromadziła materiały z in-
wigilacji Teresy Boguckiej, wybitnej działaczki 
opozycji i podziemia. - O ile wiem, pierwszy 
raz coś takiego się zdarzyło - ocenia Andrzej 
Friszke, członek Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej.(...)

Ludzkie sprawy 

Wojna o drzwi
Zakup nowych drzwi wejściowych i ich zamontowania wydaje się być sprawą banalnie prostą. Jak 

się okazuje nie zawsze tak jest, a czasami nawet swój finał znajduje w sądzie.

klient niezadowolony
Do redakcji „Dziennika” zgło-

sił się mieszkaniec Nowogard 
Zbigniew Jarych opowiadając 
nam swoją historię. Otóż w 
marcu tego roku postanowił 
wymienić swoje drzwi wejścio-
we. Skontaktował się więc z 
firmą „Okno Lux” handlującą 
takowymi tłumacząc im, że chce 
dokładnie taki sam model jaki 
zakupiła jego sąsiadka. Miał się 
zgadzać kolor samego skrzydła, 
kolor klamki i zamków oraz 
oczywiście wymiary. Przed-
stawiciel firmy stwierdził, że 
wie o co chodzi, po czym w 
załączniku do umowy zamiast 
standardowej wysokości 200 
cm wpisał zaledwie 197 cm. I 
tu – jak mówił nasz rozmówca 
– popełnił błąd podpisując ów 
załącznik bez szczegółowego za-
znajomienia się z nim. Płatność 
za dostawę i montaż miała być 
rozłożona na 10 rat.

W tym, co się stało zoriento-
wał się już po wstawieniu drzwi. 
Natychmiast złożył reklamację 
domagając się wymiany drzwi 
na standardowe lub zamonto-
wania drzwi starych.

W jego mieszkaniu pojawił się 
serwisant z firmy produkującej 
owe drzwi, który w protokole 
oględzin stwierdził kilka nie-
prawidłowości. Skrzydło miało 
zaledwie 193 cm wysokości, 
było więc o 5 cm niższe od 
wysokości podanej w załącz-
niku do umowy. Drzwi były 
wypaczone, nie były spasowane 
z ościeżnicą, było kilka prześwi-
tów a uszczelka została zamon-

towana odwrotnie. Poza tym na 
skrzydle nie było stosownego 
kodu, którym oznaczany jest 
każdy podobny produkt, przez 
co trudno byłoby starać się o 
naprawę gwarancyjną. 

Nasz rozmówca powiado-
mił o wszystkim Powiatowego 
Rzecznika Konsumenta, który 
wniósł o odstąpienie od umowy 
i przywrócenie stanu pierwot-
nego, czyli demontaż nowych i 
montaż starych drzwi. Stosowne 
pismo zostało wysłane do firmy 
„Okno Lux”. Firma ta w swo-
jej odpowiedzi stwierdziła, że 
brak standardowej wysokości 
spowodowany jest faktem, że w 
mieszkaniu jej klienta jest ocie-
plona podłoga i zamontowane 
kafelki. Warstwa ta mierzy sobie 
8 – 10 cm, więc nie jest możliwe 
zamontowanie drzwi wysokości 
200 cm bez ingerencji w kon-
strukcję budynku. I – jak się 
możemy domyślać – właśnie to 
jest powodem wstawienia niż-
szego skrzydła. Panu Jarychowi 
takie tłumaczenie nie wystar-
cza. Odmówił więc uiszczenia 
zapłaty (firma zamiast umó-
wionej spłaty ratalnej domaga 
się jednorazowego uiszczenia 
należności), podtrzymuje zarzu-
ty wobec dostawcy i domaga się 
ich wymiany.

dostawca nie ma sobie nic 
do zarzucenia

Z zarzutami tymi komplet-
nie nie zgadza się „Okno Lux”. 
Przedstawicielka firmy Ag-
nieszka Kolarz stwierdziła, że 
wszystkie szczegóły montażu 

zostały wytłumaczone klientowi 
w chwili podpisania umowy. 
O wszystkim wiedział, mógł 
więc od niej odstąpić. Tego 
jednak nie zrobił. Podtrzymuje 
opinię przesłaną Powiatowemu 
Rzecznikowi Konsumenta, że 
w mieszkaniu pana Jarycha 
nie było możliwości zamon-
towania drzwi o wymiarach 
standardowych bez naruszania 
konstrukcji bloku mieszkalnego. 
Takie prace wymagają zgło-
szenia do właściwego organu 
i powinny być prowadzone w 
oparciu o projekt architektury 
i konstrukcji budynku oraz w 
konsultacji z projektantem lub 
inspektorem nadzoru. Poza tym 
drzwi zostały obcięte fabrycznie 
a stwierdzone odchyłki nie prze-
kraczają dopuszczalnych norm. 
Zdaniem naszych rozmówców 
sprawę tę można było załatwić 
polubownie, jednak klient tego 
nie chciał. Co więcej, rozpoczął 
kampanię oczerniającą firmę. 
Pojawił się m.in. u jednego z 
mieszkańców naszego miasta 
informując o rzekomej jej nie-
rzetelności. Mimo to ów klient 
był zadowolony z jej usług i 
zgodził się zeznawać w sądzie. 
Bo właśnie tam sprawa będzie 
miała swój finał. Z polecenia 
firmy „Okno Lux” zajmą się 
nią poznańscy windykatorzy z 
Inkaso Hermański, którzy będą 
prowadzić dochodzenie rosz-
czeń finansowych.

A chodziło o zwyczajne za-
montowanie drzwi wejścio-
wych.

Ag

Małgorzata Goss 
Finał w prokuraturze
Sprawa utraty przesłanych do Ludwigsburga 

akt śledztw dotyczących zbrodni niemieckich 
popełnionych w okupowanej Polsce jest już w 
prokuraturze. Zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa złożył prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej prof. Janusz Kurtyka. W 
gronie osób odpowiedzialnych za nieprawid-
łowości wskazani zostali kolejni szefowie byłej 
Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu i jej poprzedniczki - Głów-
nej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w 
Polsce, w tym prof. Witold Kulesza, obecny szef 
pionu śledczego IPN.(...)

Piotr Adamowicz, Andrzej Kaczyński
PO PuBLIkaCjI “rZ” Sprawa kontaktu 

operacyjnego “delegat”
jeszcze jeden ślad informatora bezpieki
Wstrząs, zaskoczenie, niedowierzanie, nie-

smak - to reakcje po opisaniu przez “Rzeczpo-
spolitą” działalności informatora Służby Bezpie-
czeństwa o pseudonimie Delegat. Dotarliśmy 
do kolejnego dokumentu, który potwierdza 
istnienie “Delegata” i jego współpracę z bez-
pieką.(...)
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WC za kwadrans, czyli…
Pierwszy publiczny szalet w mieście 

(„dn” nr 61 wtorek, 6 sierpnia 1996 r.)
Na początku września Wydział Komunalny 

planuje postawienie pierwszego publicznego 
szaletu w Nowogardzie. Toaleta umiejscowiona 
zostanie tuż przy Banku Rozwoju Cukrownictwa 
od strony północnej bliżej zatoki postojowej przy 
ulicy 5-go Marca. Szalet postawiony będzie na 
małym fundamencie, przy wejściu utwardzony 
polbrukiem, do którego prowadzić będą dwie 
dróżki: jedna od ulicy 700- lecia, druga od 
strony 5-go Marca. Sam kontener kosztuje w 
granicach 180-200 milionów starych złotych + 
koszt podłączenia wody i prądu, w sumie ok. 
350 mln starych złotych. Toaletę postawi firma, 
która wygra przetarg zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych. Przy kontenerze zostanie 
zatrudniona jedna osoba, która będzie dbała o 
czystość i higienę szaletu.

Wreszcie ruszy firma „Noworim” 
(„dn” nr 60, piątek 2 sierpnia 1996 r.)
Wreszcie rusza z działalnością spółka „No-

worim” (przetwórnia i konfekcjonowanie jelit), 
która zamierza zatrudnić 20 osób (kobiet). 
Po wielu problemach związanych z odbiorem 
zakładu od września br. firma ta wchodzi już z 
produkcją na nasz rynek.

Jak podaje Wydział Promocji, Rozwoju Gospo-
darczego i Inwestycji od miesiąca maja do lipca 
br. na terenie Gminy Nowogard powstały ogółem 
104 zakłady różnych branż. 

Melina pod Puchatkiem 
(„dn” nr 61, wtorek 6 sierpnia 1996 r.)
Chcę zwrócić uwagę na drastyczny problem 

związany z ul. 5 Marca. Problem ten stwarza 
istniejący tam sklep „Puchatek”, który kiedyś 
pod zarządem PSS Społem cieszył się dobrą 
opinią. Dziś jest we władaniu ajentki i jest dla 
mieszkańców pobliskich bloków gehenną. Otóż 
obrazkiem dnia codziennego pod sklepem jest 
wystawiony stolik, krzesełka i raj dla pijaków. 
W niektóre dni od samego rana na stoliku stoi 
butelka z alkoholem, piwo i coś na „zagrychę”. 
Najgorsze jest przy tym słownictwo, które przy 
okazji spożywania tych trunków roznosi się po 
okolicy „k…a, p…ę”, itp epitety. 

Panowie i panie piją rozwaleni na chodniku, 
że przejść nie można. A jak się towarzystwo 
napije to trzeba, gdzieś ten płyn wydalić. Więc 
w biały dzień oblewają zaplecze sklepu ABC, 
żywopłot, a co „inteligentniejsi” wchodzą do 
piwnic, klatek pobliskich bloków. Widok ten jest 
bardzo wulgarny.

Żeby było śmieszniej to w sklepie są informacje 
o treści: „Zakaz spożywania alkoholu w sklepie i 
jego obrębie”, „Zakaz sprzedaży alkoholu osobom 
nietrzeźwym i młodzieży do lat 18”. Ale tu się 
tego widać nie przestrzega.

Informujemy, że   

11 sierpnia 
2006 r.

piątek 
w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji 
„Dziennika 

Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur 

radca prawny. 
Konsultacje 

bezpłatne, zaprasza-
my!

Czas żniw
dokończenie ze str. 1

i pieniędzy w pole m.in.: opry-
ski, nawozy, jednak efektu nie 
widać.

Oka

Rolnicy rozpoczęli tegoroczne 
żniwa szybciej niż zazwyczaj. 
Przyczyniła się do tego susza, 
która objęła cały nasz kraj. Zbio-
ry są o ponad połowę niższe niż 
w zeszłym roku, jednak koszty 
prac polowych wzrosły. Stawia 
to rolników w ciężkiej sytuacji, 
gdyż często koszty wynajmu 
kombajnu zbożowego (za godz. 
200-250zł) przewyższają wartość 
zboża. Tak, więc o dochodzie nie 
ma co mówić.

Rolnik z Ostrzy-
cy: „Zboża ozime 
są osłabione su-
szą, jednak nie w 
takim stopniu jak 
zboża jare, które 
praktycznie zo-
stały doszczętnie 
zniszczone. Co więcej, w zbożu 
pomimo oprysków znajduje się 
owsik (dzikie zboże), dlatego 
też nie mogę sprzedać plonu do 
skupu. Włożyłem dużo pracy 

dziury przy 
garażach

do naszej redakcji zwrócili się z prośbą o 
pomoc czytelnicy będący właścicielami garaży 
przy ul. Zamkowej.

Jak twierdzą drogi dojazdowe do tych obiektów 
są fatalne, trudno przejechać z uwagi na dziury.

„Interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy o na-
prawę, niestety bez skutku. Próbowaliśmy, więc we 
własnym zakresie je naprawić sypiąc do dziur piasek, 
żwir lub gruz. Nie na wiele to się zdało. Wystarczy 
deszcz i parę razy przejechać samochodem i dziury 
znów są. I to jeszcze większe.”

W miniony weekend udaliśmy się na ulicę 
Zamkową i  niestety możemy tylko potwierdzić 
pretensje mieszkańców.

Zauważyliśmy sznur samochodów z rejestracja-
mi z różnych województw naszego kraju, jak i z 
zagranicy. Ich właściciele to odwiedzający, którzy  
przybyli do zakładu karnego.

Widząc taki obrazek, co o nas pomyślą? O na-
szych władzach? Naszym mieście?

Może władze miasta zawarłyby porozumienie z 
właścicielami garaży w sprawie rozwiązania tego 
problemu wspólnymi siłami?

I. karczyński

jaka jest prawda?
W sprawie tajemniczej plamy na naszym jeziorze 

na łamach DN ukazało się sporo artykułów.
Jedna z naszych czytelniczek poinformowała nas, 

że po kąpieli w jeziorze wystąpiła u niej wysypka 
– według osób odpowiedzialnych miał być to po-
jedynczy przypadek, jednak kolejne telefony do 
redakcji świadczą o tym, że jest inaczej.

Jakby tego było mało, na naszym jeziorze poja-
wiły się śnięte ryby, które można było zobaczyć w 
niedzielę w pobliżu fontanny.

Sanepid twierdzi, że woda jest czysta. Skąd zatem 
wysypka u ludzi? Skąd śnięte ryby?

Czy ktoś powie wreszcie prawdę o stanie wody 
w jeziorze?

I. karczyński

Cyrk eurOPa 
w Nowogardzie

W programie: pokazy zwierząt, 
akrobatyka napowietrzna, kobieta pająk, 
balans ze szkłem, fruwające sześciokąty. 

Gra orkiestra cyrkowa. 
Serdecznie zapraszamy

środa (9.08.) godz. 18.00 
ul. Boh. Warszawy
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Firma Usługowo-Handlowa 
A. Fedeńczak 

poszukuje 
murarza - tynkarza. 
kontakt tel. 091 39 26 925.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie ul. Zakładowa 3 

przyjmie do pracy 
sekretarkę 

 Wymagania podstawowe:
- wykształcenie wyższe,
- biegła obsługa urządzeń biuro-

wych,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność, 
- miła prezencja.
Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność,
- gotowość do podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych,
- znajomość języka obcego,
Zakres obowiązków:
- prowadzenie sekretariatu,
- prowadzenie dziennika korespon-

dencyjnego pism przychodzących i 
wychodzących,

- przygotowanie korespondencji,
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd 

Pracy w Goleniowie, Filia w Nowogar-
dzie. 

Oferty pracy + CV wraz ze świa-
dectwem ukończenia szkoły, na-
leży składać do dnia 21.08.2006 r. 
godz.15.30 w sekretariacie Powia-
towego Urzędu Pracy w Golenio-
wie pok.3, ul. Zakładowa 3.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową �,�-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. Ogrody im. „Słowackiego”. 
0604 �09 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z możli-
wością przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obornicka). 
0693 850 198, 0693 850 197.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 
39 22 150, 0503 67 18 32.

• Duże mieszkanie lub dom w Nowo-
gardzie – kupię lub wynajmę. Tel. 
0�00 484 �76.

• Sprzedam kawalerkę, ul. Żeromskiego, 
I piętro. Tel. 0501 258 474.

• Kupię działkę pod budowę domu w 
Nowogardzie. 0601 77 50 37.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
– niedrogo. 0663 565 514.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0�00 
766 7�0, po 1�.00.

• Kupię kawalerkę bądź 2-pokojowe 
w Nowogardzie. 091 39 25 755, 0602 
630 016.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany – Kol. Wierzbięcin. 0506 
801 819, 091 39 14 856.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 
39 28 108.

• Odstąpię mieszkanie o pow. 70 m kw. 
– Os. Gryfitów, I piętro. 0668 841 631.

• Szukam do wynajęcia taniej kawa-
lerki lub niekrępującego pokoju. 
0660 412 121.

• Sprzedam okazyjnie pawilon handlo-
wy, 9 m kw., nowoczesny, okna, drzwi 
plastikowe z roletami. 091 39 26 386.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
67 m kw., Osina. 0601 71 31 95.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 

2.0 benzyna, silnik �-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, cen-
tralny zamek, alufelgi 16’’, wtrysk 
mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.�00 zł. Tel. 0692 �64 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 060� �22 �40.

• Kupię 4 felgi stalowe 1�” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 060� �22 �40.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, poj. 
1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 zł. 0608 
101 247.

• Sprzedam Fiat 126p, 1995 r., cena do 
uzgodnienia. 091 39 20 713.

• Sprzedam Piaggio Skiper, poj. 125 
cm3, 1998 r., przebieg 14.000 km, stan 
super, cena 2.700 zł. 0508 246 576.

• Renault Welsapis 3.0DCI V6, 11.2002 
r., kolor szaro-czarny, beżowe skóry, 
pełna elektryka, 8 airbag, alufelgi 18’’, 
przebieg 92.000 km – bezwypadkowy. 

90.000 zł – cena do uzgodnienia. 091 
39 182 03, 0696 541 015.

• Sprzedam BMW 525, TDS kombi, 1995 
r., cena 15.200 zł – do uzgodnienia. 
0668 841 631.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 903, 1992 
r., alarm, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. 0507 517 017.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 �9 111 17.

• Sprzedam Opel Corsa, 1991 r., 1.4 
benzyna. 0693 723 034.

• Sprzedam motor Simson S-51 zareje-
strowany, z papierami, kolor niebieski, 
w dobrym stanie, cena 1.400 zł – do 
uzgodnienia. 091 39 50 140.

• Sprzedam Opel Corsa, 1992 r., poj. 1.0 
+ gaz, aktualny przegląd i OC. 0513 
164 203.

• Sprzedam Skodę Favorit na części. 
0603 529 865.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 8�8 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 �9 
17 �0�.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Tel. do 16.00 
– 091 �9 22 16�, po 16.00 – 091 �9 
2� 087.

• Sprzedam stół wibracyjny oraz formy 
do produkcji kostki polbruku. 091 39 
21 176.

• Sprzedam króliki duże w różnym wie-
ku. Karsk 19. 091 39 22 497.

• Pszenicę sprzedam. 091 419 10 76.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•  Kompleksowe remonty mieszkań 

wykonam. 0608 �64 ��0, 0600 
�47 �08.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
�16 4�1.

• DYWANOPRANIE – 0604 �7� 14�.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 �9 22 78�, 
0660 �92 8�1.

• CYKLINOWANIE Podłóg. 0691 
70� 84�.

• Transport osobowy. Posiadamy auta 
osobowe, mikrobusy, busy, autokary. 
Niskie ceny, komfortowe warunki 
podróży. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 0694 
�2� 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Jednodniowe wyjazdy nad morze 
– sobota, niedziela. Wyjazd godz. 8.00, 
powrót godz. 17.00. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 069� 
�11 717.

• VECTRA S.A. informuje, że od dnia 
01 sierpnia zostało uruchomione 
Biuro Obsługi Abonenta w Nowo-
gardzie. Nowy adres: ul. Zaciszna 
1/1 (od ul. Poniatowskiego), tel. 091 
�92 60 61, czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 - 16.00. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PRACA
• Przedsiębiorstwo Ogólnobudow-

lane „Ptaszyński” zatrudni pracow-
ników do dociepleń. 0602 242 709, 
0602 1�9 01�.

• Poszukuję korepetytora – może 
być student do przygotowania na 
poprawkę II kl LO. 091 �9 22 260, 
0669 7�0 2�7.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0�08 
866 447, 0�00 766 7�0.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-
mentów z kolumnami i dokumentacją, 
mało używana, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam suknię ślubną bordo/ecru, 
rozmiar 38, cena do uzgodnienia. 0694 
305 811.     

• Kupię książki do I klasy Gimnazjum nr 
2. Tel. 091 39 27 132.

SkLeP PrOMyk 
CZYNNY 24h

  Zapraszamy
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

NOWOGARD    07.08.2006r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIóW, FILIA 
NOWOGARD

tel. 091 3921376
1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego
3. szwacz obuwia
4. księgowy
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. prasowaczka
10. kierowca-mechanik ciąg-

nika roln.
11. spawacz
12. kierownik budowy,murar

z,tynkarz,cieśla,betoniarz
13.stolarz (Osina)
14. kasjer-sprzedawca (gr.

inwalidzka)
15. tokarz-frezer
16. sprzedawca
17. kucharz
18. elektryk

OFERTY PRACY SPOZA 
REJONU

1. pracownik produkcji, 
operat.wózków widłowych  
(Kliniska)

2. stolarz (Glewice) 
3. kierownik produkcji 

piekarniczej (Dobra) 
4. piekarz (Dobra)
5. prac.obsługi wózka 

sprzątającego (gr.inwal.)
6. ślusarz-spawacz      (Szczecin) 
7. kierowca C+E Gryfice
8. szwaczka (Goleniów)
 9. krojczy (Goleniów)
 10. rozbieracz-wykrawacz  

(Ościęcin)
 11. glazurnik, szpachlarz, rob.

budowlany (Szczecin)
 12. operator maszyn do drewna  

(Płoty)
13. informatyk (Stargard Szczec.) 
14. agent ochrony, wartownik 

(Szczecin)
INFORMACJE MOŻNA 

UZYSKAĆ W POWIATOWYM 
URZĘDZIE PRACY W 

GOLENIOWIE, FILIA W 
NOWOGARDZIE pok. nr 12.

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,�0 zł*

A� jednostronnie - 0,�6 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł*

*ceny netto
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Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myślibórz 6:0 (5:0)

Mamy lidera
Pomorzanin: Piątkowski – 

Marszałek (46. Nieradka), M. 
Miklas, Wasyluk, Kaczmarek 
(80. Galus), Skórniewski (78. 
Sokulski), Rzechuła, Konieczny 
(41. Dworak), Jurczyk, K. Mi-
klas, Bonifrowski.

Bramki dla Pomorzanina: 
Rzechuła, samobójcza, Boni-
frowski, Wasyluk, Kaczmarek, 
K. Miklas.

Ulewny deszcz nie sprzyjał in-
auguracji rozgrywek piłkarskiej 
V ligi. Mimo to na stadionie 
przy ulicy Wojska Polskiego 
pojawiła się grupa najwierniej-
szych kibiców. I chyba nikt nie 
żałował przemokniętych ubrań, 
gdyż Pomorzanin rozgromił 
spadkowicza z IV ligi, drużynę 
Osadnika Myślibórz.

Na pierwszą bramkę w sezonie 
nie trzeba było długo czekać. Już 
w 3. minucie nieatakowany przez 
nikogo Rzechuła spokojnie po-
prowadził piłkę na 22 metr, ude-
rzył, a ta wpadła do siatki obok 
interweniującego bramkarza. 

Pomorzanin zaczął grać pew-
niej, dłużej utrzymywał się przy 
piłce, lecz nic z tego nie wynika-
ło. Za to częściej zaczęli atako-

wać goście. W 9. minucie prawą 
stroną przedarł się jeden z graczy 
Osadnika, okiwał dwóch naszych 
zawodników i zagrał do będące-
go przed bramką partnera. Ten 
stojąc na 5 metrze i mając przed 
sobą tylko bramkarza strzelił nad 
bramką. W 13. minucie Osadnik 
mógł zdobyć bramkę z rzutu 
wolnego, lecz piłka uderzona 
z 20 metrów minęła spojenie 
słupka z poprzeczką. 

Trzy minuty później było już 
2:0. Wasyluk dośrodkował z 
rzutu rożnego na głowę Mar-
szałka, ten nie trafił w piłkę, lecz 
zrobił to obrońca Osadnika i w 
ten sposób pokonał własnego 
bramkarza.

Od tej pory gra prowadzona 
była pod dyktando Pomorzani-
na. Nasi zawodnicy grali pew-
niej, przeprowadzali ciekawe 
akcje (Jurczyk z Koniecznym) 
i nadal byli skuteczni. W 31. 
minucie wracający do składu Bo-
nifrowski otrzymał prostopadłe 
podanie, znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem, spo-
kojnie go minął i umieścił piłkę 
w pustej bramce. Dwie minuty 
później pada czwarta bramka. 

Rzut wolny z 22. metrów wyko-
nywał Wasyluk, jego silny strzał 
po rękach bramkarza wpada do 
bramki po drodze obijając się od 
poprzeczki.

Dwie minuty przed końcem 
pierwszej polowy wynik brzmiał 
już 5:0. Po dośrodkowaniu w 
pole karne Kaczmarek uderzył 
głową w kierunku bramki i piłka 
prześliznęła się pod brzuchem 
interweniującego bramkarza 
gości.

Druga połowa niewiele mogła 
już zmienić. Osadnik chwilami 
miał problemy z wydostaniem się 
z własnej połowy a Pomorzanin 
dalej grał swoje. W 46. minucie 
Bonifrowski zagrał świetną pro-
stopadłą piłkę do K. Miklasa, ten 
jednak odrobinę się spóźnił i nie 
trafił do bramki. Uczynił to w 57. 
minucie, kiedy bramkarz gości 
nie sięgnął do dośrodkowania 
Dworaka i naszemu napastniko-
wi pozostało głową dopełnić for-
malności. W 72. minucie mógł 
zdobyć kolejną bramkę. Znowu 
dośrodkowywał Dworak, lecz K. 
Miklas przestrzelił z 5 metrów.

Pod koniec meczu Osadnik sta-
rał się zdobyć honorową bramkę. 
Świetnie jednak spisywał się nasz 
bramkarz. Piątkowski popisał się 
kilkoma ładnymi interwencjami. 
Szczególne wrażenie zrobił strzał 
napastnika Osadnika, który bę-
dąc na 11. metrze uderzył piłkę, 
która po koźle leciała pod po-
przeczkę. Nasz bramkarz nie dał 
się jednak zaskoczyć i zachował 
czyste konto, a kibice mogli sobie 
zanucić „Mamy lidera...”. Oby jak 
najdłużej.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Dąb Dębno 1 : 

2, Radovia Radowo Małe - Fagus 
Kołbacz 0 : 0, Orzeł Trzcińsko-
Zdrój - Kłos Pełczyce 1 : 0, 
Mieszko Mieszkowice - Sparta 
Gryfice 0 : 1, Piast Chociwel - 
Odra Chojna 1 : 2, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Zorza Dobrzany  
4 : 1, Vineta Wolin - Piast Chosz-
czno 1 : 1.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Pomorzanin Nowogard 1 3 6-0
2.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 3 4-1
3.  Dąb Dębno 1 3 2-1
4.  Odra Chojna 1 3 2-1
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 1 3 1-0
6.  Sparta Gryfice 1 3 1-0
7.  Piast Choszczno 1 1 1-1
8.  Vineta Wolin 1 1 1-1
9.  Fagus Kołbacz 1 1 0-0
10.  Radovia Radowo Małe 1 1 0-0
11.  Piast Chociwel 1 0 1-2
12.  Polonia Płoty 1 0 1-2
13.  Kłos Pełczyce 1 0 0-1
14.  Mieszko Mieszkowice 1 0 0-1
15.  Zorza Dobrzany 1 0 1-4
16.  Osadnik Myślibórz 1 0 0-6

Memoriał Edwarda Łuczaka

Spartakiada 
w dąbrowie

W dniu 30 lipca 2006 r. w Dąbrowie odbył się 
XIV memoriał Edwarda Łuczaka, zorganizowany 
przez LZS „Start” Dąbrowa. Memoriał obejmował 
turniej piłki nożnej w, którym wzięło udział osiem 
drużyn, turniej piłki siatkowej, w którym wystarto-
wało dziewięć zespołów oraz liczne konkurencje dla 
dzieci i dorosłych.

W rozgrywkach piłki nożnej klasyfikacja końcowa 
wyglądała:

1 m. LZS Ostrzyca, 2 m. LZS Wojcieszyn, 3 m. 
LZS Słajsino.

Najlepszym zawodnikiem okazał się G. Żyła z LZS 
Ostrzycy, natomiast najlepszym strzelcem został D. 
Grzelak z LZS Ostrzyca.

W piłce siatkowej najlepszymi zespołami okazali 
się:

1 m. LZS Czermnica, 2 m. LZS „O.S.P.” Wyszo-
mierz, 3 m. LZS Sikorki.

Tytuł najlepszego atakującego otrzymał G. Kryst-
kiewicz z LZS Czermnica.

Puchary w siatkówce ufundowała stolarnia Le-
stor.

Wyniki konkurencji dla dorosłych:
Strzelanie z wiatrówki: I m. L. Pastusiak, II m. 

I. Krystkiewicz, III m. G. Łojek. Strong-Man: I m. 
Z. Orpel, II m. T. Makowski, III m. J. Nowacki. 
Strzelanie na bramkę kobiet: I m. J. Łojek, II m. A. 
Szczbuńko, III m. J. Latusz.

Wyniki konkurencji dla dzieci:
Slalom piłkarski: I m. M. Bujalska, II m. A. Pupacz, 

III m. M. Latusz. Toczenie piłki: I m. O. Grudzień, 
II m. M. Kowalczyk, III m. A. Rosołowska. Ringo: I 
m. K. Łojek, W. Latusz, II m. N. Gabrysiak, A. Flor-
kowska, III m. J. Latusz, A. Pupacz. Bieg w worku: 
I m. M. Gabrysiak, II m. A. Szobuńko, III m. K. 
Latusz. Łowienie ryb: I m. D. Gabrysiak, II m. W. 
Latusz, III m. M. Łapa. Skakanka: I m. W. Latusz, A. 
Szczbuńko, II m. J. Latusz, M.Latusz, III m. M. Łapa, 
A. Florkowska. Hula-hop: I m. O. Florkowska, II m. 
M. Furmańczyk, III m. M. Łapa. Bieg na czworaka: 
I m. M Łapa, II m. P. Krystkiewicz, III m. W. Latusz. 
Rzut do celu: I m. M. Kowalczyk, II m. W. Lisiecki. 
Odbijanie piłeczką: I m. K. Pupacz, II m. M. Łapa, 
III m. D. Pupacz. Bieg na 100 m: I m. M. Łapa, II m. 
P. Krystkiewicz, III m. P. Krystkiewicz.

Organizatorzy dziękują sponsorom, a w szczegól-
ności: Stolarni Lestor- Leszka Pastusiaka, rodzinie 
Edwarda Łuczaka, firmie NOWO-BUD, sołectwu 
Dąbrowa oraz Władysławowi Błażewiczowi oraz 
Pawłowi Laskowskiemu.

Oka

Trampkarze u siebie
Znane są już terminy meczów rozgrywanych przez nowogardzkich 

trampkarzy na własnym boisku. Poniżej przedstawiamy terminaż 
meczów zawodników z roczników 1992/1993, 1993, 1994/1995 
oraz 1995.
rocznik 1992/1993:
10 września godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard,
1 października godz. 10.00 Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin,
14 października godz. 13.30 Pomorzanin Nowogard – Salos Szczecin,
29 października godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – KP Police.
rocznik 1993:
3 września godz. 10.00 Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów,
10 września godz. 12.30 Pomorzanin Nowogard – Salos Szczecin,

24 września godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Energetyk Junior Gryfino,
8 października godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Pogoń Szczecin,
22 października godz. 11.00 Pomorzanin – KP Police.
rocznik 1994/1995:
10 września godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard,
1 października godz. 10.00 Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin,
14 października godz. 13.30 Pomorzanin Nowogard – Salos Szczecin,
29 października godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – KP Police.
rocznik 1995:
3 września godz. 10.00 Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów,
10 września godz. 12.30 Pomorzanin Nowogard – Salos Szczecin,
24 września godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Energetyk Junior Gryfino,
8 października godz. 11.00 Pomorzanin Nowogard – Pogoń Szczecin,
22 października godz. 11.00 Pomorzanin – KP Police.

Andrzej Garguliński
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REHABILITACJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 

do nowo otwartego 

GABINETU 
przy ul. Dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

Kontakt 0609 799 687

Firma zatrudni 

kobiety do pracy 
przy produkcji ozdób choinkowych. 

Zatrudnienie 
od 16 sierpnia do końca listopada 

w Nowogardzie.
Tel. 091 392 73 70.

Dzwonić od pn. 7.08.2006 r.

do naszej redakcji zgłosił się nasz 
czytelnik, wyraźnie zdenerwowany. 
Oto jego relacja.

„Jestem współwłaścicielem restau-
racji „Przystań”, niedawno mój lokal 
został zarezerwowany przez myśliwych. 
Oprócz lokalu zarezerwowano również 
pokoje hotelowe nad restauracją. Nie-
stety nie zatrzymali się u nas, a jako je-
dyny powód podali budynki – te rudery 
na 3 Maja, które burmistrz obiecywał 
wyburzyć. Dlaczego te budynki do tej 
pory nie zostały zlikwidowane? Kto 
nam odda stracone pieniądze? Przecież 
im więcej my zarobimy, tym więcej pie-
niędzy wpłynie do budżetu gminy.”

Trudno się dziwić zdenerwowaniu 
naszego czytelnika. Wielokrotnie już 
na ten temat pisaliśmy i za każdym 
razem były zapewnienia, że sprawa 
tych budynków będzie rozwiązana 
w ciągu 2-3 miesięcy, a minęło już 
pół roku!

Budynki szpecą – i jak widać z 
powyższego przykładu – odstraszają 
gości.

Zbliżają się wybory samorządowe 
– może więc zamiast pustych obietnic 
wziąć się do pracy.

Próbowaliśmy się dowiedzieć w 
Urzędzie Gminy, kiedy wreszcie zosta-
ną wyburzone. Niestety nikt nie umiał 
na to pytanie nam odpowiedzieć.

I. karczyński

ruiny odstraszają
Niechlubny obrazek miasta
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Zalało nas

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 7

Foto T. Tracz
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Następne wydanie 
18 sierpnia

reklama

Odpust 
parafialny

dwie 
obwodnice 
zamiast jednej

czytaj na str. 3

„dZIadÓW” 
- księga 
(naj)nowsza

rolnikom 
bliżej do 
nowogardu
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KALENDARIUM
11 sierpnia
Imieniny:  Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Ligia, Lilia, 
Piotr, Rufin, Telimena, Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy, Włodzi
mierz, Włodzimir, Włościwoj, Zula i Zuzanna.

12 sierpnia
Imieniny: Anicet, Aniceta, Bądzsław, Cyriak, Digna, Eunomia, 
Euzebiusz, Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocencja, Innocenta, 
Innocenty, Innocentyna, Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, 
Leonida, Makary i Wiktoria.

13 sierpnia
Imieniny: Adriana, Benild, Diana, Gertruda, Helena, Hipolit, 
Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Poncjan, Radegunda, 
Radomiła, Sewera, Wigbert i Wolebor.
Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

14 sierpnia
Imieniny: Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Elżbieta, Euzebiusz, 
Kalikst, Kalista, Maksymilian, Marceli, Stanisława i Ursycjusz.
Dzień Energetyka

dokończenie ze str. 1
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Kościół  Wniebowzięcia NMP

Odpust 
parafialny

W parafii pw. WnMP  we wtorek (15 sierpnia) odbędzie 
się uroczystość Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny. 

Mszę świętą odpustową o godz. 18.00 odprawi i słowo Boże 
wygłosi ks. Marcin Szczodry. Ze względu na trwające prace w 
kościele nie będzie nowenny przed odpustem.

W dniu odpustu od godz. 10.00 zostanie zorganizowany festyn 
parafialny. Na terenie placu kościelnego będą wystawione 
stoiska, będzie można skosztować grochówki odpustowej, 
ciasta parafialnego, chleba ze smalcem. Przewidziane są 
także inne atrakcje, jak loteria, z której dochód będzie 
przeznaczony na fundusz odbudowy kościoła.

Program odpustu:
15.00 – msza św. w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych i błogosławieństwem
17.00 – godzinna modlitwa różańcowa
Pozostałe msze św. tak jak w każdą niedzielę.

red.

jak nie ulewa, to wicher
Tegoroczne lato nie rozpieszcza nas. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie.

Większość z nas miała już – deli-
katnie rzecz ujmując – dość lipco-
wych upałów. Skwar był tak ogromny, 
że nawet w godzinach późno popołu-
dniowych temperatura przekraczała 
30 stopni Celsjusza w cieniu. 

Z kolei sierpień diametralnie róż-
ni się od tego, co przeżywaliśmy w 
lipcu. Obfite opady, groźne pomruki 
piorunów i silne wiatry. Ofiarami 
tych ostatnich są m.in. drzewa nad 
naszym jeziorem. Dorodne konary 
pękały niczym zapałki, psując nie-
co krajobraz alejek wokół jeziora 
nowogardzkiego. Cóż, takie są siły 
przyrody.

Ag

uwaga!!!
W czasie ulewy kilka samochodów straciło 

tablice rejestracyjne (zostały znalezione przy ulicy 
Bankowej). W związku z tym prosimy o zgłasza-
nie się tych kierowców, którzy utracili tablice do 
dyżurnego komendy policji w Nowogardzie przy 
ulicy Wojska Polskiego.

P.S.

Sprostowanie
We wtorkowym numerze kroniki policyjnej 

napisaliśmy, że na terenie Banku Spółdzielczego 
doszło do kradzieży telefonu komórkowego Nokia 
6880. Pragniemy sprostować tę wiadomość, gdyż 
nie ma pewności, że telefon został skradziony na 
terenie banku. Co prawda Bank Spółdzielczy mógł 
być miejscem kradzieży telefonu, ale nie zostało to 
potwierdzone.

P.S.

Połamane drzewa nad jeziorem.
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Przegląd prasy krajowej
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Publiczna lista (DN nr 55 i 57) osób prawnych i fizycznych mających 
honor korzystać z ratuszowej „bieda-zupy” jawi się jak

„dZIadÓW” - księga (naj)nowsza
Zastanawiające, z jaką łatwością 

szef tej „garkuchni”, miłościwie pa-
nujący nam Burmistrz, mgr prawa, 
reaktywując (?) doktrynę „błędów i 
wypaczeń”, odcinał kupony dla grupy 
podopiecznych opływających w dosta-
tek i luksusy „panów i półpanków”, 
którzy z bezczelnością i bezwstydem 
wdzięczyli się po datki przynależne 
ludziom dotkniętym przez zły los. 
Jeżeli cokolwiek można by zrzucić na 
garb norm postępowania nabytych 
przez stare pokolenie dowartościowa-
ne dyskretnym urokiem komunizmu 
i tym tłumaczyć ich cyniczne ciągoty 
to pozostaje zachodzić w głowę co po-
wodowało następcami spadkobierców 
genetycznego patriotyzmu, młodych i 
błyskotliwych biznesmenów posiewu 

Fedeńczaków, Lembasów, Mieleń-
czuków, Lewińskich, Paszkiewiczów 
(linia „nasiennicza”) etc., że poszli 
na „żebry” pod płaszczykiem bytów 
zagrożonych? (Wydawca tej gazety 
Słomski też jest na tej liści).

W tym kontekście jak wyrzut su-
mienia krzyczy „sprawa pani Jadzi”, 
która wcale nie dybiąc na okruchy 
ze „stołu pańskiego”, ale tylko za 
to, że jest jaka jest została przez 
ratuszowych opiekunów postawiona 
przed sąd o pozbawienie jej prawa do 
czynności prawnych (ubezwłasnowol-
nienie) i to właśnie w sytuacji kiedy 
ta urzędnicza opieka miast troski oka-
zała swoją impotencję i bezradność w 
wymiarze czysto ludzkim.

M. Piórko

nowe fałsze Grossa (5) 
„jak kłamie Gross” – seria artykułów 

prof. Jerzego Roberta Nowaka na łamach 
Naszego Dziennika na temat kłamstw zawartych w ostatniej książce Jana. 
T. Grossa „Strach”

nasz dziennik Środa, 9 sierpnia 2006, nr 185 (2595)
Znakomity polski naukowiec w USA prof. Iwo Cyprian Pogonowski 

mówił mi już ponad pięć lat temu o jakże niepokojącym zjawisku za-
uważalnym na wielu uczelniach amerykańskich. Chodziło o to, że liczni 
wykładowcy i studenci polskiego pochodzenia wstydzili się przyznawać 
do polskości z powodu szalejącej już wtedy fali antypolonizmu, oskarżeń 
Polaków o „dziki antysemityzm”, współudział w mordowaniu Żydów 
w dobie wojny etc. Nowa książka J.T. Grossa ma wszelkie „szanse”, aby 
doprowadzić do lawinowego wręcz pogorszenia wizerunku Polski i 
Polaków u nieznających faktów Amerykanów. Stąd nieprzypadkowe tak 
liczne w ostatnich tygodniach teksty polskich autorów z USA i Kanady, 
alarmistycznie wręcz ostrzegające przed rozmiarami polakożerczych 
bredni Grossa.

„Mord i Strach” - Piotr Wróbel. Artykuł ten 
jest omówieniem nowej książki Jana T. Grossa 
„Strach”

„Gazeta Wyborcza” Sobota-niedziela 29-
30 lipca 2006, nr 176 (5183), str. 23.

Kolejny raz Jan T. Gross rozbudza narodowe wyrzuty sumienia. Jego 
niedawno opublikowanaksiążka „Strach” Antysemityzm w Polsce po 
Oświęcimiu. Esej historyczno-interpretacyjny”(„Fear. Anti-Semitism 
in Poland after Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation”) jest 
obszerniejsza od „Sąsiadów” i stawia cięższe zarzuty tradycyjnej, pa-
triotycznej interpretacji historii Polski. W1946 r. w Kielcach nie było 
Niemców. Żydów mordowali Polacy. Sposób w jaki Gross przedstawia 
ich motywy oraz kontekst tej zbrodni, zburzy spokój i ustalone poglądy 
niejednego czytelnika.

dla kogo ta tarcza, Andrzej Stankie-
wicz, 10 sierpnia 2006, nr 186 (7480)  
Zdecydowana większość Polaków sprze-

ciwia się budowie amerykańskiej tarczy antyrakietowej w naszym kraju 
- wynika z sondażu “Rzeczpospolitej”. Podzieleni są też politycy. Tarczy 
nie chcemy, choć razem z nią pojawią się spore pieniądze.

Komunikat
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na 

podstawie: art. 4 ust. i pkt. 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jt. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z 
póź. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
(Dz.U. nr 183, poz. 1530) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób prze-
bywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 
wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358):

zgodnie z decyzją nr 19/2006 z dnia 08.08.2006 r. oraz nr 20/2006 z dnia 
08.08.2006 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie orzeka 
do odwołania zakaz kąpieli w kąpieliskach śródlądowych w następujących 
miejscowościach na terenie woj. zachodniopomorskiego w powiecie go-
leniowskim:

1. Lubczyna jez. Dąbskie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiolo-
giczne

2. Stepnica nad Zalewem Szczecińskim ze względu na zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
dr n. med. Paweł Zienkiewicz

dokończenie ze str. 1
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Krótki bilans środowej ulewy

Zalało nas

Skutki środowej ulewy

W środę w godzinach popo-
łudniowych przeszła nad Nowo-
gardem ogromna, trwająca oko-
ło godziny, ulewa, której towa-
rzyszyły sporadycznie grzmoty. 
Te niezwykle obfite opady spo-
wodowały wiele szkód zarówno 
na wsiach, jak i w mieście. Straż 
pożarna miała pełne ręce roboty 
szczególnie podczas wypompo-
wywania wody z piwnic wielu 
budynków mieszkalnych w No-
wogardzie. 

Obok opisanego osobno zda-
rzenia mającego miejsce przy 
ulicy Stolarskiej straż interwe-
niowała również (odpompowu-
jąc wodę z piwnic) przy ulicach 
– Leśnej, 15 Lutego, Bohaterów 
Warszawy, gdzie zalane były aż 
trzy piwnice. Oprócz piwnic 
w budynkach mieszkalnych, w 
wyniku ulewy ucierpiały rów-
nież magazyny nowogardzkiego 
PBO Grinbud przy ulicy Boha-
terów Warszawy (tam również 
interweniowała straż).

red.

 

Podziękowania 
za dar serca

Rower, który został przekazany do redakcji 
w ramach naszego apelu podarował Michał 
Lewandowski. Podarunek otrzymała sześcio-
letnia dziewczynka z Nowogardu. Sprawiło jej 
to ogromną radość. Dziewczynka serdecznie 
dziękuje.

W środowe popołudnie pod-
czas wypompowywania przez 
straż pożarną wody z piwnicy 
budynku przy ulicy Stolarskiej, 
zarwał się asfalt pod kołem 
wozu strażackiego. Było to spo-
wodowane brakiem studzienki 
odpływowej, co w następstwie 
powoduje nagromadzenie wody 
w jednym miejscu i wypłukiwa-
nie gruntu.

red.

Dziura w asfalcie 
na ul. Stolarskiej

deszcz 
wygrał 
z cyrkiem

Kolejny skutek środowej ule-
wy odczuli najmłodsi. Zaplano-
wany na środowe popołudnie 
spektakl cyrkowy nie doszedł do 
skutku. Jak się dowiedzieliśmy 
spowodowane to było nikłym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców naszego miasta. 
Trudno się temu dziwić, wszak 
nikt z własnej, nieprzymuszonej 
woli nie wyjdze z ciepłego i su-
chego mieszkania gdy za oknem 
straszy ulewny deszcz. Red.

Zalana piwnica w jednym z budynków

Znaleziono klucze
Na ulicy Rzeszowskiego między postojem bu-

sów, a taksówkami znaleziono klucze widoczne 
na zdjęciu. 

Do odbioru w redakcji „DN”.
 

Firma Usługowo-Handlowa 
A. Fedeńczak 

poszukuje 
murarza - tynkarza. 
kontakt tel. 091 39 26 925.

Firma 

zatrudni mężczyznę
z biegłą znajomością 
języka niemieckiego 
i obsługi komputera

tel. 091 392 73 70

Przedsiębiorstwo PkS Gryfice  
Sp. z o.o. w Gryficach 

ul. Trzygłowska 32

zatrudni 
kIerOWcÓW 

z prawem jazdy 
• kat. D
• kat. C+E w przewozach międzynarodowych
        (praca dobrze płatna) 
Kontakt: dział kadr (adres j.w.) pok. nr 3, tel. 091 
469 83 21,  e-mail: info@pksgryfice.com.pl.

dokończenie ze str. 1
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reklama

  W obiektywie Jana Korneluka   
Grzyby 
rosną 
wszędzie

U Pani eli w donicy  
z piękną kliwią 
wyrosły grzyby
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uwaga emeryci 
i renciści

Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów Oddział Rejonowy w Nowogardzie 
zaprasza w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 
czekamy w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki 
za ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd.

Alina Ochman

Wszystko, co piękne 
i upragnione Niech będzie 
w Twym życiu spełnione 

Z okazji 50 urodzin 
Szczęścia, zdrowia, 

pomyślności i miłości 

krysi 
Bakalarczyk 

życzą Rodzina i Przyjaciele 

Barbarze 
Bartosik 

Z okazji 70 urodzin 
dużo zdrowia, pomyślności 

w życiu osobistym 
oraz uśmiechu na co dzień 
i Błogosławieństwa Bożego 

 na dalsze lata 
życzą Halina, Danuta i Józef 

życzenia

nieobozowa akcja Letnia  
- nowogard 

WIOSKA SMERFÓW
Harcerze ze Związku Drużyn ZHP Nowo-

gard zapraszają do zabawy w smerfastycznym 
gronie.

Od 16 do 19 sierpnia w godzinach od 10-
15.00 będziemy prowadzili zajęcia dla dzieci 
młodszych w Wiosce Smerfów, którą zbudu-
jemy przy SP-4 w Nowogardzie. 

Zapraszamy

Bieda wszędzie, bieda wszędzie, 
co to będzie…?

We wtorkowym numerze dziennika nowogardzkiego „nasza sonda” zapytano…jakie zmiany poczu-
liśmy po wyborach parlamentarnych. a zadano je po to, aby obywatele mogli sobie pobiadolić. 

Bieda wszędzie, bieda wszę-
dzie, co to będzie? 10 miesięcy 
już PiS rządzi, a nic się jeszcze 
nie zmieniło. Mieszkań nie ma, 
pracy nie ma. W Polsce z głodu 
się słaniają, co to będzie, co to 
będzie? PiS Polskę wykończy!

I tak jedna z pań, na przykład 
nie zauważyła żadnych zmian 
może gdzieś one są. Pani jednak 
nie odczuła żadnych zmian. Ma 
pani rację Szanowna Pani, gdzieś 
się coś zmieniło rząd premiera 
Jarosława Kaczyńskiego goni 
z Polski chamstwo, draństwo 
i łajdactwo, bo od tego trzeba 
było zacząć, aby w Polsce było 
ślicznie i demokratycznie. Na 
sobie odczuje pani kolosalne 
zmiany wówczas, jeśli w nad-
chodzących wyborach wystąpi 
pani przeciwko tym wszystkim, 
którzy od zarania Manifestu Lip-
cowego - lewa rączka tylko lewą 
rączkę myła. A co za tym stało? 
Ano to, że bieda była coraz to 
biedniejsza, oligarchia zaś coraz 
majętniejsza.

Pan Jacek. O! Jeszcze jeden 

obywatel, co mu PIS się nie 
podoba. PIS nic nie zrobił do 
tej pory dla tej Polski. A pan 
Panie Szanowny coś pan zrobił 
dla tej Polski? Kiwnąłeś, chociaż 
jednym palcem, aby czerwone 
dziadostwo z Polski przepędzić!? 
Jako, że od tego dziadostwa całe 
zło powstało. Nie sądzi pan, aby 
pod rządami PIS coś na dobre 
się zmieniło. Oj, panie, panie coś 
mi się wydaje, że pan tęsknisz 
za komuną, albo swą miłość z 
dawnego premiera Leszka Mil-
lera przeniosłeś teraz na Donlda 
Tuska, i bardzo Ci przykro, że 
to nie Donald Tusk, ale Jarosław 
Kaczyński jest premierem Pol-
ski. A skoro w swych uczuciach 
zmienny jesteś panie, trzeba 
mieć nadzieję, że z czasem i po-
kochasz Jarosława Kaczyńskiego 
jako, że zrozumiesz, że  premier 
Jarosław Kaczyński zachowuje 
się w sposób godny autentyczne-
go męża stanu, który też czasem 
popełnia błędy, jak  zresztą każdy 
śmiertelnk, ale doskonale wie 
czego chce dla Polski. A chce, aby 

Polska była doskonała, szczęś-
liwa i radosna, a chcieć to móc 
Szanowny Panie. I daj mu Panie 
Boże jak najwięcej zdrowia, siły 
i samozaparcia, aby nasz Kraj 
upodlony, naszą kochaną Ojczy-
znę postawił na nogi.

Pan Czesław, biedny emeryt 
ubolewa, że i on musi płacić za 
obecną rewolucję w Polsce. Nie 
podoba się panu Czesławowi, że 
ministrowie w pisowskm rządzie 
zmieniają się jak rękawiczki. I tak 
ma być, proszę Pana. Rząd Jaro-
sława Kaczyńskiego to nie KC-
PZPR co się tam mówiło -  raz, 
dwa, trzy sekretarzem będziesz 
ty. I to to już na stałe siedziało 
na plenach, egzekutywach, na 
rządowych stołkach i tak długo 
siedziało, aż się zestarzało. Nie 
siało, nie orało, a miało! Oj, mia-
ło i ma do tej pory. Tego pan nie 
liczy, bo i zliczyć trudno, kiedy 
się nic nie rozumie.

I to tyle jak na dzień dzisiejszy 
- ciąg nastąpi, jeśli państwo pisać 
mi dalej pozwolą.

Zośka

To nie jest tor rajdowy!!!
Obserwując nowo wyremon-

towaną ulicę Bohaterów War-
szawy, można odnieść wraże-
nie, że stała się ona dla wielu 
kierowców miejscem wyścigów 
i testów prędkości dla swoich 
samochodów. Nowa nawierzch-
nia znacznie poprawiła komfort 
jazdy, ale w żadnym wypadku 
nie upoważnia to kierow-
ców do zapominania o 
obowiązującej tam pręd-
kości. Szaleńczą jazdę i 
wybryki niektórych naj-
częściej widać na odcinku 
od Szkoły Podstawowej 
nr 3 do osiedla Radosław, 
kierujący nie zwracają 
uwagi na nic, tylko cisną 
„gaz do dechy”. 

W ostatnich dniach 
mieliśmy aż nadto przy-
kładów ile tragedii może spowo-
dować brak wyobraźni, brawura 
i nadmierna prędkość, co chwilę 
media podają kolejną liczbę zabi-
tych i rannych - akcje społeczne 
bardzo dosadnie ukazują skutki 
piractwa drogowego. 

Do tej pory nic złego się nie 
wydarzyło, ale życie uczy, że 
jeśli się w porę nie reaguje, to 
potem jest za późno. Od wrześ-
nia do szkoły wrócą dzieci, jeśli 
obecnie wielu kierowców ma za 
nic znak informujący o miejscu 
szczególnie uczęszczanym przez 
najmłodszych, to nie spodzie-

wajmy się samoistnej rewolucji. 
Nagminną sytuacją, jest widok 
młodych „rajdowców” w zde-
zelowanych samochodach z za-
montowaną z tyłu rurą tworzącą 
dźwięk samochodu rajdowego, 
udających Hołowczyca na dro-

dze o dopuszczalnej prędkości 
50 km/h. 

Wiele pojazdów wygląda tak, 
jakby za chwilę miało się roz-
paść, ale „rozgrzane głowy” 
muszą sprawdzić ile jeszcze uda 
się wycisnąć, nie zastanawiając 
się przy tym, że za chwile na 
jezdnię może wtargnąć człowiek 

albo skończą swój rajd na 
przydrożnej lampie. 

Należy się zastanowić 
nad rozwiązaniem tej 
sytuacji, czy skutecznym 
sposobem będzie ustawie-
nie znaku ograniczenia 
prędkości, bo nie ulega 
wątpliwości, że niezbędne 
są częste kontrole policji. 
Idealny byłby w tym rejo-
nie przenośny fotoradar, 
ale on bardzo dużo kosz-

tuje. Faktem jest, iż nic tak nie 
studzi gorącej głowy kierowcy 
jak mandat, zanim następnym 
razem mocniej naciśnie na gaz 
będzie pamiętał ile to kosztuje.

Michał Wiatr
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dwie obwodnice 
zamiast jednej

Sprawa obwodnicy Nowogardu ciągnie się już kilkanaście lat, podczas gdy 
nasze ulice z roku na rok stają się coraz bardziej zatłoczone. Postanowiliśmy, 
więc sprawdzić na jakim etapie znajduje się ta inwestycja.

Inwestorem obwodnicy Nowo-
gardu jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Jej szczeciński 
oddział, jako organ najlepiej zoriento-
wany w tej sprawie, stał się adresatem 
naszych pytań. 

Jak wyjaśniła nam Ewa Barcicka 
prace projektowe nad obejściem 
naszego miasta rozpoczęły się na 
początku lat dziewięćdziesiątych. 
Przed ich rozpoczęciem rozpatry-
wano trzy warianty: dwa północne 
i jeden południowy. Jednak po ana-
lizie obejmującej uwarunkowania 

ruchowe, istniejące i projektowane 
zainwestowanie, warunki gruntowo-
wodne, własnościowe, kolizje z istnie-
jącym i projektowanym uzbrojeniem, 
długość wariantowych odcinków 
obwodnicy zdecydowano, że dalszy 
etap prac obejmować powinien wy-
łącznie warianty północne; wariant 
południowy odpadł między innymi 
z uwagi na prawie dwukrotną dłu-
gość w porównaniu do najkrótszego 
wariantu północnego ( 11, 5 km i 6,0 
km) oraz po analizie ruchu. Za wa-
riantem południowym przemawiała 
możliwość odciążenia Nowogardu 
od ruchu tranzytowego z kierunku 
Szczecina, Stargardu oraz Gdańska. 
Jednak okazał się on nieprzekonujący. 
Według przeprowadzonych w 2000 
roku badań, ruch na drodze krajowej 

nr 6 wynosił około 8500 pojazdów na 
trasie Szczecin – Nowogard oraz oko-
ło 7500 pojazdów na trasie Nowogard 
– Gdańsk. Wynika z tego, że najwięk-
szy udział ma tu ruch tranzytowy 
przez nasze miasto. Z kolei ruch na 
drodze Stargard – Nowogard wynosi 
około 3500 pojazdów, a na drodze 
Nowogard – Kamień Pomorski tyl-
ko około 1500 pojazdów. Z danych 
tych eksperci wysnuli wniosek, że 
decydujący jest tu ruch dojazdowy do 
miasta. Jednak w badaniu tym widać 
wyraźnie pewne uproszczenie, wszak 

wiele samochodów wjeżdżających do 
naszego miasta od strony Stargardu 
kontynuuje swą podróż w kierunku 
Gdańska.

Warianty przebiegu trasy zostały 
uzgodnione z samorządami i innymi 
instytucjami. Ostatecznie Komisja 
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyj-
nych przy GDDKiA zdecydowała, 
że obwodnica rozpocznie się tuż za 
Olchowem, zahaczy o „Sarni Las”, 
przetnie drogę między Warnkowem i 
Karskiem, by w Wojcieszynie powró-
cić do macierzystej trasy.

Prace mają rozpocząć się już wkrót-
ce. Około 21 sierpnia złożony zosta-
nie wniosek o decyzję środowiskową. 
Tydzień później zaplanowane zostało 
całkowite zakończenie prac projekto-
wych związanych z branżą drogową. 

Branża mostowa jest już w dużym 
stopniu zrealizowana, a pozostałe 
branże są na dalszym etapie, lecz 
nie powinno być z tym problemów. 
Aktualnie realizowany jest podział 
gruntów. Nie rozpoczęto jeszcze ich 
wykupu, stanie się to, gdy podział 
zostanie zatwierdzony.

Jeśli chodzi o ewentualne problemy 
związane z programem „Natura 2000” 
to zdaniem GDDKiA trasa nie prze-
biega wokół terenów nim objętych. 
Jak powiedział nam zastępca dyrekto-
ra szczecińskiego oddziału Kazimierz 
Matecki o tym, że inwestycja może 
zostać zablokowana dowiedział się z 
prasy, do tej pory nikt oficjalnie nie 
zwracał się do nich w tej sprawie. (O 
„Naturze 2000” czytaj niżej).

Jednocześnie trwają wstępne prace 
nad obwodnicą mającą odebrać ruch 
od strony Stargardu. Na mapach 
wytyczony jest już przebieg trasy. In-
westycja planowana jest na lata 2013 
– 2017. Wielu mieszkańców naszego 
miasta zastanawia się czy nie lepiej 

byłoby zbudować jedną obwodnicę, 
puszczając nią ruch samochodów 
od strony Stargardu. Sugestie te nie 
są nieuzasadnione. Wszak wystarczy 
jeden rzut oka na mapę, by się prze-
konać, że jedna trasa byłaby znacz-
nie krótsza niż projektowane drogi 
(największym problemem byłaby 
konieczność wybudowania dwóch 
wiaduktów nad torami kolejowymi, 
podczas gdy przy obecnej koncepcji 
trzeba zbudować tylko jeden). Zada-
liśmy to pytanie GDDKiA. Niestety, 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi wprost, 
lecz w e-mailu skierowanym do nas 
padło zdanie „Obwodnica od strony 
zachodniej Nowogardu (a więc obwod-
nica „stargardzka” – przyp. red.) – to 
temat Zarządu Dróg Wojewódzkich”. 
Wprost ciśnie się na usta pytanie czy 
dwie instytucje zajmujące się naszymi 
drogami nie mogły skonfrontować 
swoich planów, dojść do porozumie-
nia i tym sposobem zaoszczędzić kilka 
milionów złotych?

Ag

Mapa z wytyczonymi obwodnicami.

Natura 2000

cZyM jeST naTura 2000?
Można spotkać się z dwoma określeniami – obszar natura 2000 i sieć 
natura 2000.

 Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok takich już istnieją-
cych jak park narodowy, rezerwat przyrody, czy inne), wprowadzona do polskiego 
prawa dotyczącego ochrony przyrody w 2004 r., choć niektóre zapisy dotyczące 
tych obszarów włączono już do prawa polskiego w 2001 r. Natura 2000 to też nazwa 
ekologicznej sieci obszarów chronionych, która jest wprowadzana we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej, a którą tworzą poszczególne obszary Natura 2000 wyzna-
czane zgodnie z jednolitymi, naukowymi kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG to wcześniejsza niż Unia Europejska 
forma współpracy krajów Europy Zachodniej) z 1992 r. o ochronie siedlisk natural-
nych oraz dzikiej fauny i flory w Europie. Za obszary Natura 2000 uznaje się najistot-
niejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, 
zwierząt, czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla 
ochrony wartości przyrodniczych całej Europy – czyli tzw. różnorodności biologicz-
nej. Sposób ochrony w obrębie każdego z tych obszarów może być jednak inny. 
Bardzo istotnym elementem tego nowego systemu ochrony przyrody jest monito-
ring stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich 
populacji, za pomocą którego sprawdzana jest skuteczność działań ochronnych.

Sieć Natura 2000 to system, który łączy dwa odrębne systemy obszarów chro-
nionych wyznaczanych na podstawie prawa Unii Europejskiej, nakłada się on po-
nadto na dotychczasowe systemy obszarów ochrony przyrody funkcjonujące w 
państwach europejskich, ale nie zastępuje ich. Sieć Natura 2000 ma bowiem swe 
odmienne cele i funkcje. Jeden z podsystemów sieci Natura 2000 obejmuje obszary 
ważne dla ochrony dzikich ptaków (tzw. ostoje dzikich ptaków, formalnie nazywane 
„obszarami specjalnej ochrony ptaków” – OSO, a potocznie obszarami „ptasimi”), a 
drugi tworzą obszary wyznaczane dla ochrony określonych typów siedlisk przyrod-
niczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony określonych gatunków roślin i zwierząt 
innych niż ptaki (formalnie nazywane „specjalnymi obszarami ochrony siedlisk” – 
SOO, a potocznie obszarami „siedliskowymi”). Ochrona ptaków ma specjalny status 
w ramach sieci Natura 2000 z uwagi na to, że w krajach europejskich już od wielu lat 
wyznaczano obszary do ich ochrony.

Celem sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest (zgodnie z prawem europej-
skim) skuteczna ochrona zagrożonych:

• ekosystemów (specyficznych kompozycji przyrody ożywionej i nieożywionej),
• gatunków roślin,
• gatunków zwierząt,
• ptaków (które też są oczywiście zwierzętami, ale ze względu na specyfikę prawa 

unijnego zostały potraktowane osobno). 

dokończenie ze str. 1
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Powiatowa placówka Agencji Nieruchomości Rolnych

rolnikom bliżej 
do nowogardu

niewiele osób wie, że od kilku 
miesięcy działa w nowogardzie 
powiatowa placówka agencji nie-
ruchomości rolnych, mieści się 
ona przy ul. Górnej 3.

Na temat funkcjonowania Agencji 
rozmawiałem z Administratorem 
Powiatowym Szczepanem Olesiń-
skim.

I.K. czym jest nowogardzka 
agencja nieruchomości rolnych?

S.O. Agencja jest jednostką gospo-
darczą zasobu – Zachodniopomor-
ską Składnicą Akt, której oddział 
mieści się w Szczecinie. Agencja w 
Nowogardzie powstała na bazie zli-
kwidowanych jednostek w Łobzie i 
Goleniowie.

I. K. co zdecydowało o lokaliza-
cji placówki w naszym mieście?

S.O. O wyborze Nowogardu zde-

cydowało jego położenie, gdyż leży w 
centralnej części powiatu. Z tego po-
wodu rolnicy z Goleniowa czy Łobza 
nie muszą pokonywać  zbyt dużej od-
ległości, aby do nas przybyć.

I.K. czym zajmuje się agencja 
nieruchomości rolnych?

S.O. Agencja przejmuje mienie, 
przygotowuje do przetargów oraz 
prowadzi przetargi po byłych Pań-
stwowych Gospodarstwach Rol-
nych, a także własności Skarbu Pań-
stwa. Ponadto prowadzi archiwum z 
dokumentacją własnościową. Szcze-
gółowe zadania Agencji określone są 
w Ustawie o Agencji Nieruchomości 
Skarbu Państwa, ale podstawową 
działalnością jest zbywanie i dzier-
żawa nieruchomości rolnych.

I.K. czy są to tylko grunty orne 
i łąki?

Ważne dla rolników

nowe zasady udzielania kredytów 
inwestycyjnych z dopłatą ariMr 
do oprocentowania

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wprowadziła 
od 8 sierpnia 2006 r. nowe zasady 
udzielania kredytów inwestycyj-
nych z dopłatą Agencji do opro-
centowania. Dzięki nim możliwa 
będzie łatwiejsza realizacja pod-
jętych przedsięwzięć i obsługa za-
ciągniętych kredytów. 

W przypadku trwałego zaprze-
stania prowadzenia działalności lub 
spłaty kredytu przez producenta rol-
nego, ARiMR nie będzie stosowała 
dopłat do oprocentowania kredytu 
- rolnik będzie spłacał kredyt nadal, 
lecz bez udziału Agencji. Rolnik nie 
będzie musiał również zwracać do-
płat do oprocentowania, do którego 
już dopłaciła Agencja. Warunkiem 
jest jednak, by od momentu pod-
pisania umowy kredytowej minęło 
pięć lat, a umowa obowiązywała na-
dal. Przed zmianą zasad, rolnicy po 
trwałym zaprzestaniu działalności 
lub spłaty kredytu musieli zwracać 
dopłaty do oprocentowania za cały 
okres ich stosowania. 

Przy udzielaniu kredytu na zakup 
ziemi (linia KZ), do powierzch-
ni gospodarstwa wliczane będą 

– oprócz gruntów własnych – także 
grunty dzierżawione. Warunkiem 
udzielenia kredytu na zakup ziemi 
jest, by po jej zakupie, powierzchnia 
gospodarstwa miała powierzchnię 
co najmniej średnią dla danego 
województwa. Dzięki włączeniu 
gruntów dzierżawionych, rolni-
kom będzie łatwiej osiągnąć ten 
poziom. 

Spadkobiercy kredytobiorców, 
którzy zaciągnęli zobowiązanie w 
liniach MR (młody rolnik), GR 
(gospodarstwo rodzinne) lub OR 
(osadnictwo rolnicze), będą mogli 
przejąć zobowiązanie, nawet jeśli 
nie spełniają kryteriów określo-
nych dla poszczególnych linii (np. 
wiek). Agencja będzie wówczas 
stosowała dopłaty do oprocento-
wania, lecz na nieco niższym po-
ziomie - kredytów właściwych dla 
linii IP (3 proc.). 

Rolnicy, którzy mają zaciągnięty 
kredyt branżowy „mleczny” (li-
nia BR/15) z dopłatami Agencji 
(2 proc.), mogą zmienić kierunek 
prowadzonej działalności na inny. 
Agencja zastosuje wówczas dopła-
tę do oprocentowania właściwą dla 

S.O. Nie. Pod pojęciem Nieru-
chomości Rolnych należy również 
rozumieć, że są to też budynki go-
spodarcze.

I.K. czym jeszcze zajmuje się 
Pana jednostka?

S.O. Wydawaniem wszelkiego ro-
dzaju dokumentów. Są to różne za-
świadczenia i akta.

I. K. Od kiedy działa nowogardz-

ka placówka agencji nieruchomo-
ści rolnych?

S.O. Agencja jako instytucja nie 
jest żadnym novum. Swoją działal-
ność rozpoczęła w roku 1992, nato-
miast w Nowogardzie działamy od 
października ubiegłego roku, jako 
jednostka powiatowa.

I. K. dziękuję za rozmowę.
Ireneusz karczyński

kredytów na inwestycje podstawo-
we (IP) – 3 proc. 

W sytuacji, gdy kredyt z linii na 
wspólne użytkowanie maszyn rol-
niczych (BR/10) zaciągnęło dwóch 
rolników, a jeden z nich przestaje 
użytkować sprzęt (np. w przypad-
ku wyjazdu lub śmierci), Agencja 
przestaje dopłacać do oprocento-
wania. W przypadku „dołączenia” 
kolejnego rolnika i podpisaniu 
umowy o wspólnym użytkowaniu, 
Agencja wznowi stosowanie dopłat 
do oprocentowania.

W przypadku zmiany formy 
wniesienia udziału własnego lub 

„przesunięcia” źródła finansowa-
nia, kredyty nadal będą udzielane, 
lecz bez konieczności zmiany pla-
nu przedsięwzięcia i opinii Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. 

Od 8 sierpnia 2006 r. możliwy 
jest zakup starszych niż 3-letnie 
konstrukcji stalowych (w tym 
„szklarniowych”), o ile wnio-
skodawca przedstawi pozytyw-
ną ocenę ich stanu technicznego 
sporządzoną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. Dotychczas takiej 
możliwości nie było.

red.

Foto-pstryk

Sprawa czystości przystanku 
dla busów pozostawia wiele do 
życzenia.

Służby porządkowe naszego 
miasta zapomniały chyba o 
ulicy Rzeszowskiego. 

Zaśmiecony przystanek

Foto F. Karolewski

dokończenie ze str. 1
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Relacja  z IV etapu rajdu rowerowego 

„Po równinie nowogardzkiej’’
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 22 

lipca w sobotnie upalne południe na 
plaży miejskiej zebrała się spora (32 
osobowa)  grupa miłośników jazdy 
rowerowej, aby wziąć udział w IV 
już etapie rajdu po trasie ”Równiny 
Nowogardzkiej”, która prowadzi 
po bardzo zróznicowanym terenie 
czterech gmin, tj. Nowogard, Osina, 
Maszewo i Dobra.

Obecny etap, jak i poprzednie, zwa-
ne potocznie “WITTERIADĄ” miały 
na celu przejechanie i promocję tej 
pięknej trasy wraz z jej licznymi atrak-
cjami oraz propagowanie czynnego 
wypoczynku.

Dlatego organizatorów, tj.sklep 
Drogeria “Natura-Witter” państwa Te-
resy i Witalija Grebieniuk cieszy fakt, 
iż impreza ta rozwija się. Są uczestnicy, 
którzy brali udział we wszystkich IV 
etapach rajdu! Dzięki im za to! Jak 
zwykle nie zawiedli członkowie klubu 
“BICYKL” z Nowogardu, którzy w 
nogach mają już przejachane tysiące 
kilometrów! Była też grupka mło-
dzieży i kilka osób, które wcześniej 
nie brały udziału w żadnym etapie i 
dla których rower to przygoda raczej 
okazjonalna, ale miały wiarę we włas-
ne siły i chęć przejechania całej trasy, 
która liczyła około 56 km, a dla części  
grupy wyniosła nawet 65 km.

Po wpisaniu się na listę uczestników 
i krótkiej odprawie, która  obejmowała 
organizację przejazdu, charaktery-
stykę trasy, jej  główne atrakcje oraz 
ciekawe miejsca  peleton ze wzgledów 
bezpieczeństwa podzielony został na 
dwie grupy, pierwszą prowadził do-
świadzczony cyklista  Stanisław Kar-
man, który bezpiecznie przeprowadził 
peleton przez zakorkowane setkami 
samochodów miasto w kierunku Ku-
lic. Druga grupa, prowadzona przez 
piszacego tę relację pozdrawiana przez  
spoconych i zirytowanych z powodu 
korków kierowców bez problemów 
dotarła na dziedziniec pałacu obecnie 
siedziby fundacji Akademii Europej-
skiej, gdzie w cieniu pięknego natura-
listycznego parku z rzadkimi okazami 
drzew cylkiści doznali chwilę wy-
tchnienia. Nie obeszło się również bez 
reprymendy udzielonej najmłodszym 
uczestnikom za nieprzestrzeganie wy-
mogów bezpieczeństwa i urządzanie 
wyścigów na ruchliwej drodze .   

W  Wierzbięcinie cała grupa spot-
kała się na dziedzińcu  neoklasycy-
stycznego zespołu pałacowo – parko-
wego, którego niestety piękno dawno 
przeminęło, ale wydaje się, że dalszy 
proces degradacji został powstrzyma-
ny: zabezpieczono okna, umieszczono 
tabliczki, iż obiekt podlega ochronie 

prawnej. Po krótkim odpoczynku i 
paru łykach napoju z rowerowego bi-
donu cała grupa w niewielkich odstę-
pach dzielnie pedałowała do Osowa, 
gdzie na dziedzińcu XVIII wiecznego 
pałacu zrobiono kilka pamiątkowych 
fotek.W odległych kilkaset metrów 
dalej Bieniczkach duże wrażenie na 
uczestnikach zrobiło dobrze utrzyma-
ne otoczenie murowanego z czerwo-
nej cegły na kamiennej podmurówce 
kościoła z licznymi  pamiątkami, 
zwłaszcza pomnik młodego żołnierza 
i dobrze zachowaną płaskorzeźbę na 
drzwiach kościoła - postać Św.Jerzego 
w walce ze smokiem.

Pomimo  pierwszych objawów 
zmęczenia u niektórych rajdowców  
po krótkiej naradzie zdecydowano 
się przejechać zgodnie z planem 
najtrudniejszym w opinii fachowców 
odcinkiem całej trasy w kierunku 
Rogowa, gdzie trasa wiodła praktycz-
nie nieistniejacą drogą polną wsród 
złocistych łanów dojrzewajacej psze-

nicy, ale niestety w palącym słońcu w 
pewnym momencie droga... zniknęła. 
Brak jakichkolwiek oznakowań budził 
wątpliwości co do prawidłowości prze-
jazdu ale  wśród nas byli na szczęście 
fachowcy, którzy pewnie poprowadzili 
przez coś co z nazwy przypominało 
drogę bo wiodła wsród wysokich traw 
między gałęziami i często grząskim 
lużnym piaskiem. Koła naszych stalo-
wych rumaków  zapadały sie na kilka 
centymetrów, słychać było żarty, że 
chyba jesteśmy na innej planecie, ale 
w pewnym momecie przed zmęczo-
nymi ale dumnymi z pokonania tego 
odcinka  trasy rowerzystami ukazała 
się słynna kasztanowa aleja. Niestety 
z powodu panującej suszy wiele drzew 
obecnie choruje i przedwcześnie traci 
liście, ale i tak jej piękno może poru-
szyć każdego. 

W Rogowie po trudach przejazdu 

zabrakło kilku uczestników myśle-
liśmy, że się wycofałi ale po przyby-
ciu do Dobrej, gdzie zaplanowano 
wczesniej dłuższy postój i obowiaz-
kowe napełnianie bidonów, które po 
trasie zostały dokładnie wysuszone 
okazało się, że brakujący uczestnicy 
dotarli na miejsce zbiórki i zostali 
powitani  gorącymi brawami!

Jeszcze tylko parę fotek dla utrwa-
lenia chwili, krótki przystanek przy 
ruinach późnogotyckiego zamku von 

Devitzów na wzgórzu i w drogę zgod-
nie z planem w kierunku Ostrzycy  
przez  Błądkowo  ale na krzyżówce 
tuż za Dobrą okazało się, że w pele-
tonie jest grupa “twardzieli”, którym 
było jeszcze za mało w nogach i oni 
zdecydowanie skręcili kierownice 
bicykli dalej oznaczonym  szlakiem 
do Wojtaszyc przez Krzemienną. W 
Wojtaszycach nie sposób pominąć 
jednej z najstarszych na Pomorzu 
drewnianych dzwonnic z XVII wie-
ku przy renesansowym kościele, na 
dziedzińcu którego przyciąga wzrok 
potężny głaz narzutowy zwany “Ma-
czugą Olbrzyma” i w tym miejscu 
rozstaliśmy się ze szlakiem “Równiny 
Nowogardzkiej”. Skręcając w prawo 
udaliśmy się w kierunku Sąpolnicy 
drogą wyłożoną w znacznej mierze 
płytami betonowymi, po których nie 
dało się jechać, więc znowu po piachu, 

kurz za dzielnymi rowerzystami snuł 
się kilkadziesiąt metrów ale za to wi-
doki zrekompensowały włożony trud 
bo z  lewej strony duża  plantacja ku-
kurydzy a z prawej dojrzewające łany 
pszenicy i żyta, z którego w pewnym 
momecie tuż przed nami wybiegło sta-
do pięknych łań z dorodnym jeleniem 
na czele. Dalej był już lasek z orzeźwia-
jącym chłodkiem i z zadowoleniem 
zobaczyliśmy zabudowania Sąpolnicy. 
W sklepie na szczęście chłodziarka 
wypełniona była po brzegi napojami 
chłodzącymi,  więc wszyscy chętnie 
skorzystali z gościnności przemiłej 
szefowej i chłodziarka została pusta.  

Przed nami pozostało tylko 7 km  
leśną drogą wzdłuż rzeczki Sąpól-
ny, która w opinii rowerzystów jest 
najpiekniejszą i najbezpieczniejszą 
drogą do wyjazdów rekreacyjnych 
za miasto.

Opisany wyżej przeze mnie odcinek 
Wojtaszyce – Sąpolnica – Nowogard 
wg uczestników rajdu powinien być w 
przyszłości (oby niedalekiej) włączony 
do szlaku rowerowego i oznaczony, 
gdyż stanowi idealny wręcz “łącznik” 
do zaliczenia połowy szlaku. 

Na zakończenie rajdu na plaży cze-
kały stoły zastawione różnego rodzaju 
napojami chłodzącymi niegazowa-
nymi, i nie tylko oraz potrawami z 
grilla przygotowanymi  przez szefową 
Drogerii “NATURA WITTER” Teresę 
Grebieniuk. Podczas spożywania po-
siłku wśród  wszystkich uczestników 
rajdu rozlosowano atrakcyjne nagro-
dy i rozdano upominki. Każdy coś 
otrzymał. Główną nagrodę - żelazko 
PHILIPS wylosował Pan Zbigniew 
Gutowski. Gratulujemy! Największym 
wyróżnieniem dla organizatorów było 
odśpiewanie przez uczestników grom-
kiego “Sto lat”, za co tą drogą serdecz-
nie dziękujemy i pozdrawiamy!

Obiecujemy również, że nie był to 
wcale  nasz ostatni rajd! I do zobacze-
nia na kolejnej “WITTERIADZIE”!

Pozdrawiamiam redakcję i czytelni-
ków “Dziennika Nowogardzkiego” 

Witalij Grebieniuk 
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJSprzedam
Tąpadły 17, gmina Brojce,  powiat 
Gryfice, woj. zachodniopomorskie
Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzin
nym i garażowogospodarczy.
Dom wolnostojący, stan surowy, zamknięty, po
wierzchnia użytkowa 214,70m2. Budynek garażo
wogospodarczy 60m2. Dwie działki gruntu o łącznej 
powierzchni 5542 m2. Cena 160.000,

kontakt: Projektowanie 
i Obsługa nieruchomości. 

tel./091-39-21-947, kom. 0502642029

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie ul. Zakładowa 3 

przyjmie do pracy 
sekretarkę 

 Wymagania podstawowe:
- wykształcenie wyższe,
- biegła obsługa urządzeń biuro-

wych,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność, 
- miła prezencja.
Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność,
- gotowość do podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych,
- znajomość języka obcego,
Zakres obowiązków:
- prowadzenie sekretariatu,
- prowadzenie dziennika korespon-

dencyjnego pism przychodzących i 
wychodzących,

- przygotowanie korespondencji,
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd 

Pracy w Goleniowie, Filia w Nowogar-
dzie. 

Oferty pracy + CV wraz ze świa-
dectwem ukończenia szkoły, na-
leży składać do dnia 21.08.2006 r. 
godz.15.30 w sekretariacie Powia-
towego Urzędu Pracy w Golenio-
wie pok.3, ul. Zakładowa 3.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

zatrudni 
inżyniera budowlanego  

z uprawnieniami 
w wieku do 35 lat.

Zarobki w wysokości do. 5.000,00 zł. 
Zapewniamy mieszkanie lokatorskie 

- spółdzielcze.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie w biurze 

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.,  ul. 
Bohaterów Warszawy 103 telefon  091 

57 92 630  lub 091 57 92 651  
mgr Arkadiusz Prokopowicz - 
tel. 091 57 92 63 9, kom. 691 657 800
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Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

OG£OSZENIA drObNE

reklama

reklama

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 

z murowaną altanką, z mediami. Ogrody 
im. „Słowackiego”. 0604 509 996.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwoś-
cią przeniesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 850 198, 
0693 850 197.

•  Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 0667 
823 675. 

•  Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, włas-
nościowe, 4 pokoje, 77,2 m kw, wysoki stan-
dard + garaż przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Cena 1 m kw – 1500 zł. 0605 686 508. 

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 
sprzedam. 0605 106 300.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 39 
22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam kawalerkę, ul. Żeromskiego, I 
piętro. Tel. 0501 258 474.

• Kupię działkę pod budowę domu w Nowo-
gardzie. 0601 77 50 37.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia – nie-
drogo. 0663 565 514.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź ka-
walerki do wynajęcia. 0500 766 730, po 
15.00.

• Kupię kawalerkę bądź 2-pokojowe w No-
wogardzie. 091 39 25 755, 0602 630 016.

• Sprzedam garaż murowany, własnościowy 
– okolice 15 Lutego. 0880 064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybu-
dowany – Kol. Wierzbięcin. 0506 801 819, 
091 39 14 856.

• Odstąpię mieszkanie o pow. 70 m kw. – Os. 
Gryfitów, I piętro. 0668 841 631.

• Szukam do wynajęcia taniej kawaler-
ki lub niekrępującego pokoju. 0660 
412 121.

• Sprzedam okazyjnie pawilon handlowy, 9 
m kw., nowoczesny, okna, drzwi plastikowe 
z roletami. 091 39 26 386.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 67 m 
kw., Osina. 0601 71 31 95.

•  Sprzedam mieszkanie w bloku na wsi + 
działka, pow. 35,20 m kw, 2-pokojowe, do 
remontu, pilnie! 091 39 25 851. 

•  Zamienię mieszkanie w starym budowni-
ctwie (piętro budynku dwurodzinnego) 80 
m kw,z ogrodem na mieszkanie jedno lub 
2-pokojowe w nowym budownictwie w 
centrum Nowogardu, do I piętra, Tel. 091 
39 26 628. 

•  Sprzedam garaż w centrum Nowogardu tel. 
0606 64 69 68. 

•  Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, własne 
co, wysoki standard tel. 0606 64 69 68. 

•  Do wynajęcie mieszkanie 4-pokojowe. 
0696 440 841. 

•  Poszukuję tanio kawalerki oraz współloka-
tora do jej wynajęcia tel. 0504 59 33 31. 

MOTORYZAcJA
• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaga-

nie kierownicy, ABS, centralny zamek, alu-
felgi 16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna ii z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1990/95, poj. 
1.1 benzyna + gaz, cena 3.400 zł. 0608 
101 247.

• Sprzedam Fiat 126p, 1995 r., cena do 
uzgodnienia. 091 39 20 713.

• Renault Welsapis 3.0DCI V6, 11.2002 r., 
kolor szaro-czarny, beżowe skóry, pełna 
elektryka, 8 airbag, alufelgi 18’’, przebieg 
92.000 km – bezwypadkowy. 90.000 zł 
– cena do uzgodnienia. 091 39 182 03, 0696 
541 015.

• Sprzedam BMW 525, TDS kombi, 1995 r., 
cena 15.200 zł – do uzgodnienia. 0668 
841 631.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierow-
nicy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, 
lusterka, szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam Opel Corsa, 1991 r., 1.4 benzyna. 
0693 723 034.

• Sprzedam Opel Corsa, 1992 r., poj. 1.0 + gaz, 
aktualny przegląd i OC. 0513 164 203.

• Sprzedam Skodę Favorit na części. 0603 
529 865.

•  Sprzedam motorower Romet, dwuosobo-
wy, zarejestrowany do małego remontu, 
250 zł. Tel. 0603 852 270. 

•  Spr zedam M ercedes  123 te l .0665 
335 914. 

•  Kupię przyczepkę samochodową, mini-
mum 1,80 m długości. Tel. 091 39 23 652.  

•  Zgubiono rejestrację samochodową ZGL 
31Fc. Znalazcę proszę o kontakt pod nr 
tel. 609 307 489. 

• Sprzedam ford eskort, rocznik 1991 poj. 1.8D.  
W całości na części. Tel. 0506 782 803.

• Sprzedam Reanult Safrane rok prod. 1994, 
poj. 1.9 po remoncie. Instal. gazowa, elekt. 
szyby przednie, radiomagnetofon. Tel. 500 
484 576.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokalizacja 

– Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Sprzedam 2 tony ż yta.  Kom. 0600 

653 124.
• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 16.00 – 091 

39 22 165, po 16.00 – 091 39 25 087.
• Sprzedam króliki duże w różnym wieku. 

Karsk 19. 091 39 22 497.
• Pszenicę sprzedam. 091 419 10 76.
•  Sprzedam konstrukcje do namiotu na 

pomidory + folia. Tel. 39-23-887. 
•  Sprzedam prosiaki tel. 418 98 24. 

•  Sprzedam źrebice 2,5 roczną, zaźrebioną 
tel. 665 335 914. 

•  Miód z własnej pasieki 18,00 zł za słoik 0,90l. 
Tel. 091 39 22 752 (po południu) 

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•  Kompleksowe remonty mieszkań wyko-

nam. 0608 364 330, 0600 347 308.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• cYKLiNOWANie Podłóg. 0691 703 843.
• Transport osobowy. Posiadamy auta oso-

bowe, mikrobusy, busy, autokary. Niskie 
ceny, komfortowe warunki podróży. 0609 
696 482.

• Transpor t,  pr zeprowadzk i.  0694 
325 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• Jednodniowe wyjazdy nad morze – sobota, 
niedziela. Wyjazd godz. 8.00, powrót godz. 
17.00. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 0693 511 717.
• VecTRA S.A. informuje, że od dnia 01 

sierpnia zostało uruchomione Biuro Ob-
sługi Abonenta w Nowogardzie. Nowy 
adres: ul. Zaciszna 1/1 (od ul. Poniatow-
skiego), tel. 091 392 60 61, czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
- 16.00. SeRDecZNie ZAPRASZAMY!!!

PRAcA
• Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 

„Ptaszyński” zatrudni pracowników 
do dociepleń. 0602 242 709, 0602 
159 015.

• Poszukuję korepetytora z j. polskie-
go– może być student do przygotowania 
na poprawkę ii kl LO. 091 39 22 260, 0669 
750 257.

•  Lakiernika samochodowego na dobrych 
warunkach przyjmę. Tel. 0605 276 271. 

•  Zatrudnię spawaczy, slusarzy, mon-
terów elemntow stalowych. Tel. 0604 
409 996. 

•  Wspólnota mieszkaniowa zleci pracę hy-
draulikowi (nie koniecznie na rachunek) 
tel. 091 39 27 145 lub 0880 623 017. 

•  Poszukuję opiekunki do dziecka tel. 0500 
753 839. 

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln pik-

seli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 

okablowanie, na gwarancji, stan idealny. 
Cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się OD-
SZKODOWANie (z tytułu Oc). Pomożemy 
ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. europej-
skie centrum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. Tel. 
0508 866 447, 0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elemen-
tów z kolumnami i dokumentacją, mało 
używana, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

•  Piec gazowy c.o. VAiLLANT, elektronik, 
na mieszkanie, domek cena 1200zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, kuchni, 
firmy Vaillant cena 400 zł – gwarancja, 
serwis 0501 446 467. 

• Sprzedam suknię ślubną bordo/ecru, 
rozmiar 38, cena do uzgodnienia. 0694 
305 811.     

•  Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe 
i używane – tanio oraz piec gazowy c.o. 
Vaillant stojący, żeliwny, elektronik, eko-
nomiczny do domku – kuchni, cena 800 
zł, serwis gwarancyjny 0501 446 467. 

• Kupię książki do I klasy Gimnazjum nr 2. Tel. 
091 39 27 132.

•    Żwity, piaski, czarnoziem z dowozem. Tel. 
0509 996 361. 

•  elektroniczny przepływowy podgrze-
wacz wody 380 V, małe gabaryty, do 
domku, baru cena od 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody 130-190 litrów, 
stojący, idealny do domku, pensjonatu, 
restauracji, gdzie gorąca woda jest w 
kilku bateriach – jednocześnie 0501 
446 467. 

Ferma drobiu w kościuszkach 
(gm. Osina), tel. 091 39 18 314 

zatrudni: 
kierowcę-mechanika z uprawnie-
niami do prowadzenia pojazdów 
kat. T - ciągniki rolnicze i C1E - 
samochody ciężarowe.

reklama reklama
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reklama

 Witamy wśród nas...

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Syn Dariusza Dwó-
rzyńskiego ur. 31.07.06 
z Nowogardu

Córka Agnieszki i Lesz-
ka Pastusiak ur. 4.08.06 
z Nowogardu

Córka Małgorzaty Ku-
backiej ur. 5.08.06 z 
Mieszewa

Syn Katarzyny Mazu-
rek ur. 5.08.06 z No-
wogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgody 
rodzica

reklama

Groźne drzewo
Dalecy jesteśmy od tego, by wycinać zdrowe, rosnące drzewa. W więk-

szości przypadków stajemy w ich obronie, lecz czasami ich wycięcie jest 
konieczne.

Drzewo to stanowi poważne zagrożenie.

Widoczne na zdjęciu drzewo sta-
nowi poważne zagrożenie dla prze-
jeżdżających tamtędy samochodów i 
już nie raz było obijane przez różne 
pojazdy. Znajduje się ono w niezwy-
kle newralgicznym miejscu. Wąska 
jezdnia oraz wzniesienia i łuki przy 
dojazdach do tego miejsca powodują, 
że o wypadek jest nietrudno. Gdy 
w jego okolicy przejeżdża większy 
pojazd, mijający go samochód ma 
poważne problemy by się zmieścić. 

Kłopoty zwiększają się w okresie 
żniw, gdy na drogach pojawiają się 
kombajny. Mieszkańcy Wyszomierza 
– bo tam właśnie rośnie to drzewo 
– wspominają jak całkiem niedawno 
o wystający pień zahaczył autobus 
wiozący dzieci do szkoły. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. A wystar-
czyłoby usunąć choćby odgałęzienie 
od strony jezdni. Może warto się 
tym zająć.

Ag
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krzyżówka nr 32kupon nr 32 Humor 
Henia Szczupaka

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 31 – cZyżBy ZMIa-
na kLIMaTu? – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Alicja 
Wypych, Przemysław Sońtka, 
Maryla Piątek, Aniela Włodek, 
Jan Nikicin, Anna Florkowska, 
Władysława Kubisz, Agata Ko-
chelska, Janina Zamorska, Grze-
gorz Zawadzki, Janina Kubiak, 
Krystyna Młynarska, Teresa 
Powalska, Irena Przybyłek, Kry-

styna Piaszczyk, Karol Pakulski, 
Franciszek Palenica, Irena Do-
magalska, Lucyna Andrzejczak, 
Józef Górzyński, Barbara Wojcie-
chowska, Agnieszka Pluta (30), 
Alicja Wypych (30), Katarzyna 
Saja (29), Maria Gortat (29), 
Michał Furmańczyk, Agnieszka 
Łachmanowicz, Jan Mikłasze-
wicz, Bogumiła Urtnowska, 
Andrzej Leszczyński.

Prenumeraty „DN” na wrze-
sień wylosowali:

- Maria Gortat z Czermnicy,
- Katarzyna Saja z Nowogar-

du,
- Irena Przybyłek z Nowo-

gardu.
Gratulujemy!       

Honorowi krwiodawcy
Honorowi krwiodawcy
Za krew nic nie biorą.
Honorowych krwiodawców
Jest w Polsce dość sporo.
     A spytajcie się proszę
     Ojca, albo stryjca,
     Czy istnieje choć jeden
     Honorowy krwiopijca.

Brunetki, blondynki…
Oto dziejowy przemian plon
I myśl w zasadzie zdrowa:
Wśród tylu pracujących
Zawsze się jeden mąż uchowa…
Może nie, panowie? 
Może w was nie drzemie
To podłe marzenie 
o własnym haremie?
Mnie nie zbujacie: marzyłem sam!
Dziś już nie marzę, dziś już mam!
    Koniec z monogamiczną modą – 
    Spełniło się moje pragnienie:
    Mam brunetkę, blondynkę, 
    mam siwą, mam rudą
    I mam pośrednie odcienie…
    Tu skubnę, tam skrobnę 
    – a wszystko
    Legalne i ślubne!…
Widzę, że pani jest zgorszona,
A w panu dzika zazdrość wzbiera?
Spokój! To tylko moja żona
Coraz to inna wraca od fryzjera!
   Za każdym razem inną 
    tulę głowę…
    I znam już kobiety…Ech,
    Wszystkie jednakowe!

Rozmowa
- Ty jesteś (rzekłem do niej),
Jak kwiaty w tym flakonie!…
- To znaczy, proszę pana?
- To znaczy, żeś narwana!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rOZKŁAd jAZdY buSóW
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

OFErTY PrACY PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rOZK£Ad jAZdY PKP 

rOZK£Ad jAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

3 sierpnia 2006 r., Marianna Lewandowska, ur. 1929 r., Kulice
6 sierpnia 2006 r., Krystyna Markiewicz, ur. 1921 r., Sikorki
7 sierpnia 2006 r., Jan Pawlicki, ur. 1957 r., Czermnica
7 sierpnia 2006 r., Władysław Włochowicz, ur. 1924 r., Błotny Młyn
6 sierpnia 2006 r., Marcin Bazyl, ur. 1982 r., Konarzewo
6 sierpnia 2006 r., Mateusz Szymanowicz, ur. 1987 r., Żabówko
29 lipca 2006 r., Mieczysław Szulc, ur. 1957 r., Jarchlino
8 sierpnia 2006 r., Zofia Pietras, ur. 1916 r., Nowogard

NOWOGARD    10.08.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego
3. szwacz obuwia
4. informatyk
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. rozbieracz-wykrawacz
8. sprzedawca
9. kasjer-sprzedawca (dyskont)
10. sprzedawca-serwisant komputerowy
11. spawacz
12. kierownik budowy,murarz,tynkarz,cie
śla,betoniarz
13. sprzedawca-magazynier
14. kasjer-sprzedawca (gr.inwalidzka)
15. tokarz-frezer
16. sprzedawca
17. kucharz
18. elektryk
19. monter instalacji sieciowej (internet)
20. informatyk-administrator internetu
21. murarz-tynkarz

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. pracownik produkcji, operat.wózków 

widłowych  (Kliniska)
2. stolarz (Glewice) 
3. kierownik produkcji piekarniczej (Do-

bra) 
4. piekarz (Dobra)
5. prac.produkcji okien (Brojce)
6. maszynista lokomotywy (Szczecin) 
7. kierowca C+E Gryfice
8. szwaczka (Goleniów)
9. krojczy (Goleniów)
10. ustawiacz-manewrowy (Szczecin)
12. operator maszyn do drewna  (Płoty)
13. informatyk (Stargard Szczec.) 
14. agent ochrony, wartownik (Szczecin)
15. pakowacz płyt CD (Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE pok. nr 12.

Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł*

*ceny netto

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759
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Wyjazd 
do Mieszkowic

W najbliższą niedzielę Pomorzani Nowo-
gard rozegra pierwszy mecz wyjazdowy w tym 
sezonie. Rywalem naszych piłkarzy będzie 
piąta drużyna minionego sezonu, czyli Mieszko 
Mieszkowice. Gospodarze niedzielnego spotka-
nia kiepsko zainaugurowali rozgrywki przegry-
wając u siebie ze Spartą Gryfice i z pewnością 
odczuwają głód pierwszych ligowych punktów. 
Jak sobie poradzi opromieniony wysoką wygra-
ną Pomorzanin?

Pozostałe mecze:
Sparta Gryfice - Kłos Pełczyce, Fagus Kołbacz 

- Vineta Wolin, Zorza Dobrzany - Radovia Ra-
dowo Małe, Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin, Dąb Dębno - Piast Chociwel, Osadnik 
Myślibórz - Polonia Płoty, Piast Choszczno 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój.

a. Garguliński

W Pucharze 
z Masovią

Wydział Gier zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej dokonał losowania par II rzutu 
Pucharu Polski na szczeblu województwa region 
szczeciński. Los sprawił, że nasi piłkarze zagrają 
z doskonale sobie znanym przeciwnikiem, 
zespołem Masovii Maszewo. W ramach przy-
gotowań do tego sezonu Pomorzanin rozegrał 
z tą drużyną dwa spotkania przegrywając na 
wyjeździe 4:1 i remisując na własnym boisku 
1:1. Wypada mieć nadzieję, że w meczu o stawkę 
nasi zawodnicy zaprezentują się dużo lepiej. 
Spotkanie zostanie rozegrane w Maszewie, w 
środę 23 sierpnia o godzinie 18.00.

andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myślibórz

juniorzy: Wygrana na inaugurację
Pomorzanin:  Bobrowski 

– Mordzak, Jakubowski, Pasz-
kiewicz, Domanowski, Litwin, 
Perkiewicz, Krugły (15. Majdziń-
ski), Majczyna, (70. Pastusiak), 
Borowik, Litwin.

Bramki dla Pomorzanina: 
Majdziński, Lembas, Pertkie-
wicz.

Udała się inauguracja rozgry-
wek drużynom Pomorzanina. 
Seniorzy rozgromili swojego ry-
wala aż 6:0, a w poprzedzającym 
to spotkanie meczu juniorzy na-
szej drużyny również wywalczyli 
trzy punkty.

Zaczęło się jednak od ataków 
gości. Już w 5. minucie Bobrow-
ski wybronił strzał zmierzający 
pod poprzeczkę. Pomorzanin 
odpowiedział trzy minuty póź-
niej, lecz strzał Borowika był 
zbyt lekki.

W 20 minucie Osadnik zdoby-
wa prowadzenie. Jeden z zawod-
ników przyjezdnych wykorzystał 

niezdecydowanie naszych obroń-
ców i umieścił piłkę w siatce.

Pomorzanin rzucił się do od-
rabiania strat. Zmienić wynik 
próbowali Borowik i Litwin, lecz 
do 45. minuty nie przyniosło to 
efektu. Wówczas Lembas wrzucił 
piłkę w pole karne, bramkarz nie 
zdołał jej złapać, za to dopadł 
do niej Majdziński i wyrównał 
wynik spotkania.

W drugiej połowie przewagę 
osiągnęli gospodarze i udoku-
mentowali ją już w 50. minucie. 
Majczyna dośrodkował z rzutu 
rożnego wprost na nogę Lemba-
sa, który będąc na piątym metrze 
strzałem z pierwszej piki zdobył 
prowadzenie dla Pomorzanina. 
Pięć minut później było już 
3:1. Majczyna dośrodkował z 
lewej strony boiska, a Pertkie-
wicz technicznym strzałem nad 
bramkarzem umieścił piłkę w 
siatce. Minęło kolejnych pięć 
minut, gdy będący sam na sam 

z bramkarzem Lembas zostaje 
powalony w polu karnym. Sędzia 
liniowy (od tego sezonu juniorzy 
grają również pod okiem bocz-
nych arbitrów) sygnalizował 
faul, lecz jego kolega biegający po 
boisku nakazał grać dalej.

W 65. minucie Borowik otrzy-
muje znakomite podanie ze 
środka pola i mając przed sobą 
tylko bramkarza próbuje go mi-
nąć, ale traci piłkę.

Po chwili Osadnik rzucił się 
do odrabiania strat, wywalczając 
m.in. pięć rzutów rożnych pod 
rząd. Z czterech udało się naszej 
drużynie wybronić, jednak piąty 
skończył się stratą bramki. Bo-
browski wybił piłkę przed siebie, 
a jeden z zawodników z My-
śliborza strzałem z 24. metrów 
umieszcza piłkę w siatce.

W 78. minucie Majdziński po 
podaniu Pertkiewicza znajduje 
się w sytuacji sam na sam z bram-
karzem, ale próba przelobowania 
go nie powiodła się.

Do końca meczu Osadnik 
walczył choćby o remis, jednak 
nasz blok obronny nie dał się 
pokonać.

Pozostałe wyniki meczów:
Mieszko Mieszkowice - Sparta 

Gryfice 0 : 0, Polonia Płoty - Dąb 
Dębno 1 : 7, Piast Chociwel - 
Odra Chojna 8 : 0, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Zorza Dobrza-
ny 2 : 0, Radovia Radowo Małe 
- Fagus Kołbacz 5 : 0, Vineta 
Wolin - Piast Choszczno 8 : 1, 
Orzeł Trzcińsko Zdrój - Kłos 
Pełczyce 1 : 2.

andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 1 3 8-0
2.  Vineta Wolin 1 3 8-1
3.  Dąb Dębno 1 3 7-1
4.  Radovia Radowo Małe 1 3 5-0
5.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 3 2-0
6.  Pomorzanin Nowogard 1 3 3-2
7.  Kłos Pełczyce 1 3 2-1
8.  Mieszko Mieszkowice 1 1 0-0
9.  Sparta Gryfice 1 1 0-0
10.  Osadnik Myślibórz 1 0 2-3
11.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 1 0 1-2
12.  Zorza Dobrzany 1 0 0-2
13.  Fagus Kołbacz 1 0 0-5
14.  Polonia Płoty 1 0 1-7
15.  Piast Choszczno 1 0 1-8
16.  Odra Chojna 1 0 0-8

dZIeŃ PaLa 
w krzywicach
Stowarzyszenie Samorząd dla Osiny 
oraz mieszkańcy krzywic serdecznie 

zapraszają 19 sierpnia 
na czwartą edycję „dnia Pala”.

Program imprezy:
10.00 - Turniej piłki siatkowej 
 Organizatorzy LZS Krzywice, Kopalnia Kru-

szyw „ANPOL” 
 Zapisy do godz. 9.30
11.00 - Blok konkurencji zręcznościowych 

dla dzieci
14.00 - Blok konkurencji dla dorosłych 
Między innymi: wspinanie na pal, strzelanie z 

łuku, rzut włócznią, cięcie kloca na czas….
19.00 - Zabawa taneczna przy sosnowych 

pochodniach do białego rana
Ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody, 

loteria, niespodzianki.

Festyn na koplu
klub kolekcjonera, kapela podwórkowa „kryzys” oraz ogródek rozmaitości „u Leszka” 

zaprasza na „Wakacyjny Festyn na koplu” dnia 12-13.08.2006.
osiedle „Podkowa” ul. Boh. Warszawy 69-71 w nowogardzie 

W programie
12.08.2006 (sobota) godz. 16.00
- mikrofon dla wszystkich
- loteria fantowa
- pokaz pojazdów
- zabawa piknikowa i inne atrakcje
- zamki, rowery, zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy 
dla wszystkich, wspólne ognisko oraz niespo-
dzianka

13.08.2006 (niedziela) godz. 13.00
- otwarty turniej piłki nożnej dla najmłodszych 
(miękkie obuwie+legitymacja szkolna) 

grupa i 8-12 lat; grupa ii 13.15 lat
- zabawy rekreacyjno – sportowe - tata, mama i 
ja (ringo, skakanka, rzut lotką, rzuty karne pań, 
„strong men” dla panów, rzut „bucikiem” dla pań, 
turniej badmintona dla pań oraz wiele innych. 
muzyka mechaniczna lata 60-90. 
zapraszamy kolekcjonerów, wystawców, modela-
rzy, malarzy, rzeźbiarzy oraz wszystkich
tych, którzy mogą swoje asortymenty prezento-
wać dla dzieci - ciąg dalszy zabaw, zamki, rowery, 
zjeżdżalnie przy ogródku „U Leszka” na Koplu.
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ReHABiLiTAcJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 
do nowo otwartego 

GaBIneTu 
przy ul. dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

kontakt 0609 799 687

Firma zatrudni 

kobiety do pracy 
przy produkcji ozdób choinkowych. 

Zatrudnienie 
od 16 sierpnia do końca listopada 

w Nowogardzie.
Tel. 091 392 73 70.

Dzwonić od pn. 7.08.2006 r.

Informujemy, że   

11 sierpnia 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

reklama
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nakład 2500
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 Cena 1,40 zł

Telefoniczny dyżur redakcyjny
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Prowokacja czy głupota?

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 6

czytaj na str. 7
Foto T. Tracz

MAGAZYN

czytaj strona 4

reklama reklama reklama

TAK WYGLĄDAŁ RATUSZ  - 15 08 2006

numer 1500

Gdzie dziesięciu się bije 
– tam Nowogard korzysta

O sprzedaży 
mienia 
publicznego

Zakaz 
kąpieli 
w jeziorze!

czytaj na str. 4

Ludzkie sprawy

konflikt 
w hotelu
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Nasza sonda
W piątek przypada 1500 wydanie Dziennika 

Nowogardzkiego. W związku z tym zapytaliśmy 
mieszkańców miasta o to jak oceniają gazetę i 
czy chętnie ją czytają?

ewa Wznarowicz
Oczywiście czytam Dziennik 

Nowogardzki, ponieważ są w 
nim informacje ważne z naszej 
gminy oraz sąsiednich miejsco-
wości. Co więcej, lubię wiedzieć 
co się dzieje w miejscu, w którym 
mieszkam i zawsze chętnie się-
gam po „Dziennik”.

Wiesław Gawryk
Na rynku lokalnym na pewno 

jest to najważniejsza i potrzebna 
gazeta. Nowogard jest małym 
miastem dlatego wszelkie in-
formacje przekazywane są w 
szybkim tempie drogą panto-
flową. Jednak od czasu do czasu 
czytam Dziennik, jeśli jest coś 
ciekawego. 

ewa jeż
Dziennik jest dobrą gazetą, 

którą czytuję. Ponadto, redak-
torzy nie boją się pisać o tym, 
o czym inni wolą przemilczeć, 
tyczy się to m.in.: władzy, tego 
co się dzieje z jeziorem, ochroną 
środowiska. Uważam, że jest to 
potrzebna gazeta, gdyż informuje 
ludzi o bieżących wydarzeniach z 
życia miasta.

Teresa Lechnowicz
Jestem stałą czytelniczką 

Dziennika, ponieważ lubię wie-
dzieć co się dzieje w Nowogar-
dzie. W gazecie zawsze znajdują 
się ważne informacje dla miesz-
kańców miasta. Dzięki niej jeste-
śmy dobrze poinformowani. oka

kronika policyjna
8.08.06 We wtorek 8 sierpnia zatrzymany został 

Grzegorz P. Naruszył on sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów. 

Tego samego dnia wieczorem w miejscowości 
Wierzbięcin małoletnia rowerzystka nie sygnali-
zując manewru skrętu zajechała drogę pojazdowi 
powodując kolizję drogową. 

9.08.06 W środę 9 sierpnia zgłoszono włamanie 
do Fiata Panda, z którego skradziono artykuły 
spożywcze. Do zdarzenia doszło na terenie No-
wogardu.

W tym samym dniu miała miejsce kradzież 
w sklepie „Lidl”. Sprawczyni otrzymała mandat 
karny.

Na parkingu przy ulicy Wiejskiej dokonano kra-
dzieży czterech kół z samochodu marki Renault. 

W miejscowości Gardna skradziono rower gór-
ski Arkus o wartości 200 złotych. Kradzież miała 
miejsce na terenie posesji.

10.08.06  W czwartek 10 sierpnia z uwagi na 
utrzymujące się zagrożenie spowodowane zacho-
waniem na szosie nietrzeźwych rowerzystów po-
licjanci z rewiru dzielnicowych w Osinie przepro-
wadzili czterogodzinną akcję w wyniku ujawniono 
czterech pijanych rowerzystów w Krzywicach, 
Bodzęcinie i w Węgorzy. Zarejestrowano również 
inne wykroczenia drogowe.

W nocy 10 sierpnia nowogardzka policja 
otrzymała wiadomość o pościgu kierowcy, który 
nie zatrzymał się do kontroli drogowej na trasie 
nr 3 w okolicy osiedla „Słoneczne” w Szczecinie. 
Kierowca samochodu Mariusz A., pochodzący z 
miejscowości Malechowo był w stanie nietrzeź-
wym. Jak wykazało późniejsze badanie miał 2,21 
promila alkoholu we krwi. W wyniku utworzenia 
blokady drogowej został on złapany przez policję 
przy ulicy Poniatowskiego tuż przed wjazdem 
do Nowogardu. Przed zatrzymaniem doszło do 
zderzenia uciekającego pojazdu z radiowozem.  
Z ustaleń policji wynika, że Mariusz M. jechał 
nowo zakupionym przez siebie samochodem 
marki Audi mimo zakazu. Prawo jazdy zostało mu 
wcześniej odebrane z powodu jazdy po pijanemu. 
Funkcjonariusze policji ustalili również, że ucie-
kinier spożywał alkohol nie tylko po, ale również 
przed zakupieniem auta.

11.08.06 W piątek 11 sierpnia ujawniono nie-
trzeźwego jadącego rowerem. Miał 3,96 promila 
alkoholu we krwi. 

12.08.06 W sobotę 12 sierpnia zgłoszono kra-
dzież lusterka z pojazdu Opel Astra przy ulicy 
Zielonej.

Zatrzymano nietrzeźwego (0,42 promila) kieru-
jącego pojazdem przy ulicy Zielonej.

13.08.06 13 sierpnia doszło do wypadku dro-
gowego na trasie w okolicach Kulic. Kierowca 
Passata w stanie nietrzeźwym wjechał do rowu i 
kilkakrotnie dachował, po czym uciekł z miejsca 
wypadku, nie udzielając pomocy pięciorgu pasa-
żerom auta (jego żonie, dwojgu dzieciom i dwojgu 
sąsiadom). W akcji poszukiwania sprawcy użyto 
psa tropiącego, dzięki któremu kierowca został 
odnaleziony w pobliskim lesie. Jego życie było w 
stanie śmiertelnego zagrożenia. Sprawca i trójka 
dzieci zostali odwiezieni do szpitala.

W tym samym dniu przy ulicy 700-lecia ujęto 
również dwóch nietrzeźwych rowerzystów Da-
miana Ż. (2,90 promila) oraz Mirosława I. (1,9 
promila).

14.08.06 W poniedziałek 14 sierpnia doszło do 
tragicznego wypadku podczas prac dekarskich przy 
ulicy Żeromskiego 15. Ryszard M. spadł z dachu i 
zginął na miejscu.

Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

Tego samego dnia zgłoszono włamanie i kradzież 
150 złotych z budynku w miejscowości Osina. 

Pod nieobecność przebywających na urlopie 
właścicieli włamanie nastąpiło również w Świercze-
wie, skradziono sprzęt AGD i odtwarzacz DVD.

W Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 
zatrzymano kierującego nietrzeźwego Andrzeja K. 
Miał 1,75 promila alkoholu we krwi.  Zatrzymano 
również Adama Ł. (1,5 promila).

red.

Na dachu tego budynku pracował Ryszard M.
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rośnie dług Polski, Elżbieta Glapiak, 17.08.2006, nr 191 (7485)
Coraz bardziej się zadłużamy, i to mimo wysokiego wzrostu gospodar-

czego. Dług publiczny może pod koniec roku przekroczyć pierwszy alar-
mowy próg - 50 procent PKB.

To byłoby groźne, bo nasi zagraniczni wierzyciele staliby się ostrożniejsi 
i zażądali wyższych odsetek od kupowanych od państwa obligacji. Ponadto 
międzynarodowe agencje ratingowe z pewnością obniżyłyby oceny wiary-
godności Polski, w efekcie nasze papiery wartościowe jeszcze bardziej by 
staniały.

kłamstwa na temat Herberta, Zenon Baranowski, Czwartek, 17 sierp-
nia 2006, Nr 191 (2601)

Historycy IPN znający akta SB dotyczące Zbigniewa Herberta zdecy-
dowanie zaprzeczają, jakoby poeta miał współpracować ze służbami spe-
cjalnymi PRL. Artykuł zawierający takie insynuacje został opublikowany 
w ostatnim numerze tygodnika “Wprost”. Reżyser Jerzy Zalewski, który 
nakręcił film dokumentalny o Herbercie pt. “Obywatel poeta”, uważa, że 
publikacja to zamach na niezależność literatury, ponieważ “wszystko to, co 
się działo poza Herbertem, w bardzo dużym stopniu było zależne”.

żółtaczka typu c z brudnej rurki, Michał kopiński, Poznań, Czwar-
tek, 17 sierpnia 2006, Nr 191 (5198)

48 osób zakaziło się w stacji dializ w Ostrowie Wielkopolskim żółtaczką 
typu C. W całym kraju zarządzono kontrole ośrodków przeprowadzają-
cych dializy. 

Od prawie trzech tygodni 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski żyje tylko 
tym. Bomba wybuchła 24 lipca. Jedna z lekarek zatrudnionych w Między-
narodowym Centrum Dializ “Euromedic” zawiadomiła sanepid o przera-
żających podejrzeniach.

Redaktor Naczelny DN
p. Marek Słomski

                             
 Okolicznościowa połajanka pt. „Dziadów – księga (naj)nowsza” opubli-

kowana w DN Nr 61 zawiera treści, których nie jestem autorem.
W dotychczasowej „karierze” skryby – prześmiewcy bywało, że Redakcja 

bardzo rzadko dokonywała skrótu tekstu, co tłumaczyłem jej prawem do 
adiustacji. Tym razem właściciel gazety postąpił odwrotnie, a mianowicie 
dokonał dopisku – wtrętu do tekstu złożonego do druku bez mojej wiedzy 
i zgody.

Oczekuję, iż Redaktor Naczelny wyjaśni okoliczności i motywy takiego 
postępowania.

Z poważaniem
M. Piórko

Sonda: 
kto zostanie burmistrzem

Od dłuższego czasu na naszej stronie internetowej www.dziennik.nowogard.
net prowadzimy sondę na temat opinii Państwa, kto w najbliższych wyborach 
zostanie wybrany na burmistrza Nowogardu. Dziś publikujemy wyniki, a już 
wkrótce wydrukujemy wywiad z liderem rankingu Arturem Gałęskim.

Red.
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15.08.2006 r. – główne wy-
danie Wiadomości. Mówi pro-
wadzący: „Dzień 15 sierpnia, 
rocznica Bitwy Warszawskiej 
– jest jednym z najważniejszych 
świąt Polaków”. 

Tak, to prawda, ale nie w No-
wogardzie. Dla nowogardzkich 
włodarzy – Polaków święto to 
nie istnieje.

Urząd Gminy i całe miasto 
tego dnia nie zostało udeko-
rowane żadnym (ani jednym) 
znakiem świadczącym o tym, że 
Polacy świętują.

Jeżeli sobie uświadomimy do 
końca jakie wydarzenie upa-
miętniamy 15 sierpnia, to być 

może znajdziemy odpowiedź 
na tytułowe pytanie. Bitwa War-
szawska zaliczana do jednych z 
najważniejszych starć zbrojnych 
w dziejach świata, zastopowała 
marsz bolszewików na zachód, 
uchroniła nie tylko Polskę ale 
i inne narody przed zalewem 
komunizmu już w 1920 roku. 
Komuniści wszelkiej maści do 
dzisiaj ciężko znoszą ten fakt, dla 
nich bowiem nie niepodległość, 
nie narodowość – jak mówi-
ła Róża Luxemburg, czołowy 
działacz KPP – ale zwycięstwo 
bolszewizmu jest najważniejsze.

Na nasze pytanie skierowane 
do Urzędu Miasta i Gminy czy 

coś się stało, że Urząd nie wy-
wiesił flag w związku ze świętem 
narodowym – padła odpowiedź 
– nic się nie stało.

- Więc nie było sytuacji nad-
zwyczajnej, np. że myszy zjadły 
flagi?

- Nie, nie było.
- Jak zatem wyjaśnić ten fakt?
- …
Warto nadmienić, że bur-

mistrz miasta p. Kazimierz 
Ziemba przebywa aktualnie na 
urlopie, a pracą Urzędu kieruje 
z-ca Antoni Bielida.

red.

Prowokacja czy głupota?

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do 

czytelników posiadających sprawne, ale nie-
potrzebne rowery o bezpłatne przekazywanie 
ich do siedziby redakcji.

• Rodzina w trudnej sytuacji potrzebuje tap-
czanu. Tel. kontaktowy 091 392 50 87.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

Zakaz kąpieli w jeziorze!
Od poniedziałku obowiązuje zakaz ką-

pieli w naszym jeziorze nałożony przez 
goleniowski Sanepid.

Decyzja
Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa 

- (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 27 
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
(Dz.U. nr 183, poz. 1530) oraz § 10 ust. 1 i 2  rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bez-
pieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358): Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po rozpatrzeniu sprawo-
zdań z badań mikrobiologicznych wody pobranej dnia 02.08.2006 r. z 
kąpieliska w Nowogardzie, orzeka:

1. Zakaz kąpieli do odwołania w wodach kąpieliska zorganizowane-
go w Nowogardzie - zarządzanego przez Nowogardzki Ośrodek Wypo-
czynku i Rekreacji.

2. Zobowiązuje NOWiR - zarządcę kąpieliska do oznakowania ob-
szaru kąpieliska tablicami ostrzegawczymi informującymi o zakazie 
kąpieli, w terminie natychmiastowym po otrzymaniu decyzji.

Zakaz ten jest spowodowany 
obecnością w wodach nasze-
go jeziora pałeczek salmonelli. 
Wyniki badań dostarczono do 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w poniedziałek tuż przed 
godziną 15.00 i niemal natych-
miast zostały przesłane dalej by 
zakaz mógł wejść w życie.

Próbki wody pobrano 2 sierp-
nia i przesłano do Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Szczecinie. Wyniki 
znane były dopiero po 12 dniach 
ze względu na to, że samo bada-
nie na obecność pałeczek salmo-
nelli trwa ponad tydzień.

„Dla mnie jest to spory problem, 
przecież mamy lato. – powiedział 
nam Romuald Kowalski, zarzą-
dzający plażą miejską – Nie wiem 
dlaczego tak się stało. Pan z san-
epidu mówił mi, że u nas zawsze 
była najczystsza woda. Wszystkie 
kąpieliska wokół są zamknięte. W 
okresie pobierania próbek woda 
miała 28 stopni Celsjusza, tak 
ciepła nie była chyba od kilkuset 
lat. I jak mi się wydaje, choć 
nie jestem fachowcem, w takiej 
temperaturze salmonella może 
pojawiać się szybciej. Teraz nie-
stety musiałem wywiesić tabliczki 
z zakazem kąpieli.”

Zakaz obowiązywał będzie do 
odwołania. W środę 16 sierpnia 
pobrano kolejne próbki. Jeśli 
wyjdą pomyślnie zakaz zostanie 
zniesiony. Wyniki będą znane za 
kilkanaście dni.

Ag

czas na grzyby
Suszę mamy już za sobą, sierpień mamy desz-

czowy. Wczasowicze przeklinają taką pogodę, 
lecz dla grzybiarzy taka aura jest prawdziwym 
zbawieniem. W końcu, po całych tygodniach 
niepokoju, mogą wyruszyć do lasu. A, że warto 
to zrobić przekonała nas Urszula Skowron, która 
zjawiła się w naszej redakcji z koszem pełnym 
dorodnych koźlaków. Jak nam powiedziała jest 
to efekt dwu i pół godzinnego spaceru wśród 
brzozowych samosiejek. Trzeba dodać, że nie-
zwykle smaczny efekt.

Ag

Urszula Skowron z koszem pełnym grzybów.

Zaproszenie 
Rada Sołecka oraz LZS Wojcieszyn zapraszają 

na zakończenie sezonu spartakiad Ludowych 
Zespołów Sportowych w Wojcieszynie w dniu 
20 sierpnia 2006 r. (niedziela) o godz. 9.30 na 
boisku sportowym „przy torze kolejowym”.

W programie: piłka nożna, piłka siatkowa, 
strong-man, konkurencje dla pań i dzieci.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

W jeziorze wykryto pałeczki salmonelli
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Z okazji tej małej uroczystości naszej gazety postanowiliśmy trochę miej-

sca poświęcić Dziennikowi Nowogardzkiemu, gazecie która od 1992 roku 
stara się wytrwale uczestniczyć w życiu publicznym naszego miasta, do-
strzegać problemy każdego mieszkańca gminy, rzetelnie informować, pre-
zentować dobre czyny dla przykładu i złe dla przestrogi.

Jako wydawca i właściciel gazety od jej początku, dziękuję Czytelnikom 
za wierność gazecie, wyrozumiałość dla naszych niedociągnięć a niektórym 
osobom za czynne uczestnictwo poprzez przesyłanie swoich uwag i artyku-
łów. Dziękuję też redakcji i wszystkim osobom współpracującym i tworzą-
cym w różny sposób DN. Mamy nadzieję służyć Państwu i naszym Czytelni-
kom nadal, najlepiej jak potrafimy.

redaktor naczelny Marek Słomski

ZeSPÓŁ redakcyjny
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28 sierpnia, w ratuszowej sali ob-
rad zdecyduje się los pewnej, dosyć 
ważnej części Nowogardu. Ta część, 
to działki nr 84/36, 84/39 i 84/37 
położone przy ul. 3 Maja 46 i 47. Je-
żeli czytelnikowi nic to nie mówi, to 
może spojrzeć na załączoną mapkę. 
Może mapka również nie każdemu 
sprawę wyjaśni, więc należy dodać 
informację, że działki te są zawarte 
między budynkiem Cechu Rzemiosł 
a cukiernią „Ola”. Teraz zapewne 
każdy nowogardzianin wie, o które 
miejsce się rozchodzi. 28 sierpnia 
odbędzie się przetarg na sprzedaż 
owej nieruchomości.

Miejsce to bardzo dla miasta re-
prezentacyjne, przy głównym trakcie 
komunikacyjnym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworców PKP i PKS, 
zawarte w trójkącie obiektów ga-
stronomiczno-noclegowych Oskar-
Kamena-Przystań. Z pewnością 
każdy mieszkaniec naszego miasta 
chciałby, aby w miejscu stuletnich 
ruder, pasujących bardziej do za-
budowy wiejskiej, powstał obiekt 
cieszący oko i sprawiający wrażenie, 
że Nowogard jest miastem z klasą. 
Przetarg to również szansa dla miasta 
na zarobienie konkretnych pieniędzy. 
Dwie sprawy są zatem kluczowe – za 
ile nieruchomość  zostanie sprzedana 
i komu.

Reklama dźwignią handlu – to 
motto zna każdy początkujący przed-
siębiorca. W jaki sposób potencjalny 
nabywca może się zatem dowiedzieć 
o atrakcyjnej nieruchomości w cen-
trum Nowogardu? Zwykłe, wypisane 
standardowym drukiem ogłoszenie 
o przetargu wywieszone jest pośród 
innych czarno-białych druków na 
jednej z tablic w ratuszowym holu. 
W jednym z działów strony interne-
towej miasta znajduje się odnośnik, 
który pozwala otworzyć takież samo 
ogłoszenie na komputerze w progra-
mie Adobe Reader. W prasie lokalnej 
oraz „Głosie Szczecińskim” ukazały 
się tekstowe ogłoszenia zawierające 
te same niezbędne, urzędnicze infor-
macje. Sytuacja przypomina, dziś już 
nieco zapomniane, sklepy Społem, 
w których klient miał przejmujące 
wrażenie, że nikomu nie zależy, aby 
cokolwiek komukolwiek sprzedać. 

Rozpoczęcie działalności fabryki 
firmy Rieter niesamowicie zasty-
mulowało nowogardzki rynek nie-
ruchomości na wynajem. Napływ 
wyspecjalizowanej kadry kierow-

niczej z zewnątrz spowodował, że 
wynajęcie od ręki mieszkania o do-
brym standardzie jest dziś w Nowo-
gardzie nie lada szczęściem. Budowa 
obiektów usługowo-mieszkalnych, 
a taki przewidziany jest na przed-
miotowym terenie, to inwestycja o 
doskonałych rokowaniach zwrotu 
poniesionych nakładów. Problem w 
tym, że nikt tego tematu nie nagłaś-
nia, nie promuje ani w regionie, ani 
w województwie. Informacja o przed-
miocie przetargu to beznamiętna, 
urzędnicza sztampa zaopatrzona w 
mapkę, która nic nikomu nie mówi 

o zaletach lokalizacji nieruchomości. 
Szkoda, że nikomu nie przysługuje 
prowizja od kwoty sprzedaży. Trze-
ba sprzedać, to się wystawi, a za ile 
pójdzie - kogo to interesuje? W ten 
sposób miasto traci na każdym prze-
targu tysiące lub dziesiątki tysięcy 
złotych. Ostatnie przetargi na duże, 
atrakcyjne nieruchomości w centrum 
Nowogardu, kończyły się śmiesznymi 
sumami przy udziale dwóch, trzech 
zainteresowanych. Te spektakularne 
porażki nie wywołały jak się wydaje 
żadnej refleksji. Gdzie dziesięciu się 
bije – tam Nowogard korzysta. Tak 
sparafrazowane przysłowie mogło-
by wisieć naprzeciwko biurek osób 
odpowiedzialnych za promocję 
przetargów. Organizacja sprzedaży 
nowogardzkich nieruchomości ma 
wciąż niestety charakter bierny. Nikt 
nie myśli o poszukiwaniu inwestora. 
Powinien się on sam znaleźć, ogło-
szenie przeczytać, po informację do 
urzędu zadzwonić, bić się do upad-
łego na licytacji i z pocałowaniem w 
rękę zadeklarowaną sumę zapłacić.

Koszty wybudowania nowego 
obiektu przy ul. 3 Maja można zacząć 
szacować od sumy miliona złotych. 
Ilu jest w naszym miasteczku poten-
cjalnych inwestorów, których stać na 
wyłożenie takich pieniędzy? Do ilu z 
nich dotrze informacja o przetargu? 
Ilu z poinformowanych wykaże za-
interesowanie tego typu inwestycją? 
Wyjście z ofertą poza nowogardzki 
grajdołek wydaje się sprawą najwyż-
szej wagi. Od zasobności portfela 
nabywcy zależy nie tylko doraźny 
zarobek uzyskany ze sprzedaży nie-
ruchomości, ale również jakość archi-
tektury nowo powstających obiektów.  
Jak buduje się w Nowogardzie? Naj-
taniej. Najtańszy projekt, najtańsze 
materiały, najtańsze wykończenie. 
W ten sposób powstają podobne do 
siebie obiekty, nieciekawe w formie, 
obłożone styropianem, pozbawione 
detalu elewacyjnego,  nie wnoszą-
ce swym wyglądem zewnętrznym 

żadnego prestiżu do charakteru 
miasta. Cegła klinkierowa, okładziny 
kamienne lub drewniane, subtelne 
detale ze szkła, stali lub aluminium 
- to pojęcia zupełnie abstrakcyjne na 
nowogardzkim rynku budowlanym. 
Ostatni reprezentacyjny obiekt po-
wstał tu jeszcze przed rokiem 1945, 
a te które już istniały, często idą w 
ruinę. Przykładem willa obok „Ka-
meny” czy dworzec kolejowy.

Aby przygotować atrakcyjniej-
szą ofertę sprzedaży nie potrzeba 
wielkich nakładów finansowych, a 
każda złotówka włożona w promocję 
przetargu może zwrócić się nawet 
dziesięciokrotnie. Powszechnie wia-
domo, że najlepsza jest informacja 
wizualna. Urząd Miejski dysponuje 
zdjęciami miasta z lotu ptaka, na 
których wskazać można lokalizację w 
sposób o wiele przystępniejszy niż na 
małym wycinku mapy ewidencyjnej.  
Naszemu miastu poszczęściło się 
również znaleźć się na dokładnym 
zdjęciu satelitarnym zawartym w ser-
wisie Google Maps, które doskonale 

pokazuje kontekst miejsca.  Również 
zdjęcia działek i ich otoczenia z per-
spektywy przechodnia lub kierowcy 
nadałyby ofercie bardziej przystępny 
charakter. Z pewnością korzystnie 
byłoby pokazać teren na rzucie za-
wierającym chodniki i jezdnie oraz 
opisującym działkę konkretnymi 
wymiarami. Do tego można by 
dodać czytane przez lektora infor-
macje o najbliższym sąsiedztwie i 
najważniejszych zaletach lokalizacji. 
Taka prezentacja uczyniłaby teren 
przetargu konkretnym miejscem w 
przestrzeni miejskiej, bo do tej pory 
jest on tylko zestawem opisanych 
literami i cyframi kresek. Gdyby jesz-
cze dodać do niej ogólne informacje 
o mieście i parę ładnych fotografii, 
to skorzystałaby na tym promocja 
Nowogardu. Tak przygotowaną pre-
zentację multimedialną należałoby 
zamieścić bezpośrednio na stronie 
internetowej UM oraz rozesłać linki 
do niej za pośrednictwem e-maila do 
każdego dewelopera i pośrednika w 
handlu nieruchomościami w woje-
wództwie. Jest to również doskonały 
produkt na wszelkie targi nierucho-
mości i prezentacje regionalne. A 
przygotować go może każdy średnio 
zaawansowany użytkownik progra-
mów Photoshop, Corel i Windows 
Movie Maker. 

Taka prezentacja powinna być 
produktem zawierającym cały ba-
gaż informacji, których  nie da się 
zamieścić w ogłoszeniach zarówno 
wywieszonych w ratuszowym holu, 
jak i zamieszczonych w prasie. A na 
terenie nieruchomości, od strony 
ul. 3 Maja bardzo potrzebna byłaby 
dobrze czytelna tablica z informacją 
„Na sprzedaż”, numerem telefonu 
kontaktowego i linkiem do strony 
internetowej z prezentacją multime-
dialną. To byłby chyba najtańszy i 
najbardziej nośny sposób promocji 
przetargu.

Na wprowadzenie jakichkolwiek 
pomysłów jest już chyba jednak za 
późno. Za niecałe dwa tygodnie oka-
że się, czy nieruchomość w ogóle uda-
ło się sprzedać, a jeżeli tak, to o jaką 
sumę wzrosła cena wywoławcza, któ-
ra wynosi 40500 zł. Odstraszające dla 
inwestorów mogą się okazać koszty 
rozbiórki istniejących obiektów, które 
obciążą nabywcę. Według informacji 
uzyskanych z UM, biegły oszacował 
je na około 95000 zł. Powoduje to, 
że cena terenu przygotowanego pod 
inwestycję wyniesie inwestora już 
minimum 135 000 zł. Wydaje się, 
przy świadomości szeregu ograniczeń 
wynikających z wielkości, kształtu 
i lokalizacji działki, że jest to suma 
jak na warunki nowogardzkie bardzo 
wysoka.

rafał Szpilkowski

Gdzie dziesięciu się bije – tam Nowogard korzysta

O sprzedaży mienia 
publicznego

Mapka załączona do oferty przetargowej 
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dokończenie ze str. 1

Dla Teresy i Zbigniewa 
Olechnowicz 

z okazji 

30 rocznicy ślubu 
Od tych co serca mają, są kochani i sami kochają 

przyjmijcie życzenia: 
„W miłości powodzenia, 

ochoty na wzloty, 
radości z kochania i w wiecznej 

przyjaźni wytrwania.” 
Monika z Robertem i Maciejem

Marcin z Beatą i Szymonem oraz Mateusz

życzenia

Ludzkie sprawy

konflikt w hotelu 
Oczekiwania pracownika i pracodawcy są często diametralnie 

różne. W większości przypadków udaje się wypracować jakiś kom-
promis. Jednak czasami kończy się to konfliktem.

Zostałam oszukana
Mieszkanka naszego miasta, 

Halina Zawadzka, od piętnastu 
lat jest na rencie. Do swego 
skromnego świadczenia chciała 
dorobić parę groszy i gdy do-
wiedziała się, że taka możliwość 
nadarzyła się w Hotelu Oskar 
bez wahania się tam udała. Jak 
nam powiedziała początkowo 
miała pomagać pokojówce, lecz 
ostatecznie zajęła się porządko-
waniem prac w hotelu i wokół 
budynku.

Zgodnie z ustną umową miała 
pracować na zasadach umowy 
zlecenia, lecz nie podpisała jej ani 
pierwszego ani ostatniego dnia. 
Jak mówi pracowała przez pięć 
dni. Czasami była w hotelu 1,5 
godziny a czasami aż 13 godzin. 
Szóstego dnia zjawiła się rano 
w hotelu, gdzie recepcjonistka 
wręczyła jej 50 zł wypłaty. Nasza 
rozmówczyni nie przyjęła tych 
pieniędzy twierdząc, że należy 
jej się znacznie większa kwota. 
Wszak przepracowała łącznie 
36,5 godziny i przyjmując owe 
50 zł zgodziłaby się tym samym 
na stawkę godzinową wynoszącą 
1,37 zł.

Postanowiła poczekać na właś-
cicielkę hotelu Danutę Nygard. 
Kiedy ta zjawiła się, w gabinecie 
w obecności księgowej ponownie 
otrzymała 50 zł.

„Usłyszałam: bierze pani te 
pieniądze czy nie? – opowiada 
Halina Zawadzka – Pani Nygard 
ustnie zleciła mi uprzątniecie po-
dwórka z tyłu i z przodu hotelu, 
klomby i trawniki. Miałam też 
uporządkować piwnicę, ale nie 
zdążyłam. Te pieniądze miały być 
też za pomoc w kuchni z soboty na 
niedzielę i pomoc przy zmywaniu 
naczyń. Pokazałam rozliczenie 
i przyjęłam pieniądze bo bałam 
się, że nic mi nie zapłaci, ale 
domagałam się więcej. Wtedy 
pani Nygard wypchnęła mnie z 
biura i powiedziała, żebym jutro 
nie przychodziła do pracy i mam 
opuścić lokal. Przez główne wej-
ście zostałam wypchnięta.”

Pani Zawadzka powiadomiła 
o całym zajściu policję i w towa-
rzystwie funkcjonariuszy zjawiła 
się po odbiór narzędzi i ubrań 
roboczych. 

„Uważam, że zostałam oszu-
kana i i żądam przeprosin i 
oczywiście wypłaty za wykonaną 

 Potrzebne lodówki
Polski Komitet Pomocy Społecznej wspiera-

jący potrzebujących już wkrótce może znacznie 
zmniejszyć wachlarz swojej pomocy.

W siedzibie PKPS przekazywano żywność 
dla rodzin najuboższych. Jednak po kontroli ze 
szczecińskiej jednostki tej instytucji wydawanie 
pożywienia zostało wstrzymane. Powodem tego 
jest brak lodówek do jego przetrzymywania. 
Jest to ogromna strata dla wszystkich potrze-
bujących pomocy. Stąd nasz apel do wszystkich 
mieszkańców. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek 
sprawne lodówki prosimy o przekazanie ich 
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. 
Ta instytucja nie ma własnych środków na ich 
zakup i dlatego liczy na pomoc. Ewentualni 
darczyńcy mogą skontaktować się z PKPS pod 
numerem telefonu 091 39 20 328 lub 0663 
603 883. Do tej pory wydano bardzo dużo 
żywności, jej dalsza dystrybucja uzależniona 
jest od tego, czy uda się stworzyć warunki do 
jej właściwego przetrzymywania. 

Ponadto w siedzibie Komitetu (w podwórku 
za siedzibą Zarządu Budynków Komunalnych 
przy ulicy 700-lecia) w każdy poniedziałek i 
piątek, w godzinach 10.00 – 12.00 wydawana 
jest odzież. Jeśli ktoś ma ubrania nadające się 
do użycia również może przekazać je osobm 
działającym w PKPS.

Ag

Zadymianie!
 
Panie Piórko nie masz Pan racji co do naszego Włodarza, gdyż on 

nie tylko umarza podatki „biednym”, ale ma też poważne osiągnięcia 
na polu inwestycyjnym Nowogardu. W czasie jego kadencji nastąpiło 
wiele zmian  w infrastrukturze naszego miasta. A jest to 5 poważnych 
kamieni milowych na drodze naszego rozwoju. Pierwsze to wybu-
dowanie wiatraku znak 21 wieku koszty bardzo poważne a zyski? 
(prawdopodobnie pójdzie w dzierżawę). Druga to szalet miejski, który 
nobilituje Nowogard do wielkich metropolii (koszty utrzymania?). 
Trzecia to ufundowanie drzwi do remizy straży przeciw pożarowej 
widać tu dbanie o nasze bezpieczeństwo. Obwieszcza nam to pamiąt-
kowa tablica na budynku owej remizy (jej koszty chyba są większe od 
rzeczonych drzwi). Czwarte to nowogardzki hejnał, który obwieszcza 
nam o trwałości naszego miasta a zwłaszcza władzy (czujemy się jak 
w Krakowie). No i ostatnie kuriozum, niespotykane w skali kraju, 
to kąpielisko miejskie wraz z plażą, na której wybudowano domki 
gościnne wraz z pozostałą infrastrukturą i wydzierżawiono ją, a ta 
niezwykła ekonomia powoduje, że my mieszkańcy Nowogardu mu-
simy płacić drogie bilety wstępu jako jedyni w zachodniopomorskim, 
w dodatku corocznie budżet gminy dopłaca do niego zamiast osiągać 
profity. Ale sądzę że już niedługo ta zupa, która na różnych imprezach 
(m. in. wyborczych) serwowana jest przez w/w ajenta nieruchomości 
miejskich się wyleje.

Z poważaniem skunks

pracę” – kończy swą opowieść 
pani Halina.

Ta pani się nie nadawała do 
tej pracy

Właścicielka Hotelu „Oskar”, 
Danuta Nygard przyznaje, że 
dosyć gwałtownie potraktowała 
panią Zawadzka, ale jak tłuma-
czy nie widziała innego sposobu. 
Jej zdaniem, ta pani nie nadawała 
się do tej pracy. Gdy ta pojawiła 
się w hotelu dała jej na próbę 
do uporządkowania teren przed 
budynkiem oraz pomieszczenie 
w piwnicy, w którym odbywają 
się różne imprezy. Uprzątnięcie 
klombów i trawników zajęło jej 
dwa dni, co – zdaniem właści-
cielki hotelu – jest stanowczo 
za długo, gdyż wiosną robiła to 
sama i zajęło jej to osiem godzin. 
Pomieszczenia w piwnicy nawet 
nie rozpoczęła porządkować, 
za to wyszukiwała sobie inne 
zajęcia. Chodziła do kuchni, bez 
żadnego polecenia pomagała na 
sali restauracyjnej... I właśnie 
dlatego postanowiła zakończyć 
współpracę wypłacając wspo-
mniane 50 zł tytułem wypłaty 
za uprzątnięcie terenu przed 
budynkiem hotelu. Założyła przy 
tym, że na tę pracę potrzeba 10 
godzin, więc stawka 5 zł za godzi-
nę wydała jej się godziwą. Pani 
Zawadzka domagała się więcej 
i stąd tak przykre zakończenie 
współpracy.

Kto ma rację w tym konflikcie? 
Ocenę pozostawiamy Państwu.

a. Garguliński

  Listy Czytelników

KALENDARIUM
18 sierpnia
Imieniny:  Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, Firmin, 
Helena, Ilona, Jan, Laura, Ludwik, Nela, Paula, Piotr, Sancja, 
Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława.
19 sierpnia
Imieniny: Agapiusz, Alfred, Andrzej, Bolesław, Bolesława, 
Donat, Emilia, Ezechiel, Jan, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, 
Sebald, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty.
20 sierpnia
Imieniny: Bernard, Bernarda, Eliasz, Filibert, Filiberta, 
Hieronim, Krzysztof, Leon, Leowigild, Lucjusz, Łucjusz, Mak
sym, Małgorzata, Maria, Paweł, Sabin, Samuel, Sara, Sewer, 
Sieciech, Sobiesław, Stosław i Świelub.
21 sierpnia
Imieniny: Agapiusz, Anastazy, Andrzej, Apolinaria, Apolinary, 
Bernard, Bernarda, Cyriaka, Daniel, Fidelis, Fidelisa, Franciszek, 
Joanna, Kazimiera, Maksymilian, Paulina,  Wiktoria.

poleca: 
Promocję wydawnictwa Wie-

dza Powszechna
Podręczny słownik pisarzy 

polskich (Wiedza Powszech-
na) to kompendium wiedzy o 
polskich prozaikach, poetach 
i eseistach – dawnych i współ-
czesnych, krajowych i emigra-
cyjnych. Słownik zawiera 1300 
haseł poświęconych wszystkim 
najwybitniejszym pisarzom 
polskim, a także wybranym, 
popularnym autorom powieści 
sensacyjnych, twórcom litera-
tury dla młodzieży i satyrykom. 
Każdy artykuł składa się z części 
biograficznej, interpretacyjnej, 
opartej na ocenach badaczy i 
krytyków, oraz bibliograficznej. 
Praca jest przeznaczona dla sze-
rokiego kręgu Czytelników.
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Głos w dyskusji na temat obwodnicy

kontrowersje wokół 
nowogardzkiej obwodnicy!

    

ma nam to bezpowrotnie zniszczyć? 
Plan Gospodarki Odpadami dla 
gm. Nowogard mówi, że toksyczne 
substancje i ciężkie metale mogą 
migrować z wodą gruntową do 5 km! 
Nawet przejeżdżające samochody zo-
stawią potężne ilości ołowiu i innych 
trujących ciężkich metali wraz ze 
spalinami w ciągu roku, które będą 
migrować do środowiska wodnego 
w rejonie strefy ochronnej leżącej w 
zlewni wód wokół obwodnicy. Czy 
burmistrz zobowiąże się wówczas, 
że beczkowozem będzie dowoził 
mieszkańcom Nowogardu nieska-
żoną wodę? Dziwi nas też fakt, że 
argumenty umieszczane w art. DN 
przeciw północnej lokalizacji ob-

wodnicy nie dotarły do G.D.D. i A. w 
Szczecinie np. do zastępcy dyr. szcze-
cińskiego oddziału Pana Kazimierza 
Mateckiego, skoro Pan Czarkowski 
odpowiedzialny za drogę Krajową 
nr 6 pochodzi z Nowogardu i zna 
ten temat od lat! Innym, głównym 
argumentem przesądzającym w myśl 
POŚ jest niedozwolona lokalizacja 

inwestycji w rejonie stref ochronnych 
ujęcia wody. Czy „za wybieg przed 
orkiestrę” jeśli projekt „północny” 
okaże się niewypałem, Pan burmistrz 
ewentualne koszty projektu pokryje 
z własnej kieszeni?  

   A jakie argumenty przemawiają 
za południową lokalizacją obwod-
nicy?

1. Pozytywny wpływ na powie-
trze nad Nowogardem, gdyż 90% 
wiatrów ma zachodni kierunek, a 
trasa północna zatruje mieszkańców 
spalinami.

2. Ochronę sześciu ujęć wody pitnej 
dla miasta Nowogard.

3. Odciąży miasto Nowogard od 
ruchu samochodów z kierunku po-
łudniowej Polski.

4. Ochroni przed degradacją Sarni 
Las i jezioro w Nowogardzie. 

5. Ważnym argumentem przeciw 
północnej obwodnicy, o czym wspo-
mina DN z 11-17.08.2006 w art. pt. 
„Natura 2000” jest nie bez znaczenia 
zapisana w Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Nowogard – sieć korytarzy 
ekologicznych ESOCH, których je-
den z nich ma początek w kierunku 
północno – zachodnim, dokładnie w 
strefie planowanej obwodnicy. Czy 
Pan Burmistrz, planiści i inni decy-
denci o tym nie wiedzieli? Przecież 
ten dokument został opracowany na 
zlecenie UM w Nowogardzie. Czy 
ostateczna decyzja dotycząca prze-
biegu obwodnicy wokół Nowogardu 
nie powinna być rozstrzygnięta przez 
mieszkańców gminy Nowogard i 
przeprowadzona przez referendum 
w zbliżających się wyborach samo-
rządowych.

Materiał opracował: Przedstawi-
ciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska w Goleniowie mgr inż. 
Eugeniusz Korneluk na podstawie 
materiałów i informacji dostarczo-
nych przez mieszkańców gminy No-
wogard.

W piątkowym wydaniu DN z 11 
sierpnia ukazał się art. pana Ag wy-
wołujący burzę wśród Nowogardzian, 
poruszający temat budowy północnej 
obwodnicy wokół Nowogardu. Padł 
tam tekst, że cyt. „wariant południowy 
okazał się nieprzekonywujący”. Czy 
oby na pewno? Południowy wariant 
to - „okno na świat”!  Odciąży całe 
centrum kraju, samochody podążają-
ce na wczasy nad morze, biegnie tędy 
tranzyt, kraje południowe Europy, 
cały nasz kraj – przejście promowe 
Świnoujście – Ystad. W przypadku 
budowy obwodnicy północnej cały 
ten ruch i tak przebiegałby przez 
Nowogard! Obwodnicę robi się na 
całe pokolenia, czy jej lokalizacja bę-
dzie prawidłowa, ocenią to następne 
pokolenia, nie dajmy im powodu 
by powiedzieli, że to lipna fucha, na 
której największy zysk osiągnęliby 
właściciele działek przez które prze-
biegała by obwodnica. 

Prywatne lobby?
Tu należy zadać najważniejsze py-

tanie, czy decydującym argumentem 
za lokalizacją północną obwodnicy 
nie jest fakt nabycia nowych działek 
(tuż przed procesem planistycznym), 
które obowiązkowo za duże pienią-
dze musi wykupić (G.D.D. i A.) w 
Szczecinie? A grunty leżące przy ob-
wodnicy przyniosą niewspółmiernie 
horendalne zyski w porównaniu do 
wartości pierwotnej dla właścicieli 
przydrożnych hoteli, restauracji, 
zajazdów i parkingów, lub odsprze-
daż gruntów pod w/w inwestycje. 
Czy oby wyżej wymienione zamiary 
wybudowania dochodowych pry-
watnych inwestycji, nie przesądziły 
o takiej lokalizacji? Czy w tym celu 
nie wytworzyło się prywatne lobby 
mające decydujący wpływ na taką a 
nie inną lokalizację?

Według mieszkańców Nowogar-
du, całą tę sprawę należy zgłosić do 
goleniowskiej Prokuratury – by mo-
nitorowała cały proces planistyczny 
przebiegu obwodnicy, czy nie ma tu 
nadużyć i przekrętów!

Cytuję Ag: „Warianty przebiegu 
trasy zostały uzgodnione z samorzą-
dami i innymi instytucjami”. Pytamy 
(prosimy o odpowiedź na łamach 
DN) - jakimi samorządami i kto 
nimi kierował, z nazwiskami i poda-
nie imienne składu tych komisji, by 
czytelnik mógł obiektywnie ocenić 
wiarygodność decyzji tych komisji, 
promujących tę inwestycję. 

Szczególnie, że zgodnie z prawem 
Ochrony Środowiska - brak jest ja-

kiejkolwiek debaty publicznej na ten 
temat, a gdzie raport oddziaływania 
na środowisko tej inwestycji i decyzje 
środowiskowe? Tu należy zadać py-
tanie czy warianty przebiegu obwod-
nicy nie powinny przed ostateczną 
akceptacją zostać poddane szerokiej 
konsultacji społecznej i organizacji 
ekologicznych? Przecież przebiega 
ona w niedopuszczalnym miejscu 
– przez strefy ochronne ujęć wód 

podziemnych zasilających miasto 
Nowogard! Północny przebieg ob-
wodnicy przecina drogę na wzgórzu 
między Warnkowem a Karskiem, 
przechodząc z Olchowa od zachodu 
przez grunty Pana S. Ciechanowskie-
go, wchodząc w gunty Pana Wrony a 
wychodząc w Wojcieszynie - central-
nie na lokalny krzyż, który musiał by 
być przeniesiony w inne miejsce. 

„Podziemne jezioro”
  - To jest nasz skarb!
Lokalizacja obwodnicy ma być po-

łożona w zlewni studni głębinowych 
obok stref ochronnych sześciu ujęć 
wody dla Nowogardu. Jako cieka-
wostkę, czytelnikom DN podajemy, 
że (jak to określił szczeciński geolog) 
pod strefą ochronną ujęcia wody 
przez którą ma biec kontrowersyjna 
obwodnica – zalegają ogromne ilości 
bardzo dobrej jakościowo i zdrowej 
wody pitnej dającej zapas  na dzie-
siątki lat w postaci tzw. „poduszki 
wodnej” – inaczej – „podziemne 
jezioro”. To jest nasz skarb, którego 
zazdroszczą nam inne miasta! I czy 
jedna chemiczna katastrofa drogowa 

Tuż za tym ujęciem wody pitnej dla Nowogardu  - ma przebiegać obwodni-
ca północna wokół Nowogardu.

Straż pożarna
10.08.06 W czwartek 10 sierpnia zalana została kotłownia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych przy ulicy Poniatowskiego.
Tego samego dnia strażacy usunęli konar zalegający na jezdni przy ulicy 

Wojska Polskiego.
W Bieniczkach koło Osowa paliło się 10 m2 śmieci na dzikim wysypisku.
11.08.06 W piątek 11 sierpnia przy ulicy Warszawskiej miało miejsce zde-

rzenie pojazdów Ford Orion i Mercedes 190. Na szczęście nikt w wypadku 
nie ucierpiał. Straż zabezpieczyła pojazdy odłączając akumulatory.

12.08.06 W sobotę w Nastazinie zapaliła się słoma po kombajnie. Spłonęło 
0,3 h.

13.08.06 W niedzielę 13 sierpnia doszło do wypadku drogowego w Kuli-
cach. Straż zabezpieczyła miejsce wypadku i doprowadziła poszkodowanych 
do karetki.

16.08.06 W środę 16 sierpnia w kolonii Redło na terenie gminy Osina 
zapaliło się 0,02 ha ścierniska.
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Wolność i demokracja problemu od wielu lat wchodzą z SLD 
w koalicje.

A propos krytykowanej w tekście 
miłości do PO, to w lokalnej orga-
nizacji PIS znajdują się osoby, które 
jeszcze niedawno drwiły z rządowej 
koalicji i rozlepiały po mieście plaka-
ty Platformy. Po wygranej PIS nagle 
straciły poglądy liberalne i zaprag-
nęły być członkami partii rządzącej 
- to się nazywa prawdziwa wierność 
ideałom. 

Zdaję sobie sprawę, że ponownie 
usłyszę od kilku osób z Pis-owskiego 
środowiska, „co ty gówniarzu możesz 
wiedzieć o komunizmie” (nie obrażę 
się).

Owszem, kiedy czerwona pajęczy-
na oblegała Polskę mnie nie było na 
świecie, a gdy ludzie walczyli o wolną 
Polskę ja leżałem w kołysce, później 
dzięki Solidarności poszedłem do 
szkoły już w wolnej Polsce i nie za 
wiele mogłem pamiętać. Ale podczas 
studiów odwiedziłem kilka miejsc na 
świecie, w których parszywa czer-
wona stopa nigdy nie stanęła. Będąc 
tam bardzo szybko można dostrzec, 

jaką zmorą dla Polski byli i są komu-
niści kryjący się obecnie pod nazwą 
socjaldemokratów. Tam wszyscy bez 
komuny mieli i mają pracę, żyją god-
nie jak ludzie, młodzież nie emigruje 
za pracą, a emeryci nie oszczędzają w 
domu na lekarstwa, tylko odpoczy-
wają i podróżują. Dzieci w szkołach 
na historii też mają szczęście, bo uczą 
się o tym jak rozwijał się ich kraj i 
demokracja, a nie co to było mięso 
na kartki i bezpieka.

Na koniec Pani Zośka zadała py-
tanie czy dalej czytelnicy pozwolą 
pisać? Oświadczam, że pytanie jest 
zbyteczne, z pewnością nikt nie 
zabroni tego ani mnie ani Pani, bo 
żyjemy w wolnym kraju. Ewentualnie 
czytelnikom mogą nie spodobać się 
teksty i skorzystają z prawa nie kupo-
wania i nie czytania Dziennika No-
wogardzkiego – tę decyzję też należy 
uszanować, tak samo jak ja uszanuję 
decyzję Pani Zośki o nie podawaniu 
jej danych personalnych.

Michał Wiatr

Mimo wielkiego szacunku, jakim 
darzę Panią - Zośkę za ogromny 
wkład w działalność opozycyjną w 
komunistycznej Polsce to nie mogę 
przejść obojętnie obok tego, co 
zrobiła w ostatnim Dzienniku No-
wogardzkim. Nie podobało mi się 
bardzo jak skrytykowała Bogu ducha 
winne osoby za to, że wyraziły swoją 
opinię na temat obecnego rządu w 
małoznaczącej ankiecie ulicznej dla 
Dziennika Nowogardzkiego.

To właśnie Ona walczyła o demo-
krację i wolność słowa po to, by dziś 
redaktor Słomski bez przeszkód mógł 
wydawać lokalną gazetę, w której 
każdy może przedstawiać prywatne 
opinie bez obaw o utratę pracy lub 
więzienie. Więc dlaczego krytyko-
wani są przez nią ludzie posiadający 
swoje zdanie, przecież o taką wolność 
chodziło żeby każdy miał prawo mó-
wić to, co mu się podoba. 

Z tekstu Pani Zośki można wy-
wnioskować, że tylko zwolennicy PIS 

mają rację, ten kto ma inne zdanie 
to najpewniej komuch albo liberał. 
Ja nie jestem ani komuchem ani 
liberałem (parad dla gejów też nie 
popieram), a na PIS nie głosowałem, 
zresztą tak samo jak na PO i SLD.  
Nie ukrywam - podoba mi się obecny 
rząd i premier Kaczyński, zwłaszcza 
za jego ostatnią reakcję w sprawie 
przekłamywania historii i wybielania 
zbrodni niemieckich na wystawie w 
Berlinie, ale wiele osób może go nie 
lubić i mają do tego pełne prawo..

Zamiast zwykłych obywateli po-
winno się krytykować komunistyczne 
władze Nowogardu za to, że przez 3 
lata traktują mieszkańców jak zło ko-
nieczne, a w roku wyborów urządzają 
cyrk pt. – przecinanie wstęgi tworząc 
wszechobecną propagandę sukcesu. 
Należy także piętnować zachowanie 
tych, co przed wyborami udają opo-
zycjonistów i ofiary komunistycz-
nego systemu, (któremu rzekomo 
nie „czapkują”), a po wyborach bez 

artur komisarek ze srebrem!
Od 8 do 11 sierpnia na torze kolarskim w Łodzi odbywały się wyścigi w 

ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W kategorii wiekowej junior 
młodszy zawody są odpowiednikiem Mistrzostw Polski. W zawodach star-
towało dwóch zawodników klubu UKS Chrabąszcze Pomorzanin Nowogard 
– Artur Komisarek i Mateusz Magierecki.

Dla ścisłości dodam, że w za-
wodach startują tylko zawodnicy 
zakwalifikowani przez komisję 
Polskiego Związku Kolarskiego na 
podstawie wyników jakie osiągnęli 
podczas wcześniej rozegranych 
zawodów. Artur Komisarek był 
jedynym zawodnikiem zakwalifiko-
wanym do wszystkich rozgrywanych 
konkurencji!

Zawody rozpoczęły się bardzo 
pomyślnie, bo już w pierwszym dniu 
Artur Komisarek zakwalifikował 
się do finału w konkurencji sprint. 

Niestety w finale przegrał i zdobył 
tylko(?!) srebrny medal!

Kolejny sukces nasz zawodnik 
zanotował w wyścigu długodystanso-
wym – zdobył brązowy medal. Dobry 
występ zanotowali nasi juniorzy w 
wyścigu madison (jazda parami) 
– nie zdobyli wprawdzie medalu, 
ale kolejne punkty dla klubu i wo-
jewództwa.

W punktacji województw zachod-
niopomorskie zajęło trzecie miejsce 
– punkty zdobywały juniorki z 
Darłowa oraz juniorzy z Golczewa i 
Nowogardu.

W punktacji klubowej nasi zawod-
nicy zajęli wprawdzie X miejsce ale 
wyprzedzili wiele renomowanych 
klubów z Gdyni, Krakowa, Zielonej 
Góry, Warszawy, Poznania itp.

Sukces tym większy, ze startowało 
tylko dwóch naszych zawodników.

I tutaj dochodzimy do sedna spra-
wy – dlaczego tylko dwóch?

Trener Ryszard Posacki wyjaśnia: 
Sukces jest ogromny, bo jesteśmy bar-
dzo blisko za potężnymi ośrodkami 
kolarstwa torowego jak Żyrardów, 
Toruń, Grudziądz czy Kalisz.

Z drugiej strony żal, ze mamy tylko 
dwóch zawodników w tej kategorii 
wiekowej.

Tutaj trzeba odkryć znaną prawdę 
– bez pieniędzy nie ma sportu! 

Podczas naboru zgłosiło się do sekcji 
ponad 40 chłopców. Na podstawie 
próbnych wyścigów do klubu przyją-
łem 20-tu. Niestety zostało ich tylko 
ośmiu i tyle wykupiłem licencji.

Bez pomocy rodziców chłopcy nie 
mogą się ścigać. Ja za klubowe pienią-
dze staram się stworzyć optymalne wa-
runki dla naprawdę utalentowanych i 
prezentujących już jakiś poziom. Gdy-
by w sekcji było więcej zawodników to 
(przy obecnych funduszach) poziom 
by się obniżył – mniej byłoby startów 
w zawodach – wyjazdy kosztują! Po 
sukcesach Komisarka, Magiereckiego 
i Janica mamy mnóstwo zaproszeń na 
zawody – wybieram tylko te w silnej 
obsadzie. Teraz pieniędzy starczy na 
wyjazd do Wałbrzycha –  Górskie 

Mistrzostwa Polski. Skorzystamy też 
z zaproszenia do Grudziądza na pre-
stiżowe zawody torowe”.

Refleksje powinny być jednak op-
tymistyczne – skoro Nowogard ma 
opinię kolebki i zagłębia talentów 
to wykorzystajmy to wszyscy – i 
zwykli kibice, i sponsorzy, i działa-
cze i władze miasta. Ratujmy to, co 
mamy, bo start od zera będzie dużo 
trudniejszy…

tekst –LMM, foto – internet

Artur Komisarek na podium po 
sukcesie w sprincie

Artur Komisarek i Mateusz Magierecki podczas wyścigu madison

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowogar-
dzie zaprasza w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 
12.00 czekamy w biurze i w klubie przy 
700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy 
składki za ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

reklama

Przedsiębiorstwo PkS Gryfice  
Sp. z o.o. w Gryficach 

ul. Trzygłowska 32

zatrudni 
kIerOWcÓW 
z prawem jazdy 
• kat. D
• kat. C+E w przewozach 
   międzynarodowych
        (praca dobrze płatna) 
Kontakt: dział kadr (adres j.w.) 
pok. nr 3, tel. 091 469 83 21,  
e-mail: info@pksgryfice.com.pl.

Wykształcili sprzedawców
Zakończył się kurs dla bezrobotnych kobiet zorganizowany przez Powia-

towy Urząd Pracy i szczecińską Fundację „Talent, Promocja, Postęp”.

Na kurs sfinansowany ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zgłosiło się dziewięć bezrobotnych kobiet. Osiem z nich ukończy-
ło naukę przyswajając sobie umiejętności niezbędne do pracy jako sprzedawca, 
przedstawiciel handlowy. Zajęcia trwały dwa miesiące od poniedziałku do 
soboty. W tym czasie uczestniczki poznawały zasady obsługi  komputera, kasy 
fiskalnej oraz uczyły się praktycznych zwrotów w języku niemieckim przy-
datnych w handlu. 

Kurs zakończył się 
wręczeniem certyfika-
tów. Wszystkie panie, 
które ukończyły na-
ukę były zadowolone 
i chyba pełne wiary, że 
już wkrótce uda im się 
znaleźć zatrudnienie.

Ag

Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników kursu i 
jego organizatorów.
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OG£OSZENIA drObNE

reklama

Firma „KSM Trading” 
zatrudni panią 
jako przedstawiciela 

handlowego. 
Prawo jazdy, mile widziana 
znajomość j. angielskiego. 

Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Ferma drobiu w kościuszkach 
(gm. Osina), tel. 091 39 18 314 

zatrudni: 
kierowcę-mechanika z uprawnie-
niami do prowadzenia pojazdów 
kat. T - ciągniki rolnicze i C1E - 
samochody ciężarowe.

reklama reklama reklama

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam pawilon handlowy z możliwością 

przeniesienia – może być domkiem letnisko-
wym (płyta obornicka). 0693 850 198, 0693 
850 197.

• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema sprze-
dam. 0605 106 300.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 39 
22 150, 0503 67 18 32.

• Duże mieszkanie lub dom w Nowogardzie 
– kupię lub wynajmę. Tel. 0500 484 576.

• Sprzedam kawalerkę, ul. Żeromskiego, I piętro. 
Tel. 0501 258 474.

• Kupię działkę pod budowę domu w Nowogar-
dzie. 0601 77 50 37.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź kawalerki 
do wynajęcia. 0500 766 730, po 15.00.

• Sprzedam garaż murowany, własnościowy 
– okolice 15 Lutego. 0880 064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-
wany – Kol. Wierzbięcin. 0506 801 819, 091 39 
14 856.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, własne 
c.o., wysoki standard. Tel. 0606 64 69 68.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 
28 108.

• Odstąpię mieszkanie o pow. 70 m kw. – Os. 
Gryfitów, I piętro. 0668 841 631.

• Szukam do wynajęcia taniej kawalerki. 
0660 412 121.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 67 m 
kw., Osina. 0601 71 31 95.

• Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego miesz-
kania lub kawalerkę. 0665 245 665.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnoś-
ciowe, 4 pokoje, 77,2 kw., wysoki standard + 
garaż przy ul. Boh. Warszawy. Cena 1 m kw. 
1500 zł. 0605 686 508.

• Sprzedam mieszkanie w bloku na wsi + 
działka, pow. 35,20, 2-pokojowe, do remontu, 
pilne! 091 39 25 851.

• Sprzedam konstrukcję do namiotu na pomi-
dory + folia. Tel. 091 39 23 887.

• Sprzedam garaż w centrum Nowogardu. Tel. 
0606 64 69 68.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 0696 
440 841.

• Poszukuję tanio kawalerkę oraz współlokatora 
do jej wynajęcia. Tel. 0504 59 33 31.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie 
o pow. całkowitej 217 m kw., pow. działki ok. 
1000 m kw. w dzielnicy willowej (bez pośred-
ników). 0888 33 25 12.

• Kupię stanowczo mieszkanie 2-pokojowe w 
Nowogardzie z własnym c.o. 0607 934 481.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do wynajęcia. 
0665 671 715.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, włas-

nościowe, 4-pokojowe z garażem. 0602 
135 445.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 
z murowaną altanką, z mediami. 0604 
509 996.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszka-
nie własnościowe w bloku, 70 m kw., 4 pokoje. 
0697 664 967.

• Wynajmę pokój samotnej pani lub uczenni-
com. 0601 950 242.

• Kupię garaż na Os. Bema. 091 39 23 693, 
0694 782 707.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Kupię kawalerkę lub 2-pokojowe w Nowo-
gardzie. 091 39 25 755, 0602 630 016.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDi 100, 1989 rok, poj. 2.0 ben-

zyna, silnik 5-cylindrowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, centralny zamek, alufelgi 
16’’, wtrysk mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault La-
guna ii z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam BMW 525, TDS kombi, 1995 r., cena 
15.200 zł – do uzgodnienia. 0668 841 631.

• Sprzedam Golf i, 1982 r., poj. 1.1 + gaz 
sprzedam w całości lub na części. cena 600 
zł. 0665 245 665.

• Sprzedam Fiat Cinquecento 903, 1992 r., 
alarm, stan dobry, cena do uzgodnienia. 0508 
517 017.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, ABS, wspomaganie kierownicy, 
c. zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena do uzgodnie-
nia. Tel. 091 39 111 17.

• Sprzedam Opel Corsa, 1991 r., 1.4 benzyna. 
0693 723 034.

• Sprzedam motorower Romet, dwuosobowy, 
zarejestrowany, do małego remontu, 250 zł. 
Tel. 0603 852 270.

• Kupię przyczepkę samochodową o długości 
minimum 1,80 m. Tel. 091 39 23 652.

• Zgubiono rejestrację samochodową ZGL 
31Fc. Znalazcę proszę o kontakt pod nr 
tel. 0609 307 489.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1995 r., poj. 2.0. 
Tel. 0602 643 410 lub 0600 032 291.

• Sprzedam Opel Astra, 1991 r., cena 4.200 zł. 
0503 73 98 88.

• Sprzedam Peugeot 405, 1991 r., poj. 1.6i. Cena 
7.000 zł. 0693 605 863.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1993 r., poj. 1.3. Tel. 
0667 196 526.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokalizacja 

– Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 653 124.
• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 16.00 – 091 

39 22 165, po 16.00 – 091 39 25 087.
• Sprzedam stół wibracyjny oraz formy do 

produkcji kostki polbruku. 091 39 21 176.
• Pszenicę sprzedam. 091 419 10 76.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 418 98 24.
• Miód z własnej pasieki – 18,00 zł za słoik 0,9l. 

Tel. 091 39 22 752 (po południu).
• Oddam ziemię – ok. 5 ha. 0513 157 124.
• Kupię prosiaki. 0663 99 44 17.
• Sprzedam 2,5 ha ziemi ornej, 2,5 ha łąki i 

owies. 0663 212 981.
• Żwiry, piaski i czarnoziem z dowozem. Tel. 

0509 996 361.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 25 969, 0695 518 581.

•  Kompleksowe remonty mieszkań wyko-
nam. 0608 364 330, 0600 347 308.

• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywi-

dualne zamówienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• cYKLiNOWANie Podłóg. 0691 703 843.
• Transport osobowy. Posiadamy auta osobowe, 

mikrobusy, busy, autokary. Niskie ceny, kom-
fortowe warunki podróży. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 

39 72 575, 0695 085 470.
• Jednodniowe wyjazdy nad morze – sobota, 

niedziela. Wyjazd godz. 8.00, powrót godz. 
17.00. 0609 696 482.

• Transport, przeprowadzki. 0693 511 717.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 

7. Tel. 091 39 21 110, 0603 584 553.
• Tra n s p o r t,  p r ze p rowa d z k i  –  0 6 0 4 

516 451.
• Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 

panele i wszelkiego rodzaju wykończenia 
wnętrz. 0691 157 239.

• Profesjonalne czyszczenie i malowanie 
dachów. Szybko, tanio i solidnie. 091 39 
26 084, 0507 656 632.

• Wykonam docieplenia. Dekarstwo. 0505 94 
17 65.

• J. angielski – podstawówka i gimnazjum. 
0504 793 557.

PRACA
• Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 

„Ptaszyński” zatrudni pracowników do 
dociepleń. 0602 242 709, 0602 159 015.

• Poszukuję korepetytora – może być stu-
dent do przygotowania na poprawkę ii 
kl LO z j. polskiego. 091 39 22 260, 0669 
750 257.

• PieLĘGNiARKĘ ZATRUDNiĘ.  WYNAGRO-
DZeNie  3 000 ZŁ  NeTTO. TeL. 0 604 422 
221.

• Firma „Wiech-Pol” zatrudni pracowników ogól-
nobudowlanych. 10 zł za roboczogodzinę. 091 
39 23 901, 0606 26 77 52.

• Zatrudnię spawaczy, ślusarzy, monterów 
elementów stalowych. Tel. 0604 409 996.

• Wspólnota Mieszkaniowa zleci pracę hydrau-
lików (niekoniecznie na rachunek). Tel. 091 39 
27 145, 0880 623 017.

• Poszukuję opiekunki do dziecka. Tel. 0500 
753 839.

• Firma „Walbud” zatrudni tynkarzy. Od 8 do 
10 zł/m2. Wynagrodzenie co sobota. 0604 
164 710, 0604 154 316.

• Tworzę nową grupę ludzi do łapania kur, 
okolice Nowogardu. Potrzebne kobiety i męż-
czyźni. Stawia 10 – 12 zł/h, dowóz do miejsca 
zamieszkania. 091 39 111 06, 0665 409 159.

• Przyjmę do pracy w lesie dwóch mężczyzn 
na terenie Niemiec z własną działalnoś-
cią gospodarczą na dłuższy czas. 0694 
325 416.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.

• elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody 380V, małe gabaryty, do domku, 
baru. cena od 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody 130 – 190 litr., stojący, idealny 
do domku, pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku bateriach – jed-
nocześnie. 0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln pik-
seli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się ODSZKO-
DOWANie (z tytułu Oc). Pomożemy ci je 
uzyskać, do 10 lat wstecz. europejskie 
centrum Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0508 866 447, 
0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elementów 
z kolumnami i dokumentacją, mało używana, 
cena do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe 
i używane – tanio oraz piec c.o. Vaillant 
stojący, żeliwny, elektronik, ekonomiczny, 
do domku – kuchni, cena 800 zł. Serwis 
gwarancyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam akwarium 380l z całym wyposaże-
niem i rybkami. 0697 664 967.

• Piec gazowy c.o. VAiLLANT, elektronik, 
na mieszkanie, domek. cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, kuchni, firmy 
Vaillant, cena 400 zł – gwarancja, serwis. 
0501 446 467.

• Sprzedam komputer + nagrywarka DVD 
– tanio. Tel. 091 39 25 362.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe firmy 
Husqvarna (na części). Tel. 091 39 268 57 
– od 9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarek niemiecki, pies, wiek 1 rok i 4 miesią-
ce, mocnej budowy, bardzo czujny sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam pianino Calisia w dobrym stanie. 
0888 33 25 12.

• Zagubiono teczkę z dokumentami szkolnymi. 
Znalazcę proszę o kontakt, tel. 0501 953 893.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
• Sprzedam szczenięta Husky – badania wete-

rynaryjne + szczepienia. 0508 97 36 32.
• Sprzedam używaną pralkę i lodówkę – stan 

dobry. 0603 217 677. 
•  Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-biego-

wy „junkers”. 091 39 20 541,  0661 690 590. 
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reklama

 Witamy wśród nas...

Córka Marii Elert ur. 
10.08.06 z Błądkowa

Syn Anny Budzińskiej 
ur. 10.08.06 z Dobrej

Córka Anny Gizewskiej 
i Mateusza Marszalec 
ur. 10.08.06 z Dobrej

Córka Emilii Kopa ur. 
14.08.06 z Nowogardu

Syn Marleny Wło-
chowicz ur. 13.08.06 z 
Wierzchęcina

Syn Małgorzaty Kiepas 
ur. 13.08.06 z Nowo-
gardu

Córka Beaty Okarmus 
ur. 16.08.06 z Miesze-
wa

Córka Moniki Hlib ur. 
13.08.06 z Mieszewa

reklama

Pilnie poszukuję kierowcy 
na samochód ciężarowy (TATRA). 

Tel. 0508 444 914.

Odpust w parafii pw. WnMP

Foto F. karolewski
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krzyżówka nr 33kupon nr 33 Humor 
Henia Szczupaka

Pieniądz
Pieniądz nic nie znaczy
- niejeden mniema.
Znaczy jednak wszystko
Kiedy go nie ma.

Kołysanka dla dorosłego dziecka
Przytul główkę mój maleńki,
Zobacz, świat jest taki wielki.
Jak ten arbuz,
Jak ta dynia,
Zaraz pęknie, nie wytrzyma.
I zaleje nas
Morze głupoty.
Pora na sprzątanie w głowach,
Na czytanie w mądrych tomach,
Dziś taki czas.
Niech ci noc da zebrać myśli,
Niech ci się dziś nocą przyśni,
Że wygnałeś zawiść stąd,
Że masz własny,
Swój prawdziwy dom.

Niestety…
Zapamiętają ich pokolenia,
Po zadłużeniach…

Różnica
„Dawniej mówiło się
Że głupiec i jego pieniądze
Szybko się rozstają
Dziś widocznie wszyscy 
Jesteśmy głupcami!”

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 32 – cud nad WI-
SŁĄ- nadesłali:

Janina Jarczewska, Grzegorz 
Zawadzki, Anna Florkowska, 
Wiesława Wojewoda, Grażyna 
Jurczyk (także 31), Józef Gó-
rzyński, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Krystyna Tretiak (31), 
Magdalena Czupryńska, Wan-
da Budzich, Regina Orłowska, 

Szczepan Falaciński, Małgorzata 
Langa (także 31), Teresa Powal-
ska, Władysława Kubisz, Ag-
nieszka Skowrońska, Krystyna 
Piaszczyk, Jerzy Siedlecki, Edyta 
Poźniak, Bogumiła Urtnowska, 
Andrzej Leszczynski, Janina Za-
morska, Alicja Wypych, Franci-
szek Palenica, Jagoda Socha, Jan 
Mikłaszewicz.

PS. – przykro - niektórym 
zdarzają się nie tylko Cuda ale 
i Códa!

Prenumeraty „dn” na wrze-
sień wylosowali:

- Wiesława Wojewoda,
- Grażyna Jurczyk,
- Krystyna Tretiak.

Gratulujemy!   
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

NOWOGARD    14.08.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego, 

j.polskiego i historii
3. szwacz obuwia
4. informatyk
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. specjalista ds.windykacji
8. sprzedawca
9. kasjer-sprzedawca (dyskont)
10. sprzedawca-serwisant kompu-

terowy
11. referent ds.obsługi odbiorców
12. kierownik budowy,murarz,tynka

rz,cieśla,betoniarz
13. sprzedawca-magazynier
14. kasjer-sprzedawca (gr.inwalidz-

ka)
15. tokarz-frezer
16. sprzedawca
17. kucharz
18. elektryk
19. monter instalacji sieciowej (in-

ternet)
20. informatyk-administrator inter-

netu
21. murarz-tynkarz

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. pracownik produkcji, operat.wóz-

ków widłowych (Kliniska)
2. stolarz   (Glewice) 
3. kierownik produkcji piekarniczej 

(Dobra) 
4. piekarz (Dobra)
5. prac.produkcji okien (Brojce)
6. maszynista lokomotywy (Szcze-

cin) 
7. kierowca C+E Gryfice
8. szwaczka (Goleniów)
9. krojczy (Goleniów)
10. ustawiacz-manewrowy (Szcze-

cin)
11. pracownik obróbki skór (Żdżary 

k/Goleniowa)
12. operator maszyn do drewna (Pło-

ty)
13. informatyk (Stargard Szczec.) 
14. agent ochrony, wartownik (Szcze-

cin)
15. pakowacz płyt CD (Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE 

pok. nr 12.

12 sierpnia 2006 r., irena Otto, ur. 1914 r., Nowogard

14 sierpnia 2006 r., Łucja Palmowska, ur. 1938 r., Nowogard

12 sierpnia 2006 r., Zofia Krzysztoszek, ur. 1935 r., Nowogard
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Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 4:3 (0:1)

Horror z happy endem

Z Polonią u siebie
Po bliskim nam w geograficznym sensie przeciwni-

ku w najbliższej kolejce piłkarskiej V ligi Pomorzanin 
zmierzy się z kolejnym przeciwnikiem zza przysło-
wiowej miedzy. W najbliższy weekend do Nowogardu 
przyjadą piłkarze Polonii Płoty. Nasz najbliższy rywal 
przegrał dwa pierwsze mecze, a w ostatniej kolejce 
pokonał na własnym boisku Mieszka Mieszkowice 
i z trzema punktami zajmuje 12 pozycję w ligowej 
tabeli. Czy po meczu z naszą drużyną zwiększy swój 
dorobek punktowy okaże się już w sobotę. Początek 
meczu o godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 3 9 4-1
2.  Pomorzanin Nowogard 3 7 11-4
3.  Vineta Wolin 3 7 5-3
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 3 6 7-3
5.  Sparta Gryfice 3 6 7-5
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3 6 3-6
7.  Radovia Radowo Małe 3 5 4-0
8.  Piast Choszczno 2 4 7-2
9.  Odra Chojna 3 4 3-4
10.  Piast Chociwel 3 3 5-3
11.  Osadnik Myślibórz 3 3 3-11
12.  Polonia Płoty 3 3 3-5
13.  Fagus Kołbacz 3 1 1-3
14.  Mieszko Mieszkowice 3 1 1-3
15.  Kłos Pełczyce 2 0 1-4
16.  Zorza Dobrzany 3 0 2-10

Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin Nowogard 1:1 (0:1)

Wyjazdowy remis
Pomorzanin: Piątkowski, Marsza-

łek (65’ Nieradka), M. Miklas, Wa-
syluk (80’ Piotrowski), Kaczmarek, 
Skórniewski, Rzechuła, Bonifrowski, 
Szobel (46’ Sokulski), K. Miklas, 
Galus (58’ Dworak).

Bramka dla Pomorzanina: Bo-
nifrowski.

Był to typowy mecz walki, w 
którym żadna z drużyn nie miała 
zdecydowanej przewagi. Pierwsza 
bramka padła w 20. minucie, gdy 

po dośrodkowaniu Wasyluka Boni-
frowski uderzeniem głową pokonał 
bramkarza gospodarzy. Przebieg 
meczu mógł ustawić K. Miklas, lecz 
po wymanewrowaniu obrońców 
Mieszka jego strzał minimalnie 
minął słupek.

W drugiej odsłonie meczu Pomo-
rzanin mógł strzelić kolejne gole, 
jednak na pustą już bramkę nie 
trafili Galus i K. Miklas. Gospodarze 
się nie poddawali i w 82. minucie 

jedne z miejscowych piłkarzy pięk-
nym strzałem pod poprzeczkę z 25 
metrów pokonał naszego bramkarza 
ratując tym samym punkt dla swo-
jego zespołu.

Pozostałe wyniki drugiej ko-
lejki:

Sparta Gryfice - Kłos Pełczyce 
3:1, Fagus Kołbacz - Vineta Wolin 
1:2, Zorza Dobrzany - Radovia 
Radowo Małe 0:4, Odra Chojna 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:3, 
Dąb Dębno - Piast Chociwel 1:0, 
Osadnik Myślibórz - Polonia Płoty 
3:1, Piast Choszczno - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój 6:1.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – 
Marszałek, M. Miklas, Wasyluk, 
Kaczmarek, Szobel (53’ Dworak), 
Rzechuła, Bonifrowski, Skór-
niewski, Galus (75’ Sokulski), K. 
Miklas (79’ Gołdyn).

Bramki dla Pomorzanina: K. 
Miklas – 2, Rzechuła, Dworak.

Dobre, emocjonujące spotka-
nie obejrzeli kibice Pomorzanina, 
którzy mimo ulewnego deszczu 
zdecydowali wybrać się na sta-
dion. Był to prawdziwy piłkarski 
horror z happy endem, w którym, 
nie zabrakło walki, i co najważ-
niejsze, bramek.

W pierwszej połowie meczu 
przewaga była po stronie naszej 
drużyny. Pomorzanin stwarzał 
sobie sytuacje podbramkowe, po 
których powinno paść kilka bra-
mek. Zabrakło jednak szczęścia, 
skuteczności i zimnej krwi.

W 14. minucie po błędzie obro-
ny gości w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem znalazł się Rzechuła. 
Mógł podawać do nadbiegającego 
K. Miklasa, lecz zdecydował się na 
indywidualne wykończenie akcji. 
Bramkarz jednak zdołał sparować 
jego strzał. Trzy minuty później w 

podobnej sytuacji znajduje się K. 
Miklas, lecz zbyt daleko wypuści 
sobie piłkę, którą bramkarz zdo-
łał wybić. W 23. minucie kolejny 
błąd obrońców Sparty a może i 
sędziego, bo wiele osób dopa-
trzyło się pozycji spalonej) spra-
wia, że bramkarz gości musiał 
powstrzymać aż trzech naszych 
zawodników. Prowadzący piłkę 
Galus podaje do K. Miklasa, a ten 
będąc na trzecim metrze nie trafia 
do pustej bramki. To jednak nie 
koniec zmarnowanych okazji. W 
30. minucie Bonifrowski wyko-
nuje rzut wolny z 28. metrów. Jego 
strzał bramkarz gości sparował na 
poprzeczkę, piłka spada pod nogi 
Rzechuły, który z dwóch metrów 
trafia w leżącego golkipera Sparty. 
Pięć minut później po dwójkowej 
akcji Szobla z Bonifrowskim ten 
drugi uderza z 11. metrów trafia-
jąc w bramkarza.

Już wówczas kibice od dłuż-
szego czasu powtarzali wpojoną 
przez telewizyjnych komentato-
rów zasadę, że niewykorzystane 
sytuację się mszczą. I rzeczywi-
ście, w 39. minucie błąd naszych 
obrońców wykorzystuje jeden z 

graczy Sparty i mając przed sobą 
tylko Piątkowskiego zdobył pro-
wadzenie dla swojej drużyny.

W drugiej połowie nastąpiło 
coś co można określić mianem 
„dziesięciu minut, które wstrząs-
nęły stadionem”. W 51. minucie za 
zmarnowaną sytuację w pierwszej 
połowie rehabilituje się K. Miklas, 
który będąc na 17. metrze znaj-
duje sobie sytuację strzelecką i 
pokonuje bramkarza Sparty. Trzy 
minuty później zrehabilitował się 
kolejny zawodnik naszej drużyny. 
Bonifrowski trafił w poprzecz-
kę, do piłki dopadł Rzechuła i 
zdobywa prowadzenie dla naszej 
drużyny. Odpowiedź Sparty jest 
natychmiastowa. Strzał z 16. me-
trów broni Piątkowski, lecz przy 
dobitce niewiele miał do powie-
dzenia i znowu był remis. Dwie 
minuty później Piątkowski dale-
kim wybiciem podaje do Boni-
frowskiego, ten zgrywa głową do 
K. Miklasa, który zdobywa trzecią 
bramkę dla naszej drużyny. Po 
kolejnych dwóch minutach było 
4:2. Kontratak wyprowadził Skór-
niewski, podał do Dworaka, który 
z problemami minął bramkarza i 
trafił do siatki. Sparta odpowiada 
minutę później. Dośrodkowanie 
z prawej strony wykorzystuje je-
den z graczy z Gryfic i z najbliż-
szej odległości pokonuje naszego 
bramkarza.

To nie był koniec emocji. Do 
końca spotkania obie drużyny 
przeprowadziły jeszcze wiele ak-
cji, jednak wynik meczu nie uległ 
zmianie. 

Pozostałe wyniki meczów 
trzeciej kolejki:

Polonia Płoty - Mieszko Miesz-
kowice 1:0, Piast Chociwel - 
Osadnik Myślibórz 4:0, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - Dąb Dębno 
0:1, Radovia Radowo Małe - Odra 
Chojna 0:0, Vineta Wolin - Zorza 
Dobrzany 2:1, Orzeł Trzcińsko-
Zdrój - Fagus Kołbacz 1:0.

Andrzej Garguliński

Mieszko Mieszkowice – Pomorzanin 
Nowogard 3:2 (2:0)

juniorzy: Przegrana 
z Mieszkiem...

Pomorzanin: Bobrowski – Pszkiewicz, Lembas, Mordzak, 
Domanowski, majczyna, Pertkiewicz, Litwin (70’ Pastusiak), 
Majdziński (46’ Iwaniuk), Skrzecz (65’ Krugły), Borowik.

Bramki dla Pomorzanina: Domanowski, Pertkiewicz.
W drugiej kolejce juniorzy Pomorzanina Nowogard 

ulegli w Mieszkowicach rówieśnikom grającym w barwach 
miejscowego Mieszka.

Pierwsza bramka dla gospodarzy padła już w 5. minucie, 
gdy piłka po rzucie wolnym z 18. metrów odbiła się od na-
szego obrońcy całkowicie myląc Boborwskiego. Pięć minut 
później było już 2:0. Wrzutki w pole karne nie zdołał złapać 
nasz bramkarz, do piłki dopadł jeden z graczy Mieszka i 
umieścił ją w siatce. Pomorzanin próbował odrobić straty. 
Najlepszą szansę miał Borowik, lecz mając przed sobą tylko 
bramkarza trafił prosto w niego.

Bramka kontaktowa wpadła w 65. minucie, gdy po 
dośrodkowaniu Pertkiewicza Domanowski kopnął piłkę 
od bramki. Pięć minut później gospodarze przeprowadzili 
kontratak zakończony zdobyciem trzeciej bramki. Nadzieje 
wróciły dziesięć minut przed końcem spotkania, kiedy to 
Pertkiewicz strzałem z rzutu wolnego zdobył drugą bramkę 
dla Pomorzanina. Nasza drużyna próbowała odrobić straty 
stwarzając kilka dobrych okazji, lecz mecz zakończył się 
wynikiem 3:2.

Pomorzanin Nowogard – Sparta 
Gryfice 1:0 (0:0)

...i wygrana 
ze Spartą

W miniony wtorek podopieczni Czesława Sowy pokonali 
na własnym boisku juniorów Sparty Gryfice.

Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Znakomite 
sytuacje do zdobycia bramki mieli m.in. Lembas, Borowik 
i Pertkiewicz, lecz żadnemu z nich nie udało się umieścić 
piłki w bramce Sparty. 

W drugiej połowie nastąpiła zmiana ról i to goście byli 
stroną przeważającą, częściej zagrażając bramce Bobrow-
skiego. Pomorzanin ograniczał się do pojedynczych akcji 
i jedna z nich zakończyła się zdobyciem bramki. W 75. 
minucie Pertkiewicz dograł do Iwaniuka, ten stojąc 15 me-
trów od bramki, odwrócił się uderzył piłkę, która odbijając 
się od poprzeczki zatrzepotała w siatce. Sparta próbowała 
odrobić straty, tuż przed końcowym gwizdkiem jeden z 
jej graczy trafił nawet w słupek, lecz trzy punkty zostały 
w Nowogardzie.

Andrzej Garguliński
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ReHABiLiTAcJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 
do nowo otwartego 

GaBIneTu 
przy ul. dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

kontakt 0609 799 687

Informujemy, że   

22 sierpnia 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto
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Informujemy, że   

22 sierpnia 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

czy szpital 
zostanie 
zlikwidowany?

Widmo likwidacji krąży nad wie-
loma szpitalami w naszym kraju. Mi-
nister Zbigniew Religa zdecydował 
się na radykalny krok i zapowiedział, 
że wkrótce niektóre placówki zosta-
ną zamknięte. Czy tak się stanie w 
Nowogardzie?

Sprawa 
nowogardzkiego 
kościoła 
w Sejmie

Bohaterowie z Wierzbięcina
Uratowali kobietę
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KALENDARIUM
22 sierpnia
Imieniny: Albin, Benicjusz, Bernard, Bernarda, Bolesław, 
Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Fabrycy, Filip, Hipolit, Hipolita, 
Joachim, Lambert, Lamberta, Laurencjusz, Maria, Namysław, 
Sieciesław, Symforian, Symforiana, Tymoteusz, Wawrzyniec 
i Zygfryda.
23 sierpnia
Imieniny: Apolinary, Archelaus, Bogna, Brygida, Cyriak, 
Domna, Flawia, Flawian, Ireneusz, Jakub, Kalinik, Klaudiusz, 
Maksym, Róża, Sulirad, Teona, Teonas, Teonilla, Walerian, Wale
riana, Wiktor, Władysław, Władysława, Zacheusz i Żelisław.
24 sierpnia
Imieniny: Anita, Audoen, Bartłomiej, Bartosz, Cieszymir, 
Emilia, Eutyches, Eutychiusz, Jarogniew, Jarogniewa, Jerzy, 
Joanna, Halina, Malina, Michalina, Patrycjusz, Patrycy, Patryk 
i Teodoryk.

 Nasza Sonda
Tegoroczne wakacje nieuchronnie zbliżają 

się ku końcowi. Niebawem wszyscy wrócimy do 
szkoły bądź pracy. W związku z tym zapytaliśmy 
mieszkańców Nowogardu o to, jak i gdzie spędzili 
tegoroczne lato?

Małgorzata Miśkiewicz
Czas wolny od nauki upły-

nął mi na spotkaniach z 
koleżankami oraz kolegami, 
a także spacerach z psem. 
Jestem zadowolona i pełna 
energii. Obecnie przygoto-
wuję się już do szkoły, kupuję 
książki kompletuję niezbędne 
przybory. 

Halina jasek
Wakacyjny czas spędziłam 

w Nowogardzie, aczkolwiek 
nie mogłam się nudzić, po-
nieważ dużo czasu spędza-
łam na działce, na której 
zawsze jest co robić. Lubię 
beztroskie letnie dni, jednak 
pomimo to cieszę się, że nie-
bawem nadejdzie wrzesień i 
wszystko wróci do norma-
lego rytmu.

emilia Pawlik
Lipiec i sierpień minął mi 

pracowicie na pracach przy-
domowych. Pomimo tego, 
że jestem osobą schorowaną, 
nie lubię siedzieć i zawsze 
znajdę sobie jakieś dorywcze 
zajęcie. Na szczeście okres 
upałów już minął, więc jest 

łatwiej i przyjemniej poruszać się. Jednak lubię 
lato i jakoś sobie radziłam. Oka

kronika policyjna
15.08.06 We wtorek 15 sierp-

nia w miejscowosci Osina 
zgłoszono kradzież CB radio z 
samochodu marki Volkswagen 
ALT bus. Wartość skradzionej 
rzeczy wynosi 850 złotych.

16.08.06 W środę 16 sierpnia 
skradziono rower “Jubilat 2” o 
wartości 200 złotych. Zdarzenie 
miało miejsce w Nowogardzie 
przy ulicy Warctkiej.

W ten sam dzień w Osinie 
ujawniono nietrzeźwego rowe-
rzystę Stanisława K. Miał on 2 
promile alkoholu we krwi.

Dwie kobiety podające się za 
pracownice “Caritas”, przyszły 
w środę 16 sierpnia do starszej 
kobiety zamieszkałej przy ulicy 
Bohaterów Warszawy w celu 
udzielenia jej rzekomo pomocy. 
Niestety kobiety te okazały się 
oszustkami i skradły z mieszka-
nia 3,5 tys. złotych.

Tego samego dnia policja 
zatrzymała nietrzeźwego ro-

werzystę Janusza P., który miał 
1,96 promila alkoholu.

Przy ulicy Kosciuszki kierow-
ca Volkswagena Golfa Robert 
G. (2,70 promila) uderzył po-
jazdem w ogrodzenie posesji.

17.08.06 W czwartek 17 
sierpnia policja zatrzymała pi-
janego rowerzystę Marka K., 
który miał 2 promile alkoholu 
we krwi.

Drugi ujawniony w tym dniu 
rowerzysta miał również 2 pro-
mile alkoholu, złamał ponadto 
sądowy zakaz prowadzenia ro-
weru.

W sklepie “Lidl” skradziono 
artykuły spozywcze o wartości 
33, 84 złotych. Sprawca został 
ukarany mandatem w wysoko-
ści 100 złotych.

18.08.06 Zatrzymano pijane-
go rowerzystę Mariusza G. (0,4 
promila).

19.08.06 W sobotę 18 sierp-
nia w godzinach rannych zgło-
szono kradzież samochodu 
marki BMW X 3 o wartości 40 
tys. euro. Do zdarzenia doszło 
na parkingu hotelu “15 połu-
dnik” w Kikorzach.

Tego samego dnia w Osowie 
dokonano włamania do po-
mieszczenia gospodarczego i 
skradziono rower górski o war-
tości 300 złotych.

W Nowogardzie policja za-
trzymała trzech pijanych rowe-
rzystów - Adama K. (1 promil), 
Marcina P. (1,2 promile), Rober-
ta B. (2 promile) oraz Mariusza 
B. (2,10 promila).

W ten sam dzień funkcjona-
riusze policji zatrzymali rów-
nież Sławomira N. prowadzą-
cego samochód marki Renault 
19. Miał 2,5 promila alkoholu 
we krwi.

red. 

Straż pożarna
17.08.06 W czwartek 17 

sierpnia strażacy wraz z pra-
cownikami PWiS usunęli plamę 
związków chemicznych o obję-
tości ok. 10 m2.

Tego samego dnia w miej-
scowości Redło strażacy ugasili 
0,02 palącego się ścierniska.

 
18.08.06 W piątek 18 sierp-

nia strażacy zostali poinfor-
mowanie, że w Żabowie  na 
nasypie kolejowym znajduje 

się samochód osobowy, który 
jednak nie stanowił blokady 
torów. Prawdopodobnie sa-
mochód znalazł się na nasy-
pie w wyniku dachowania.
W samochodzie znajdowała 
się tylko jedna osoba kierow-
ca, któremu pomocy udzieliła 
pomocy karetka pogotowia, 
a nastepnie przewieziony zo-
stal do szpitala śmigłowcem. 
Dzialania straży polegały na 
odłączeniu akumulatora oraz 

pomocy policji w kierowaniu 
ruchem.

20.08.06 W niedzielę 20 
sierpnia miał miejsce wypadek. 
Kobieta wpadła do studni. Po-
mocy udzieliło jej dwóch oko-
licznych mieszkańców.

Tego samego dnia przy ulicy 
Zielonej uwolniono psa, które-
go łapa wkręciła się w metalowy 
łańcuch. Strażacy użyli w tym 
celu nożyc do cięcia metalu.

chodnik już do poprawki
Niedawno z wielką pompą 

oddano do użytku wyremonto-
waną ulicę Bohaterów Warszawy. 
Wykrzywione płyty chodnikowe 
zostały zmienione na równiutką 
nawierzchnię z polbruku. Nieste-
ty, już są miejsca, które wymagają 
poprawek. Na szczęście jest to 
nowa inwestycja, którą obejmuje 
jeszcze gwarancja, więc zostanie 
to naprawione bezpłatnie. Oby 
jak najszybciej.

Ag

Nowy chodnik wygląda jak 
stary
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Przegląd prasy krajowejdokończenie ze str. 1

czy szpital zostanie 
zlikwidowany?

Widmo likwidacji krąży nad wieloma szpitalami w naszym kra-
ju. Minister Zbigniew Religa zdecydował się na radykalny krok i 
zapowiedział, że wkrótce niektóre placówki zostaną zamknięte. Czy 
tak się stanie w Nowogardzie?

Wybór placówek, które prze-
staną funkcjonować ma zostać 
dokonany w oparciu o kryteria 
przygotowane przez ministe-
rialnych urzędników. Jednym 
z najważniejszych ma być licz-
ba łóżek, którymi dysponuje 
dany szpital. Liczba ta powinna 

przekraczać 150. Jednak równie 
istotna ma być przydatność 
szpitala dla mieszkańców. Mają 
to sprawdzić ministerialni spe-
cjaliści na miejscu. Wpływ na 
ostateczną decyzję mieć będzie 
również zadłużenie szpitala.

Mieszkańcy mają więc powód 

do niepokoju. Ministerialne 
cięcie najprawdopodobniej do-
sięgnie, któregoś ze szpitali w 
naszym powiecie. Trudno się 
spodziewać, by w poszukiwaniu 
Zbigniew Religa zdecydował się 
na pozostawienie dwóch porów-
nywalnych ze sobą ośrodków w 
odległości zaledwie dwudziestu 
kilku kilometrów. Niemniej jest 
jeszcze za wcześnie na lament. 
Podobne zdanie ma dyrektor 
naszego szpitala Kazimierz Lem-
bas.

„Nasz szpital jest w takiej samej 
sytuacji jak goleniowski. Oni mają 
co prawda ponad 150 łóżek, lecz 
część z nich znajduje się na od-
dziale opieki długoterminowej i 
oddziale noworodkowym, co nie 
jest zaliczane do liczby określa-
jącej wielkość szpitala. Bez tych 
dwóch oddziałów pozostaje im 
126 łóżek, a my mamy ich 111. 
Myślę jednak, że nie dojdzie do 
likwidacji. Więcej będę wiedział 
w piątek, gdy wrócę ze spotkania 
w sprawie kontraktów z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na 
przyszły rok.”

Oby ten optymizm był uza-
sadniony. Nie trzeba nikogo 
przekonywać jak bardzo likwi-
dacja szpitala utrudniłaby życie 
mieszkańcom naszego miasta.

Ag

Zagraniczna firma zatrudni, Andrzej Krako-
wiak, 21 sierpnia 2006, nr 194 (7487)
Ponad 30 tysięcy osób przyjmą przedsiębior-
stwa, które ogłosiły w pierwszym półroczu swo-
je plany inwestycyjne w Polsce - wynika z wyli-
czeń “Rzeczpospolitej”. Najwięcej miejsc pracy 
tworzy pod Toruniem japoński Sharp
Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku ponad 
80 firm zagranicznych ogłosiło, że zainwestuje 
w naszym kraju niemal cztery miliardy dolarów. 
Najwięcej zamierza wydać włoski Fiat. Urucho-
mi on w Tychach kosztem 700 mln dolarów pro-
dukcję nowego modelu “500”. Inne z najwięk-
szych inwestycji dotyczą m.in. budowy fabryk: 
opon w Stargardzie Szczecińskim (Bridgestone), 
sprzętu AGD w Radomsku (Indesit) czy sprzętu 
elektronicznego w Łysomicach (Sharp). Ostat-
ni z tych projektów związany jest z ogromnymi 
planami zatrudnienia. 

Zamach na ład konstytucyjny, Artur Kowalski, 
Poniedziałek, 21 sierpnia 2006, Nr 194 (2604)
Najprawdopodobniej od prezesa Narodowego 
Banku Polskiego Leszka Balcerowicza banko-
wa komisja śledcza rozpocznie przesłuchania 
świadków. Widmo wezwania prezesa NBP na 
świadka sprawiło, że szef banku centralnego 
wydał agresywne, atakujące sejmową komisję 
oświadczenie, z którego można wysnuć wnio-
sek, że została ona powołana po to, by zrobić na 
złość Balcerowiczowi. Na dzisiejszym posiedze-
niu komisji jej członkowie zreferują swoje pro-
pozycje tematów, którymi śledczy powinni się 
zająć. Przyjmą też harmonogram dalszych prac.

Milczeli o żółtaczce od kwietnia, Marcin Ry-
bak, Wrocław
Ordynator stacji dializ w Ostrowie Wielkopol-
skim kilka miesięcy ukrywał przed pacjentami, 
że są zakażeni najgroźniejszą odmianą zapale-
nia wątroby. Pierwsze zakażenia ujawniono już 
w kwietniu i w maju
Przypomnijmy, że pacjenci dopiero w lipcu do-
wiedzieli się, że są chorzy.
Wrocławskie laboratorium należące do kra-
kowskiej spółki Diagnostyka na zlecenie stacji 
dializ w Ostrowie firmy Euromedic regularnie 
badało krew jej pacjentów. W kwietniu w jednej 
z próbek ujawniono wirusa zapalenia wątroby 
typu C. W maju to samo laboratorium ujawniło 
kolejny taki przypadek, w czerwcu kilka następ-
nych. - Mieli obowiązek mnie powiadomić, wte-
dy od razu zaczęlibyśmy leczenie i dochodzenie 
epidemiologiczne - mówi dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanepidu w Ostrowie Wielkopolskim An-
drzej Biliński.

Smród, brud i…

  Sygnały Czytelników

Do redakcji DN zgłosili się 
mieszkańcy wsi Miętno z proś-
bą o interwencję. Sprawa doty-
czy dzikiego wysypiska śmieci, 
które znajduje się na terenie 
popegeerowskiej chlewni w 
samym centrum wsi. Teren ten 
nie jest zabezpieczony ogrodze-
niem, a ruina byłej świniarni w 
każdej chwili grozi zawaleniem. 
Rozmawialiśmy z sołtysem wsi 
Miętno, który stwierdził, że 
zwracał się do właściciela nieru-
chomości z tą sprawą. Właści-
ciel zapewniał, że wkrótce teren 
zostanie zabezpieczony. Sołtys 
też poinformował nas, że na 
tym terenie znajduje się, oprócz 
grożących zawaleniem ruin, 
niezabezpieczone szambo oraz, 
że mieszkańcy występowali już 
do nadzoru budowlanego. Przy-

były w wyniku tej interwencji 
inspektor stwierdził, że… nie 
ma żadnego zagrożenia.

Miejmy nadzieję, że nie 
sprawdzi się polskie przysło-

wie „mądry Polak po szko-
dzie” i do czasu zabezpieczenia 
terenu nie wydarzy się jakieś 
nieszczęście.

red.
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 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Potrzebne podręczniki:
* język polski 
- W. Babiński, A, Janus - Sitarz, B. Kołcz BARWY 
EPOK. KULTURA I LITERATURA. Kształcenie 
w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Część 
3.Wyd. WSiP
-  J. Kowalikowa, U. Żydek - Bednarczuk BARWY 
EPOK. NAUKA O JĘZYKU. Kształcenie w 
zakresach podstawowym i rozszerzonym. Część 3. 
Wyd. WSiP
* Historia
- M. Gładysz, Ł. Skupny HISTORIA III. PODRÓŻE 
W CZASIE. Podręcznik dla liceum i technikum. 
Wyd. GWO
* Fizyka
- S. Brzezowski FIZYKA I ASTRONOMIA 3. Zakres 
rozszerzony. Podręcznik dla LO. Wyd. OPERON
* Geografia
- B. Lewandowska, A. Morula GEOGRAFIA. 
POLSKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA, CZ. 3. 
Wyd. eMPi2
*WOS
- J. Błuszkowski, T. Kozłowski, G. Michałowska i 
inni WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Kształcenie 
w zakresie podstawowym. Wyd. WSiP.
Tel. kontaktowy: 091 39 25 087.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

Pan Zdzisław i Pan jacek 
– bohaterowie z Wierzbięcina!

W dzisiejszych czasach niełatwo o prawdziwych bohaterów. Być może z tego powodu, że hero-
izm wymaga zawsze ogromnej odwagi i uporu. na taką odwagę zdobyli się przedwczoraj panowie 
Zdzisław Puścian i jacek Tomala z miejscowości Wierzbięcin. uratowali oni życie kobiecie, która 
wpadła do 10 metrowej studni!

W niedzielne popołudnie w 
miejscowości Wierzbięcin do-
szło do poważnego wypadku. 
Około 52-letnia pani Halina 
wpadła do studni na terenie swo-
jej posesji. Odgłosy dobiegające 
z 10 metrowego, dość wąskiego 
otworu, przyciągały coraz więk-
szą liczbę osób. Wśród nich 
była również pani Adela. Nie 
namyślając się długo zawołała 
swojego męża Zdzisława Puścia-
na, który był wówczas w pobliżu. 
On jako jedyny z licznego tłumu 
gapiów chwycił za drabinę i 
zszedł na pomoc ledwo żyjącej, 

trzymającej się jedynie węża od 
pompy ogrodniczej, pani Ha-
linie. Postanowił wziąć ją pod 
ramię i wyciągnąć wchodząc po 
drabinie, jednakże z sekundy na 
sekundę miał coraz mniej sił. 
Wtedy do akcji przystąpił rów-
nież Jacek Tomala, który (widząc 
całą sytuację) bez wahania zszedł 
po drabinie na dół i wspólnymi 
siłami wraz z bardzo zmęczonym 
już panem Puścianem uratowali 
życie poszkodowanej. Wkrótce 
została ona przewieziona do 
szpitala w Nowogardzie a męż-
czyźni, którzy pośpieszyli kobie-
cie na pomoc naszym zdaniem 
zasługują na miano bohaterów.

Piotr SłomskiDo tej studni wpadła pani Ha-
lina.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowe 

przyjmie do pracy na stanowisko 

pośrednika pracy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość powiatowego rynku pracy,
- komunikatywność,
- chęć do pracy,
- biegła obsługa urządzeń biurowych,
- dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość języków obcych,
- gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- doświadczenia w pracy w publicznych służbach za-

trudnienia.
Zakres obowiązków:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z praco-

dawcami,
- pozyskiwanie nowych miejsc pracy,
- dobór osób bezrobotnych do ofert pracy,
- realizacja i monitoring usług Powiatowego Urzędu 

Pracy.
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gole-
niowie i Filia w Nowogardzie.
Ofert pracy + CV należy składać od dnia 
21.08.2006 r. do 04.09.2006 r. godz. 15.30 w se-
kretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Gole-
niowie pok. 3, ul. Zakładowa 3.

Uratowali kobietę

Grzybiarze 
zadowoleni

Pogoda nadal sprzyja grzybiarzom, którzy chętnie od-
wiedzają nasze lasy. Da naszej redakcji zgłaszają się kolejni 
Czytelnicy pragnący pochwalić się swoimi osiągnięciami. 
Andrzej Grenda wybrał się w miniony weekend do lasu 
w okolicy Dobrej i wrócił z dwoma wiadrami zdrowych 
prawdziwków. Jak widać na zdjęciu miał potem sporo 
pracy w kuchni.

Ag

Na zdjęciu Andrzej Grenda z prawdziwkami
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Sprawa 
nowogardzkiego 
kościoła w Sejmie

Jak już informowaliśmy na łamach naszej ga-
zety Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski odmówił dofinanso-
wania renowacji ołtarza, który ucierpiał podczas 
ubiegłorocznego pożaru kościoła pw. WNMP. To 
jednak nie koniec tej sprawy, która swój dalszy ciąg 
znalazła w Sejmie.

Na ręce marszałka Sejmu RP Marka Jurka wpły-
nęło pytanie Sławomira Nitrasa do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Posła Platformy Oby-
watelskiej interesowało w jaki sposób rozdzielane 
są środki na renowację zabytków i jakie czynniki 
wpływają na decyzję o przyznaniu dofinansowania 
na ten cel oraz czy możliwe jest ponowne rozpatrze-
nie wniosku o dofinansowanie prac remontowych 
ołtarza naszego kościoła. Parlamentarzysta zapytał 
również dlaczego decyzja ministra była tak różna w 
przypadku pożarów kościołów w Nowogardzie i w 
Gdańsku, gdzie miało miejsce podobne zdarzenie, 
z tą różnicą, że remont gdańskiej świątyni będzie 
finansowany z ministerialnych środków.

Jak do tej pory minister nie udzielił odpowiedzi. 
Gdy to się stanie spróbujemy opublikować ją na 
naszych lamach. Ag

dokończenie ze str. 1

W tym tygodniu odchodzi 
z parafii WnMP ks. Grzegorz

Ksiądz Grzegorz pochodzi z Sędziszowa Małopolskiego. Do naszej 
parafii przybył cztery lata temu. Przez ten czas do jego obowiązków 
duszpasterskich należało nauczanie religii w Liceum Ogólnokształcą-
cym. Przez trzy lata pełnił również funkcję kapelana w szpitalu. W za-
stępstwie za księdza proboszcza odprawiał msze święte w zakładzie kar-
nym. Ksiądz Grzegorz zajmował się także ministrantami. Zorganizował 
między innymi ligę ministrantów. „Nowogard zawsze będzie dla mnie 
bardzo miłym miastem, pełnym sympatycznych ludzi” - powiedział 
nam podczas rozmowy w poniedziałkowe przedpołudnie. Nadmienić 
należy w tym miejscu, że ksiądz Grzegorz odprawiał wieczorną mszę 
świętą w naszym kościele 3 grudnia 2005 roku tuż przed wybuchem 
pożaru. W rozmowie  mówił, że było to dla niego, jak i dla wszystkich 
parafian bolesne przeżycie. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP była jego 
czwartą placówką, teraz ksiądz Grzegorz udaje się do kościoła Chrystu-
sa Króla w Dolicach. W imieniu własnym i parafian życzymy wszelkich 
Łask Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej. red.

W naszej parafii witamy 
serdecznie siostrę dagmarę

Siostra Dagmara pochodzi z Przyworska koło Przemyśla. Do zgro-
madzenia wstąpiła w roku 1990. Jest to dla niej już czwarta placówka. 
Do tej pory siostra Dagmara pracowała jako katechetka, zajmowała 
się również parafią, prowadziła między innymi scholkę dla dzieci. W 
naszej parafii siostra Dagmara będzie pełniła rolę zakrystianki. Życzy-
my siostrze zdrowia i wszelkiej pomyśloności na początku posługi w 
nowogardzkim kościele. red. 

Podziękowanie
W piątkowym wydaniu naszej gazety zaape-

lowaliśmy do mieszkańców naszego miasta o 
nieodpłatne przekazanie tapczanów dla pewnej 
potrzebującej rodziny. Na odzew nie musieliśmy 
długo czekać. Już po południu pani Barbara Kunc i 
Paweł Pińkowski skontaktowali się z naszą redakcją 
oferując swą pomoc. Ich dary niemal natychmiast 
zostały przekazane pod właściwy adres. Wdzięcz-
na rodzina chciałaby za naszym pośrednictwem 
serdecznie im podziękować. My ze swej strony 
dziękujemy również Tadeuszowi Fiejdaszowi, 
kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz ZBK za ich przewiezienie.

Red.

W Nowogardzie powstał pierwszy w woje-
wództwie Klub Rodzin Wielodzietnych. (wtorek 
13 sierpień 1996 r. Nr 63)

Narożny dom przy ul. Piłsudskiego znany jest 
mieszkańcom Nowogardu. Kiedyś mieściło się 
tam katolickie stowarzyszenie PAX, które po 
transformacji dziejowej zmieniło nazwę na Civitas 
Christiana.

Ostatnio z inicjatywy przewodniczącej Civitas 
p. Gontarskiej przy stowarzyszeniu otwarto Klub 
Rodzin Wielodzietnych. Jednym z celów jest pomoc 
osobom najuboższym, zwłaszcza dzieciom. Akcja 
pomocy działa pod hasłem „Zbędne – potrzebne”. 
Wszystko powoli nabiera rozpędu z pomocą władz 
i prywatnych sponsorów, bowiem konkretna idea 
szybko znajdzie poparcie i zrozumienie.

Karetka na miarę XXI wieku (wtorek 20 sierp-
nia 1996 r. Nr 65)

W kwietniu podano, iż prezes Fundacji Szpitala 
im. Michałowicza w Warszawie – pan Janusz 
Orzechowski przejawił gest ofiarowania szpitalowi 
w Nowogardzie karetki pogotowia najnowocześ-
niejszego typu.

Po kwietniowej deklaracji sprawa nabrała roz-
pędu 19 sierpnia, kiedy to przedstawiciele firmy 
Mercedes – Benz przybyli na spotkanie z dyrek-
torem ZZOZ dr Januszem Syfertem i omówili 
sfinalizowanie wyposażenia karetki, oraz uzgodnili 
termin jej dostarczenia w czasie najbliższych pięciu 
tygodni. Wspólnie uzgodniono, iż wyposażenie 
karetki będzie spełniało najwyższe wymogi współ-
czesnej techniki medycznej, a zatem mają się tam 
znaleźć: nosze składane, krzesełko kardiologiczne, 
klocki unieruchamiające głowę pacjenta, podbiera-
ki, materac próżniowy z torbą, komplet kołnierzy 
usztywniających, szyny pneumatyczne, defiblilator, 
respirator walizkowy z osprzętem. Jeszcze jednym 
udoskonaleniem nowej „erki” będzie zamontowa-
nie w niej klimatyzacji, która spełnia ogromnie 
ważną rolę. Bowiem jak wyraził się dr Syfert dobra 
karetka, to rzecz najważniejsza by w pełni udzielić 
pierwszej pomocy zresztą będzie to w nowogardz-
kim szpitalu pierwsza własnościowa „erka”. 

Projekt przyszłej 
wieży kościoła
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Firma „KSM Trading” 
zatrudni panią 
jako przedstawiciela 

handlowego. 
Prawo jazdy, mile widziana 
znajomość j. angielskiego. 

Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Szkoła 
Muzyki

Edward Stec
ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2006/07 od lat 
7 do sekcji fortepianu, 

akordeonu i instrumentów 
klawiszowych.

            ZAGINĄŁ 
            W dniu 12.08.2006 r. 

wyszedł z domu 
   i do tej pory nie wrócił

             MARIAN 
                     MARCINIAK LAT 57

Prosimy o kontakt wszytkie osoby 
mogące udzielić jakichkolwiek informacji 

KONTAKT - tel. 0695 530 499 lub Policja tel. 997
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OG£OSZENIA dRObNE

reklama reklama

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy �a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto

NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 

sprzedam. 0605 106 300.
• Duże mieszkanie lub dom w Nowo-

gardzie – kupię lub wynajmę. Tel. 
0500 484 5�6.

• Sprzedam kawalerkę, ul. Żeromskie-
go, I piętro. Tel. 0501 258 474.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź 
kawalerki do wynajęcia. 0500 
�66 �30, po 15.00.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany – Kol. Wierzbięcin. 0506 
801 819, 091 39 14 856.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 
39 28 108.

• Szukam do wynajęcia taniej kawa-
lerki. 0660 412 121.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
67 m kw., Osina. 0601 71 31 95.

• Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowe-
go mieszkania lub kawalerkę. 0665 
245 665.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie o pow. całkowitej 217 
m kw., pow. działki ok. 1000 m kw. w 
dzielnicy willowej (bez pośredników). 
0888 33 25 12.

• Kupię stanowczo mieszkanie 2-
pokojowe w Nowogardzie lub 
Goleniowie z własnym c.o. 060� 
934 481.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. 0665 671 715.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia 1 lub 2-pokojowego. 
0604 ��5 563.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4-pokojowe z gara-
żem. 0602 135 445.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-
arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 509 996.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze 
mieszkanie własnościowe w bloku, 70 
m kw., 4 pokoje. 0697 664 967.

• Kupię garaż na Os. Bema. 091 39 
23 693, 0694 �82 �0�.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Kupię kawalerkę lub 2-pokojowe w 
Nowogardzie. 091 39 25 �55, 0602 
630 016.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w 
Nowogardzie. 0697 742 212.

• Wydzierżawię budynek godpodarczy 
wraz z ziemią. Krasnołęka 8.

• Posiadam pokój do wynajęcia dla 
pana. 091 39 21 823.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 

2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Golf I, 1982 r., poj. 1.1 
+ gaz sprzedam w całości lub na 
części. Cena 600 zł. 0665 245 665.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/9� r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 1�.

• Sprzedam Opel Corsa, 1991 r., 1.4 
benzyna. 0693 723 034.

• Sprzedam motorower Romet, dwu-
osobowy, zarejestrowany, do małego 
remontu, 250 zł. Tel. 0603 852 270.

• Sprzedam Opel Astra, 1991 r., cena 
4.200 zł. 0503 73 98 88.

• Sprzedam Peugeot 405, 1991 r., poj. 
1.6i. Cena 7.000 zł. 0693 605 863.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1993 r., poj. 1.3. 
Tel. 0667 196 526.

• Tanio sprzedam silnik do Ford Eskort 
1600 D ze skrzynią „5”, stan idealny. 
0667 320 227.

• Sprzedam VW Golf II w całości lub na 
części, poj. 1.6D, rok produkcji 1988. 
Tel. 0504 850 839.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 �06.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
1� 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Tel. do 16.00 
– 091 39 22 165, po 16.00 – 091 39 
25 08�.

• Sprzedam stół wibracyjny oraz formy 
do produkcji kostki polbruku. 091 39 
21 176.

• Sprzedam ziemię – ok. 5 ha. 0513 
157 124.

• Kupię prosiaki. 0663 99 44 17.
• Żwiry, piaski i czarnoziem z dowozem. 

Tel. 0509 996 361.
• Sprzedam kaczki białe – 1 szt/30 zł. 

091 39 10 687.
• Sprzedam króliki duże w różnym 

wieku. Karsk 19. 091 39 22 497.
•   Sprzedam łąkę – 2 ha, możliwość 

adaptacji na działkę rekreacyjną. 091 
39   17 012.

 •    Sprzedam białe kaczki, oskubane na 
zamówienie. Tel. 091 39 18 723

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•  Kompleksowe remonty mieszkań 

wykonam. 0608 364 330, 0600 
34� 308.

• DYWANOPRANIE – 0604 3�3 143.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki 
czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 �83, 
0660 392 851.

• CYKLINOWANIE Podłóg. 0691 
�03 843.

.• Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport, przeprowadzki. 0693 
511 �1�.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Szpachlowanie, malowanie, tapeto-
wanie, panele i wszelkiego rodzaju 
wykończenia wnętrz. 0691 157 239.

• Profesjonalne czyszczenie i ma-
lowanie dachów. Szybko, tanio 
i solidnie. 091 39 26 084, 050� 
656 632.

• J. angielski – podstawówka i gim-
nazjum. 0504 �93 55�.

•  Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416. 

PRACA
• Przedsiębiorstwo Ogólnobudow-

lane „Ptaszyński” zatrudni pracow-
ników do dociepleń. 0602 242 �09, 
0602 159 015.

• PIELĘGNIARKĘ ZATRUDNIĘ.  WYNA-
GRODZENIE  3 000 ZŁ  NETTO. TEL. 
0 604 422 221.

• Firma „Wiech-Pol” zatrudni pracow-

ników ogólnobudowlanych. 10 zł za 
roboczogodzinę. 091 39 23 901, 0606 
26 77 52.

• Firma „Walbud” zatrudni tynkarzy. 
Od 8 do 10 zł/m2. Wynagrodzenie 
co sobota. 0604 164 �10, 0604 
154 316.

• Przyjmę do pracy w lesie dwóch 
mężczyzn na terenie Niemiec z 
własną działalnością gospodarczą 
na dłuższy czas. 0694 325 416.

•  Lakiernika samochodowego na do-
brych warunkach zatrudnię tel. 0605 
276 271. 

•  Zatrudnie kobietę do pracy w kuchni. 
0600 811 404. 

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0508 
866 44�, 0500 �66 �30.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam akwarium 380l z całym 
wyposażeniem i rybkami. 0697 
664 967.

• Owczarek niemiecki, pies, wiek 1 rok 
i 4 miesiące, mocnej budowy, bardzo 
czujny sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam pianino Calisia w dobrym 
stanie. 0888 33 25 12.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
• Sprzedam szczenięta Husky – badania 

weterynaryjne + szczepienia. 0508 97 
36 32.

• Sprzedam komputer + nagrywarka 
DVD – tanio. Tel. 091 39 25 362.

• Przyjmę ziemię. 0502 550 871, 091 39 
20 553.

 •   Sprzedam elektryczny wózek in-
walidzki przystosowany do jazdy 
miejskiej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
888 830 848

•  W niedziele 03.09.2006 jedziemy 
do Niemiec do Koln, mamy 3 miej-
sca wolne (Bus Ford Transit). Kto 
chce z nami jechać proszę dzwonić. 
091 39 231 32, 0669 935 �6�. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

NOWOGARD    14.08.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 

FILIA NOWOGARD
tel. 091 3921376

1. sprzątaczka
2. nauczyciel j.angielskiego, 

j.polskiego i historii
3. szwacz obuwia
4. informatyk
5. kierowca C, C+E
6. szwaczka
7. specjalista ds.windykacji
8. sprzedawca
9. kasjer-sprzedawca (dyskont)
10. sprzedawca-serwisant kompu-

terowy
11. referent ds.obsługi odbiorców
12. kierownik budowy,murarz,tynka

rz,cieśla,betoniarz
13. sprzedawca-magazynier
14. kasjer-sprzedawca (gr.inwalidz-

ka)
15. tokarz-frezer
16. sprzedawca
17. kucharz
18. elektryk
19. monter instalacji sieciowej (in-

ternet)
20. informatyk-administrator inter-

netu
21. murarz-tynkarz

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. pracownik produkcji, operat.wóz-

ków widłowych (Kliniska)
2. stolarz   (Glewice) 
3. kierownik produkcji piekarniczej 

(Dobra) 
4. piekarz (Dobra)
5. prac.produkcji okien (Brojce)
6. maszynista lokomotywy (Szcze-

cin) 
7. kierowca C+E Gryfice
8. szwaczka (Goleniów)
9. krojczy (Goleniów)
10. ustawiacz-manewrowy (Szcze-

cin)
11. pracownik obróbki skór (Żdżary 

k/Goleniowa)
12. operator maszyn do drewna (Pło-

ty)
13. informatyk (Stargard Szczec.) 
14. agent ochrony, wartownik (Szcze-

cin)
15. pakowacz płyt CD (Goleniów)

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W GOLENIOWIE, 
FILIA W NOWOGARDZIE 

pok. nr 12.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI22-24.08.2006 r. 9

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:0 (0:0)

Wymęczone zwycięstwo
Pomorzanin: Piątkowski – 

Wasyluk, M. Miklas, Marszałek, 
Kaczmarek, Szobel (73’ Pio-
trowski), Rzechuła (73’ Wolny), 
Bonifrowski, Skórniewski (69’ 
Sokulski), Galus (31’ Dworak), 
K. Miklas.

Dobry początek rundy jesien-
nej sprawił, że kibice z wielkimi 
nadziejami stawili się w sobotę 
na nowogardzkim stadionie. 
Tego dnia do naszego miasta 
przybyła jedna z czołowych 
drużyn ubiegłego sezonu, Po-
lonia Płoty. Mecz nie należał 
do łatwych, jednak trzy punkty 
zostały w Nowogardzie.

Początek meczu to zdecy-
dowana przewaga gospodarzy. 
Pomorzanin grał lepiej, pew-
niej i częściej zagrażał bramce 
gości. W 9. minucie strzał K. 
Miklasa z dystansu za bramkę 
sparował bramkarz Polonii. Do 
piłki ustawionej w narożniku 
boiska podszedł Szobel, zagrał 
do Galusa, lecz piłka po jego 
uderzeniu głową minimalnie 
minęła bramkę. Po początko-
wych 20 minutach napór naszej 

drużyny nieco zelżał, co nie 
znaczy, że bramkarz Polonii 
mógł narzekać na nudę. W 29. 
minucie dośrodkowanie z prawej 
strony trafia no głowę Szobla, ten 
jednak nie zdołał oddać strzału i 
piłka spadła na 11 metr pod nogi 
Bonifrowskiego. Jednak jego 
strzał zdołał zablokować jeden z 
obrońców. Zaskoczyć bramkarza 
gości próbowali jeszcze Rzechuła 
i Szobel, lecz ich strzały były zbyt 
słabe lub za mało precyzyjne. 
Najlepsze sytuacje na zdobycie 
prowadzenia miały miejsce tuż 
przed zakończeniem pierwszej 
części meczu. Najpierw z rzutu 
wolnego z prawej strony dośrod-
kowywał Wasyluk, piłka spadła 
pod nogi stojącego metr od 
bramki Rzechuły, ten jednak był 
zbyt zaskoczony by skierować ją 
do bramki. Chwilę później, w do-
liczonym już czasie gry, do piłki 
ustawionej w lewym narożniku 
pola karnego podszedł Boni-
frowski i precyzyjnym strzałem 
skierował ją w prawe okienko 
bramki Polonii. Bramkarz nie dał 
się jednak zaskoczyć, wybił piłkę 

pod nogi Rzechuły, który trafił w 
poprzeczkę. Jednak nawet gdyby 
piłka zatrzepotała w siatce gol 
nie zostałby uznany gdyż sędzia 
odgwizdał pozycję spaloną.

W 52. minucie szarżujący na 
bramkę K. Milkas został po-
walony przed polem karnym. 
Sędzia wyciągnął żółtą kartkę, 
a że była to już druga kartka dla 
faulujacego gracza Polonii, nasza 
drużyna od tego momentu grała 
z przewagą jednego zawodnika. 
W 54. minucie M. Miklas da-
lekim wykopem uruchomił K. 
Miklasa, ten będąc sam na sam 
z bramkarzem zdecydował się na 
uderzenie z 16. metrów trafiając 
w bramkarza.

Paradoksalnie grająca w osła-
bieniu Polonia zaczęła częściej 
zagrażać bramce Piątkowskiego. 
W 66. minucie strzał z rzutu 
wolnego z 21. metrów efektow-
nie broni nasz bramkarz. Błędy 
naszych obrońców sprawiły, że 
jeszcze kilka razy musiał inter-
weniować przy groźnych akcjach 
gości. Próby zdobycia bramki 
przez gospodarzy również nie 
przynosiły efektu.

Gdy już zapowiadało się, że 
mecz zakończy się podziałem 
punktów przesunięty do przodu 
M. Miklas został faulowany w 
polu karnym Polonii. Sędzia bez 
wahania wskazał na jedenasty 
metr. Do piłki podszedł Boni-
frowski i zamienił rzut karny na 
bramkę dającą cenne trzy punkty 
naszej drużynie.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Piast Chosz-

czno 1 : 3, Zorza Dobrzany 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3 : 4, 
Odra Chojna - Vineta Wolin 1 : 
2 Dąb Dębno - Radovia Radowo 
Małe 4 : 0, Osadnik Myślibórz 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 0 
: 0, Mieszko Mieszkowice - Piast 
Chociwel 0 : 0, Fagus Kołbacz 
- Kłos Pełczyce 3 : 0.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 4 12 8-1
2.  Pomorzanin Nowogard 4 10 12-4
3.  Vineta Wolin 4 10 7-4
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 9 7-9
5.  Piast Choszczno 3 7 10-3
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 4 7 7-3
7.  Sparta Gryfice 4 6 8-8
8.  Radovia Radowo Małe 4 5 4-4
9.  Piast Chociwel 4 4 5-3
10.  Odra Chojna 4 4 4-6
11.  Fagus Kołbacz 4 4 4-3
12.  Osadnik Myślibórz 4 4 3-11
13.  Polonia Płoty 4 3 3-6
14.  Mieszko Mieszkowice 4 2 1-3
15.  Kłos Pełczyce 3 0 1-7
16.  Zorza Dobrzany 4 0 5-14

Spartakiada w Olchowie
W niedzielę 6 sierpnia w miejsco-

wości Olchowo odbyła się sparta-
kiada sportowo- rekreacyjna zorga-
nizowana przez Radę Sołecką oraz 
miejscowy LZS.

W turnieju piłki siatkowej klasyfi-
kacja końcowa wyglądała następują-
co: I m. LZS „O.S.P” Wyszomierz, II 
m. LZS „Venus” Długołęka, III m. LZS 
Czermnica. Tytuł najlepszego siatka-
rza turnieju otrzymał Karol Czarna-
cki z LZS „O.S.P” Wyszomierz.

W rozgrywkach piłki nożnej zwy-

ciężył LZS Ostrzyca, II m. zajął LZS 
S.O.S Słajsino, III m. LZS O.S.P. 
Wyszomierz. Najlepszym piłka-
rzem turnieju został Daniel Kubica 
z LZS Ostrzycy, który także okazał 
się najlepszym strzelcem (strzelił 7 
bramek).

Konkursy i zabawy: bieg na 600 
m: I m. D. Grzelak - Ostrzyca, II m. 
M. Stachowiak - Ostrzyca, III m. S. 
Zieliński - Olchowo. Strzały na bram-
kę: I m. J. Ciesielska, II m. K. Gaik, 
III m. D. Gaik. Rzut lotka: I m. N. 

Śmigiel, II m. A. Paszkiewicz, III m. 
Iza ze Słajsina. Wyniki konkurencji 
dla dzieci: Rzut do pojemnika: I m. 
J. Fecak, II m. B. Bortnik, III m. W. 
Paszkiewicz. Zbieranie ziemniaków: 
I m. M. Lenar, II m. B. Bortnik, III m. 
J. Fecak. Toczenie piłki: I m. A. Lenar, 
II m. M. Lenar, III m. B. Bortnik. Rzut 
ringo (I-III): I m. M. Piechnik, II m. 
M. Sachajdak, III m. K. Paszkiewicz. 
Skakanka: I m. J. Zakrzewska, II m. 
A. Paszkiewicz, III m. K. Paszkiewicz. 
Bieg w workach: I m. A. Wilk, II m. 

M. Głąbecki, III m. J. Zakrzewska. 
Rzut ringo (IV-VI): I m. A. Paszkie-
wicz, II m. J. Zakrzewska, III m. J. 
Paszkiewicz. Łowienie ryb: I m. A. 
Paszkiewicz, II m. K. Paszkiewcz, III 
m. M. Michalski.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania dla sponsorów: Sta-
nisława Pietrzyk, Burmistrz Miasta 
Nowogard, Arkadiusz Lubczyński, 
Zbigniew Łokaj, Zenon Łokaj, An-
drzej Buczek, Firma „Lodos”.

Oka

Puchar Polski

Wyjazd 
do Maszewa

W najbliższą środę 23 sierpnia rozegrane zo-
staną mecze II Rzutu Pucharu Polski na szczeblu 
naszego województwa. W wyniku losowania no-
wogardzki Pomorzanin zmierzy się w Maszewie 
z tamtejszą Masovią. 

To, że nasi rywale występują na co dzień w klasie 
okręgowej nie oznacza, że będzie to łatwe spotka-
nie. W ramach przygotowań do obecnego sezonu 
obie drużyny zagrały ze sobą dwa mecze, których 
bilans jest niekorzystny dla naszego zespołu. Na 
boisku rywala Pomorzanin przegrał aż 4:1, by w 
rewanżu zaledwie zremisować u siebie 1:1.

Początek meczu o godzinie 18.00.
Zestaw pozostałych par (w nawiasie ligi, w 

których występują poszczególne drużyny):
Czcibor Cedynia (O 2) – Odra Chojna (V), 

Morzycko Moryń (O 2) – Osadnik Myślibórz 
(V), Korona Raduń (B 4) – Piast Choszczno 
(V), Promień Mosty (O 1) – Piast Chociwel (V), 
Czarni Lubanowo (A 3) – Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
(V), Mewa Resko (O 1) – Polonia Płoty (V), Ehrle 
Polska Dobra Szcz. (A 3) – Hutnik EKO TRAS 
Szczecin (V), Ina Ińsko (O 1) – Zorza Dobrzany 
(V), Myśla Dargomyśl (O 2) – Dąb Dębno (V), 
Pomorzanka Jarosławsko (A 5) – Kłos Pełczyce 
(V), Wicher Brojce (O 1) – Vineta Wolin (V), 
Orzeł Prusinowo (O 1) – Sparta Gryfice (V), 
Pomorzanin Krąpiel (A 2)  - Fagus Kołbacz (V), 
Bizon Cerwica (A 1) – Radovia Radowo Małe (V), 
Sokół Różańsko (O 2) – Mieszko Mieszkowice 
(V), Iskierka Śmierdnica (O 1) – KP Police II (O 
1), Vielgovia Szczecin (O 1) – Świt Sczecin (O 1), 
Orkan II Dalewo-Ulikowo (B 1) – Unia Stargard 
Szcz. (A 2), Piast Kolin (A 2) – Sparta Węgorzyno 
(O 1), Flota II Świnoujście ( A 1) – Jantar Dziwnów 
(A 1), Wicher-Sokół II Przelewice (A 3) – Stal Li-
piany (O 2), Czarni Czarnówko (A 3) – Odrzanka 
Radziszewo (O 2), Koral Mostkowo (A 5) – Gryf 
Sulimierz (O 2), Hetman Grzybno (B 2) – Łabędź 
Widuchowa (O 2), Orzeł Łożnica (A 2) – Świato-
wid Łobez (O 1), Drawa Drawno (A 5) – Woda 
Rzecko (O 2), Klon Krzęcin (A 5) – Remor Recz 
(O 2), Jedność Przywłoki (A 2) – Unia Dolice (O 
2), Sparta Godków – wolny los do III rzutu.

Andrzej Garguliński
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REHABILITACJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 
do nowo otwartego 

GaBIneTu 
przy ul. dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

kontakt 0609 799 687
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www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7
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„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
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tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 6

Foto Ag

MAGAZYN

czytaj strona 4

czytaj na str. 8

reklama reklama

reklama

kradzież 
„na żywca”

dzień Pala 
w krzywicach

czytaj na str. 7

Mistrzostwa 
europy TaXI



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 64 (1502)2

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

reklama

reklama

KALENDARIUM
25 sierpnia
Imieniny:  Elwira, Euzebiusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Ge
nezjusz, Grzegorz, Józef, Julian, Kalasanty, Ludwik, Michał, 
Patrycja, Peregryn, Poncjan, Tomasz i Wincenty
26 sierpnia
Imieniny: Aleksander, Dobroniega, Hadrian, Hadriana, Ire
neusz, Joanna, Konstanty, Konstantyn, Maksymilian, Maria, 
Natalia, Sandra, Symplicja, Symplicjusz, Symplicy, Teresa, 
Wiktorian, Wirzchosław, Wirzchosława, Zefiryn i Zefiryna.
Kościół katolicki  uroczystość Matki Boskiej Częstochow
skiej
27 sierpnia
Imieniny: Agnieszka, Cezariusz, Cezary, Dominik, Fortunat, 
Gebhard, Honorat, Jan, Józef, Liceria, Liceriusz, Małgorzata, 
Manea, Marcelin, Monika, Przybymir, Piotr, Rufus, Sabinian, 
Serapion, Stosław i Teodor.
28 sierpnia
Imieniny: Adelina, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Augustyna, 
Bibian, Bonifacy, Feliks, Feliksa, Fortunat, Hermes, January, 
Joachima, Julian, Kajus, Mojżesz, Pelagiusz, Sobiesław, Stro
nisław, Wyszomir i Wyszymir.
Święto Lotnictwa Polskiego

niedociągnięć na Bohaterów 
Warszawy ciąg dalszy

Przy okazji uroczystości 
oddawania do użytku wyre-
montowanej ulicy Bohaterów 
Warszawy padły słowa, że te-
raz wjeżdżając do Nowogardu 
widać, że to piękne, zadbane 
miasto. Owszem, jezdnia jest 
(jeszcze) równa, podróż tą dro-
gą jest przyjemna, lecz reszta 
pozostawia sporo do życzenia.

O tym stanie rzeczy poinfor-

mował nas jeden z Czytelników 
zainspirowany tekstem o pierw-
szych usterkach chodnika przy 
wlocie ulicy Poniatowskiego. 
Jak nam powiedział w rozmo-
wie telefonicznej, dalej też jest 
nienajlepiej. 

Według projektu jezdnię od 
chodnika miał oddzielać pas 
zielonej trawy. I rzeczywiście, 
jest zielony pas, lecz trawa sta-

nowi tam mniejszość. Już z da-
leka rzucają się w oczy dorodne 
chwasty.

Również wykonany z polbru-
ku parking przy osiedlu na wy-
sokości składu opału ma sporą 
wadę. W jednym miejscu znaj-
duje się zagłębienie, w którym 
tworzą się kałuże.

Niejako na deser pozosta-
wiliśmy sprawę sprzątania 
chodnika. Jak powiedział nasz 
Czytelnik na wysokości bloku 
mieszkalnego po byłym POM-
ie od dłuższego czasu polbruk 
pokrywają jakieś resztki pocho-
dzenia roślinnego. I nikt chyba 
nie zamierza się tym zająć.

Skoro ta ulica miała być wizy-
tówką naszego miasta należało-
by o nią zadbać. Wydaje się, że 
to sprawa oczywista. Jednak nie 
dla wszystkich.

Ag

Niedociągnięcia na ul.Boh. 
Warszawy.

civitas christiana 
zawiesiło swoją 
działalność

uda się jakiś pozyskać, instytu-
cja ta wznowi swoją działalność. 
Barbara Gontarska potwierdziła 
również informację, że budynek 
na ul. Piłsudskiego nabyła jej 
córka w ramach prawa pierwo-
kupu w związku z działalnością 
społeczną matki.

Ag

Katolickie Stowarzyszenie 
Civitas Christiana zawiesiło 
swoją działalność w naszym 
mieście.

Od wielu lat nowogardzki od-
dział Civitas Christiana mieścił 
się w budynku przy ulicy Pił-
sudskiego. Swoje schronienie 
znalazł tam również Klub Ro-
dzin Wielodzietnych, którego 

celem była pomoc najuboższym, 
a szczególnie dzieciom. Nieste-
ty, od czerwca obie instytucje 
zawiesiły swoją działalność. 
Powodem tego była sprzedaż 
budynku przez jego właściciela. 
Jak nam powiedziała Barbara 
Gontarska z nowogardzkiego 
Civitas Christiana trwają po-
szukiwania innego lokalu. Jeżeli 

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

• Oddam bezpłatnie segment „Sztorm”. Odbiór 
do soboty godz. 10.00, ul. 15 Lutego 12a/4. Tel. 091 
392 50 16. 

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja
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Politycy pokażą wszystko, Piotr Śmi-
łowicz, Nr 197, 24 sierpnia 2006.
Nie będzie oświadczeń i procesów lu-

stracyjnych. Nikt więcej nie otrzyma już statusu pokrzywdzonego. Osoby 
zajmujące najwyższe stanowiska będą musiały pokazać swoje teczki włącz-
nie ze szczegółami z życia osobistego
Takie decyzje podjął wczoraj późnym wieczorem Senat, głosując w ostat-
nim możliwym terminie nad poprawkami do ustawy lustracyjnej i usta-
wy o IPN. Senatorowie ostatecznie odrzucili poprawki firmowane przez 
Zbigniewa Romaszewskiego (PiS) i Krzysztofa Piesiewicza (PO), poparte 
przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, całkowicie zmieniające 
konstrukcję przyjętej w lipcu przez Sejm ustawy. 

 
Balcerowicz straszy prokuraturą, 21 
sierpnia 2006, Nr 194 (2604)
Kilkanaście godzin przed posiedze-

niem bankowej komisji śledczej Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego 
Banku Polskiego, posunął się do szantażu. Zapowiedział, że zwróci się 
do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku 
z oskarżeniami o przyjmowanie przez niego korzyści materialnych przy 
prywatyzacji banku Pekao.
Najprawdopodobniej od Balcerowicza komisja rozpocznie przesłuchania 
świadków. Widmo wezwania prezesa NBP na świadka sprawiło, że szef 
banku centralnego wydał agresywne, atakujące sejmową komisję oświad-
czenie.

jacek Piechota zamieszany w aferę paliwową? 
Andrzej Kraśnicki jr, Szczecin, Ireneusz Dańko, 
Kraków
Były minister gospodarki pomagał w uchwaleniu 

przez Sejm korzystnych dla mafii paliwowej przepisów - podało w środę 
Radio Zet.
“Zetka” powołała się na nieoficjalne informacje z krakowskiej prokuratu-
ry apelacyjnej. Według radiowców byłego ministra, a obecnie posła SLD i 
kandydata na prezydenta Szczecina wsypał jeden z baronów paliwowych 
ze słynnej firmy BGM: zeznając, że wręczył Piechocie łapówkę. Na wpływy 
ministra powoływał się ponoć również kolejny z podejrzanych w aferze 
paliwowej - Jerzy Krzystyniak. Radio podało, że krakowska prokuratura 
“jest przekonana, iż uprawdopodobniła już wersję, że były minister prze-
pychał przez Sejm korzystne dla mafii rozporządzenie”.

Ferma drobimexu w Węgorzy
W Węgorzy błyskawicznie wy-

budowano fermę „Drobimexu”. 
Jednak na zatrudnienie nie można 
liczyć.

Obiekt ten jest w pełni zautoma-
tyzowany. Całą nowoczesną linię 
produkcyjną kontrolowaną przez 
komputer obsługiwać będzie jed-
na, a czasami dwie osoby. Dziesięć 
kolejnych osób może liczyć na do-
rywczą pracę przy przesiedlaniu i 
zasiedlaniu fermy.

Cztery kurniki wybudowane w 
Węgorzy są fermą produkcyjną zwa-
ną też rodzicielską. Już na początku 
września trafią tam do odchowu 
pierwsze pisklęta pochodzące od 
współpracujących z „Drobimexem” 

kontrahentów. Po 20 tygodniach 
przeniesione zostaną do ferm pro-
dukcyjnych, gdzie dorosłe już kury 
będą znosić jaja wylęgowe. Jaja te 
trafią do oddanego jesienią ubiegłe-
go roku Zakładu Wylęgu Drobiu w 
Goleniowie.

To nie koniec inwestycji „Drobi-
mexu”. Już wkrótce ma ruszyć budo-
wa kolejnych dwóch ferm w okolicy 
Osiny. Jak tam będzie wyglądało 
zatrudnienie, tego jeszcze dokład-
nie nie wiadomo. Niemniej rzecznik 
prasowy firmy Monika Krupowicz 
informuje, że „Drobimex” cały czas 
poszukuje ludzi chętnych do pracy 
w Szczecinie Dąbiu.

Ag

Nowo wybudowana ferma w Węgorzy. 

Hieny wracają?
Kilka miesięcy temu policja zatrzymała szajkę 

cmentarnych hien kradnących metalowe elementy 
z nagrobków na naszym cmentarzu. Najprawdopo-
dobniej pojawili się ich następcy.

Kilka dni temu do naszej redakcji zgłosiła się pewna 
pani przynosząc metalowy wizerunek Jezusa. Jak nam powiedziała znalazła 
go na cmentarzu. Wyglądało to jakby złodziej porzucił go spłoszony przez 
kogoś lub szykował sobie większy łup. Jeśli ktoś rozpoznaje ten przedmiot 
(średnica 9 cm) może skontaktować się ze znalazcą pod numerem telefonu 
663 603 883. Ag
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dokończenie ze str. 1

czas zakupu podręczników

Apel
Do naszej redakcji zgłosiła się pewna 

kobieta, która 30 października 2003 roku 
między godziną 17.00 a 18.00 na ulicy 
Kościuszki doznała wypadku na schodach 
w wyniku, którego połamała sobie nogę. 
Wówczas znalazła się osoba, która udzieliła 
jej pomocy i wezwała pogotowie. Nasza 
rozmówczyni prosi tę osobę o kontakt pod 
numerem telefonu 091 39 26 528.

Już wkrótce rozpocznie się 
rok szkolny. Najwyższy więc 
czas na zakup podręczników.

Podręczniki nowe...
Wystarczy wejść do jakiej-

kolwiek księgarni by się prze-
konać, że przeżywają one praw-
dziwe oblężenie. Jednak jak się 
okazuje rodzice nie zwlekają z 
zakupami do ostatniej chwili.

„Gorączkę zakupów przeży-
wamy już od lipca - mówi Hen-
ryka Cybulska z Księgarni „At-
las” – Podręczniki idą jak przy-
słowiowe świeże bułeczki. W po-
równaniu z rokiem poprzednim 
sprzedaż się zwiększyła, rodzice 
chcą jak najszybciej zakupić 
książki i ćwiczenia.”

Dla wydawców okres waka-
cyjny jest jak żniwa. Popyt jest 
tak duży, że żaden z nich nie 
zareagował jakąkolwiek promo-
cją. I trudno się temu dziwić, 
podręcznik wskazany przez 
nauczyciela po prostu trzeba 
kupić. A jest to spory wydatek. 
Jeśli któryś z rodziców zarabia 
równowartość minimalnej pła-
cy krajowej to zakup kompletu 
książek i ćwiczeń może pochło-

nąć niemal połowę tej kwoty. 
Rodzice uczniów z klas I – III 
muszą wydać około 160 zł, pod-
ręczniki dla starszych uczniów 
szkół podstawowych kosztują 
około 250 zł. Jeśli chodzi o gim-
nazjalistów to wszystko zależy 
od ilości ćwiczeń, trzeba jednak 
liczyć się z wydatkiem rzędu 200 
– 300 zł. Około 300 zł muszą 
przygotować rodzice uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Do 
tego dochodzą zeszyty, długopi-
sy czy plecak. Jak widać eduka-
cja kosztuje.

...używane lub przez inter-
net.

Istnieje oczywiście rynek 
podręczników używanych. Jed-
nak kupno takich, w porów-
naniu z latami ubiegłymi, jest 
trudniejszy. Wszystko przez to, 
że dobór podręcznika jest in-
dywidualną sprawą nauczycie-
la i często poszczególne tytuły 
różnią się w poszczególnych 
klasach. Niemniej giełdy uży-
wanych podręczników są pla-
nowane w wielu szkołach, lecz 
dopiero we wrześniu.

Zakupy przez internet z 

roku na rok stają się coraz bar-
dziej popularne. Swoje sklepy 
w sieci mają wszyscy wydawcy, 
istnieją internetowe aukcje. Jed-
nak jak na razie księgarnie nie 
odczuwają tej konkurencji.

Klient przychodząc do księ-
garni wie, co kupuje. – mówi 
Henryka Cybulska – U nas 
może obejrzeć książkę na miej-
scu i dzięki temu większość po-
zostaje przy tradycyjnej formie 
zakupów. Tym bardziej, że jeśli 
nie ma jakiejś pozycji to w cią-
gu dwóch – trzech dni jesteśmy 
w stanie ją sprowadzić. Zaku-
py przez internet wydają się 
ostatecznością, dotyczy pozycji 
wyjątkowo ciężko dostępnych. 
Istotne jest również to, że do ceny 
książki trzeba doliczyć koszt 
przesyłki. Oszczędności, nawet 
jeśli są, to niewielkie.”

Jak widać zakup podręcz-
ników nie stanowi wielkiego 
problemu, problemem może 
być tylko brak pieniędzy. To już 
jednak nie zależy od księgarzy.

Ag

remonty w szkołach
Jak co roku podczas wakacji 

w szkołach przeprowadzane są 
naprawy i renowacje. W roku 
szkolnym jest to niemożliwe lub 
bardzo utrudnione ze względu 
na odbywające się zajęcia lek-
cyjne. 

W czasie tegorocznego lata w 
szkołach wykonano następujące 
prace:

- Szkoła Podstawowa nr 2 
– malowanie sali lekcyjnej nr 
9, malowanie i odświeżanie 
korytarzy, wejścia na boisko, 
naprawa bramy wjazdowej. Po-
nadto przeprowadzono porząd-
ki ogólne związane z rozpoczę-
ciem roku szkolnego.

- Szkoła Podstawowa nr 4 
- wykonano malowanie całego 
skrzydła na nowej części szkoły, 
wejścia głównego. Ponadto od-
nowiono drzwi oraz odświeżo-
no hol.

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 
szkoła jest po kapitalnym remn-
cie i nie wymaga remontów.

- Szkoła Podstawowa nr 3 

- w szkole wykonano drobne 
prace remontowe związane z 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
Natomiast w miesiącu wrześniu 
nastapi wymiana okien.

- I Liceum Ogólnokształcące 
- zostało wykonane ocieplenie 
skrzydła budynku od strony 
podwórka i drogi. Ponadto wy-
konano bieżące prace porząd-
kowe.

- Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy – w placówce 
tej niebawem zostanie wykona-
na wymiana posadzek w klasach 
i na korytarzach, jak i również 
drobne naprawy.

- Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. S. Staszica – w 
budynku wykonano wymianę 
okien, remonty klas, a także po-
malowano korytarze. Ponadto 
wyremontowano komin. Obec-
nie trwa kończenie prac na boi-
sku szkolnym. Oka

Gdzie na kurs 
prawa jazdy?

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie co jakiś czas publikuje wyniki zda-
walności jaką osiągają szkoły nauki jazdy dzia-
łające w naszym powiecie. Właśnie poznaliśmy 
wyniki za pierwsze półrocze 2006 roku.

Poziom zdawalności oblicza się poprzez po-
dzielenie ilości pozytywnie zaliczonych egzami-
nów praktycznych przez ilość kursantów do niego 
przystępujących. Działające w naszym mieście 
szkoły nie osiągnęły w ciągu pierwszych sześciu 
miesiącach bieżącego roku oszałamiających wy-
ników. Wśród kandydatów na kierowców posia-
dających prawo jazdy kategorii „B” miejsca na 
podium zajęły goleniowskie szkoły. Z wynikiem 
46,4 % (64 pozytywnych/ 138 zdających) pierw-
sze miejsce zajęła szkoła „Edro” Cezary Waluś. 
Drugie miejsce przypadło w udziale „Akademii 
BRD Tadeusz Pietrzak”, która osiągnęła 41,8 % 
(46/110) a trzecie Maciejowi Budnemu z wyni-
kiem 40,2 % (41/102). Dopiero tuż za podium 
uplasowała się szkoła „Promocja” Damian Kulak, 
która osiągnęła wytnik 38 % (35/90). Na szóstej 
pozycji sklasyfikowano działającą w Nowogardzie 
i Szczecinie „Naukę jazdy” Adam Fedeńczak. Jej 
wynik to 27,1 % (209/770). Pierwszą dziesiątkę z 
wynikiem 19,7 % (12/61) zamyka szkoła „ABD” 
Adam Aniuksztys. Ciekawostką może być fakt, że 
na szarym końcu listy znalazła się szkoła „Mor-
wei” Mieczysław Weisbrodt , która osiągnęła 0 % 
skuteczności (0/7).

W przypadku zdawalności egzaminów prak-
tycznych na prawo jazdy kategorii „A”, „C”, „CE”, 
„BE” trzecie miejsce zajęła „Nauka jazdy” Adam 
Fedeńczak osiągając wynik 40,4 % (103/255). 
Lepsi byli Maciej Budny i Zbigniew Makarewicz. 

W pierwszej trójce klasyfikacji poszczególnych 
instruktorów nie znalazł się żaden z grona działa-
jących w naszym mieście. Najlepiej wypadł Marcin 
Budny ze skutecznością sięgającą 68,8 % (11/16). 
Na drugim miejscu znalazł się Cezary Waluś ze 
szkoły „Edro”, który osiągnął wynik 63 % (29/46), 
a na trzecim Jacek Hajac z „Akademii BRD Tade-
usz Pietrzak” z wynikiem 52,6 % (10/19).

Ag

Ocieplenie budynku I LO
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reklama

I nOWOGardZkI 
SOndaż WyBOrcZy 2006

Wakacje dobiegają końca, a przed nami już wkrótce bardzo ważne wyda-
rzenie – Wybory Samorządowe 2006. Postanowiliśmy wspólnie z redakcją 
Dziennika Nowogardzkiego przeprowadzić po raz pierwszy uliczny nowo-
gardzki sondaż wyborczy 2006, aby sprawdzić jak obecnie wyglądają nastro-
je i preferencje mieszkańców Nowogardu przed zbliżającymi się wyborami. 
Sondaż będzie miał na celu pokazać: w jakim stopniu mieszkańcy miasta 
przejawiają chęć brania udziału w wyborach, na kogo dzisiaj oddaliby swój 
głos w przypadku burmistrza miasta i jaki komitet zdobyłby największe 
poparcie wśród wyborców. Chcielibyśmy, aby nasze badanie dało jak najbar-
dziej realny obraz sytuacji w Nowogardzie, dlatego w sondażu uwzględnione 
zostaną w przypadku wyboru:

Burmistrza: wszystkie osoby deklarujące dotychczas chęć ubiegania się o 
to stanowisko,

komitetu wyborczego: wszystkie komitety deklarujące dotychczas chęć 
brania udziału w jesiennych wyborach do Rady Miasta. Sondaż odbędzie się 
tylko na terenie Nowogardu bez okolicznych wiosek, mamy jednak nadzieję, 
że wyniki dadzą nam wstępny pogląd na to, jak mogą wyglądać władze mia-
sta po jesiennych wyborach samorządowych.

We wtorkowym Dzienniku Nowogardzkim przedstawimy pytania, jakie 
już wkrótce zadamy mieszkańcom Nowogardu oraz pełną listę komitetów 
wyborczych i kandydatów na burmistrza. Jeśli są w Nowogardzie grupy 
osób, które chcą wziąć udział w jesiennych wyborach tworząc lokalne komi-
tety wyborcze, a jednocześnie mają ochotę sprawdzić jakim poparciem cie-
szą się obecnie wśród mieszkańców miasta to wystarczy zgłosić swoją nazwę 
komitetu i kandydata na burmistrza na adres mailowy: nowo-sonda2006@
wp.pl

W sondażu uwzględnimy wszystkich deklarujących chęć udziału, serdecz-
nie wszystkich zapraszamy.

Michał Wiatr
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  Listy Czytelników

kradzież „na żywca”

Szanowna Redakcjo
Jestem mieszkańcem bloku na osiedlu „pomowskim”, przy ulicy Bohaterów Warszawy, od kilku lat 

podlegamy pod spółdzielnię Gardno.  Długi czasu nasz blok boryka się z nieustającym problemem 
wybijającego szamba w piwnicy, sprawę wielokrotnie zgłaszaliśmy do zarządu spółdzielni, jak widać 
bezskutecznie. Śmierdzący problem ponownie się pojawił w święto 15 sierpnia, zamiast odpoczywać 
w wolnym dniu musieliśmy walczyć z zalaną ściekami piwnicą i wąchać fetor ludzkich odchodów. 
Płacimy regularnie niemały czynsz i chcielibyśmy być traktowani poważnie, jak widać spółdzielnia 
ma pieniądze, bo stać ją na odremontowanie nowej siedziby, a my ciągle tylko słyszymy, że wkrótce 
kanalizacja zostanie naprawiona i musimy być cierpliwi. Dlaczego nikt nie liczy się z nami - miesz-
kańcami, którzy ze swoich opłat utrzymują spółdzielnię Gardno, może jak zainteresuje się tym prasa 
to władze spółdzielni zaczną coś robić w tym kierunku, żeby brzydko pachnące niespodzianki nas 
więcej nie zaskakiwały.

Z poważaniem Czytelnik 

§  Z wokandy sądowej  §

  Sygnały Czytelników

Bezczelna pomysłowość zło-
dziei nie zna granic.

A oto relacja jednego z na-
szych czytelników:

W miniony wtorek nieopodal 
„Netto” podszedł do mnie mój 
znajomy z osobą towarzyszącą z 
prośbą o chwilowe użyczenie te-
lefonu komórkowego, gdyż musi 
pilnie zatelefonować. W tym 
czasie jego kolega odszedł. Wy-
raziłem zgodę i nim zorientowa-
łem się o co chodzi, mój znajo-
my zaczął uciekać wraz z moim 
telefonem. Z budki telefonicznej 
natychmiast zadzwoniłem na 
policję, która po wysłuchaniu 
mnie przysłała patrol. Przed 
przyjazdem patrolu zauważyłem 
drugiego człowieka, z którym był 

mój znajomy. Wraz z policjanta-
mi udaliśmy się na miejsce, gdzie 
był jego towarzysz.

Okazało się jednak, że ze 
sprawcą nie ma on nic wspólne-
go. W ten właśnie sposób doszło 
do kradzieży mojego telefonu.

Na policji spisany został proto-
kół i zapewniono mnie, iż sprawę 
postarają się wyjaśnić możliwie 
jak najszybciej. Powiedziano mi 
także, że osoba ta jest im bardzo 
dobrze znana z podobnych prze-
stępstw. Patrol miał udać się na 
jego poszukiwanie, a mi powie-
dziano, że o ile go gdzieś zobaczę, 
mam natychmiast zatelefonować 
do oficera policji.

Około 18.00 zauważyłem tego 
człowieka na ławce przed biblio-

teką. Podbiegłem do automatu 
telefonicznego przy Placu Wol-
ności skąd zatelefonowałem na 
policję. Oficer dyżurny stwierdził 
abym się „tym nie martwił, gdyż 
policjanci już nad tym pracują”.

Wiem, że postąpiłem bezmyśl-
nie pożyczając mój telefon. Jed-
nak w domu uczono mnie abym 
zawsze pomagał ludziom w po-
trzebie. Na pewno nie dałbym 
do ręki telefonu obcej osobie. A 
przecież tego człowieka znam. 
Nie znałem go tylko z tej strony.

Z uwagi na charakter mojej 
wykonywanej pracy telefon jest 
mi potrzebny jak woda i powie-
trze.

Był to telefon komórkowy No-
kia 82 10, obudowa srebrnego 
koloru z napisem z tyłu GSM.

Ireneusz karczyński

  Informacje z Urzędu Pracy
„PieRWSZY BiZNeS”

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie wraz z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego uprzejmie in-
formuje o możliwości ubiegania się o pożyczkę na 
finansowanie kosztów  rozpoczęcia działalności go-
spodarczej a w szczególności na zakup wyposażenia 
technicznego oraz dostosowania pomieszczeń.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne 
do 25 roku życia i absolwenci szkół wyższych do 
lat 27.

Wysokość udzielonej pożyczki wynosi do 40 tysię-
cy złotych i jest udzielana  na okres do 36 miesięcy 
z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. 

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne 
fundusze pożyczkowe pobierają jednorazową 
prowizję od kwoty udzielonej pożyczki w wysokości 
1 procent. 

Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcz-
nych. 

Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie 
kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej na-
stępuje po formalnym zarejestrowaniu firmy. 

W przypadku gdy osoba, której udzielono pożycz-
kę na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej w okresie spłaty pożyczki zatrudni 
przez okres min.12 miesięcy w pełnym wymiarze 
czasu jedną osobę bezrobotną, może ubiegać się o 
umorzenie 30 proc. kwoty wykorzystanej pożyczki. 
W przypadku zatrudnienia większej liczby osób, 
może ubiegać się o umorzenie 35 proc. pożyczki. 

Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi przy-
gotować następujące dokumenty:

- opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania 
kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane 
źródło pozyskiwania środków na jej spłatę, czyli 
biznesplan;

- informację o miejscu prowadzenia działalno-
ści;

- zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
- odpisy dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) 

lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z 
datą ukończenia edukacji;

- informację o stosunku do służby wojskowej;
- informację o stanie cywilnym osoby upraw-

nionej;
- propozycję zabezpieczenia spłaty wnioskowa-

nej pożyczki.
Wnioski (do pobrania na stronie www.bgk.com.

pl) o udzielenie pożyczki przyjmowane               są w 
placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
w lokalnych funduszach pożyczkowych.

Szczegółowych informacji udzielają:
Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 War-

szawa 
Al. Jerozolimskie, tel. (0-22) 522 91 99
oraz Oddziały BGK, BGK O/SZCZECIN
Karolina Beyer – Doradca Klienta – tel. (0-91) 

43-44-663, e-mail: karolina.beyer@bgk.com.pl ; 
absolwent@bgk.com.pl

W miniony piątek przed Sądem Rejonowym w Goleniowie Sąd Pracy odbyła się rozprawa z pozwu 
nauczycielki przeciwko dyrektorowi jednej ze szkół wiejskich.

Rozprawa dotyczyła zwolnienia z pracy na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela.
Dyrektor szkoły zwolnił swą pracownicę zarzucając jej brak odpowiednich kwalifikacji. Tymczasem, 

jak wynika z dokumentów złożonych przez pełnomocnika powódki Stanisławę Jakubczak, nauczyciel-
ka posiada kwalifikacje do nauczania początkowego w klasach 1-3.

Nauczycielka była w tej szkole zatrudniona przez 14 lat na czas określony, przy czym jak mówiła 
pełnomocnik, od 2 lat był wakat i nauczycielka powinna być zatrudniona na czas nieokreślony.

W czasie, gdy powódka była na zwolnieniu chorobowym na jej miejsce została zatrudniona inna 
nauczycielka na zastępstwo. Po powrocie z chorobowego nie była już ujmowana w arkuszu organi-
zacyjnym i dostała zwolnienie z pracy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Natomiast nauczycielka, 
która została przyjęta na zastępstwo została zatrudniona.

Dyrektor szkoły podtrzymał swoje stanowisko i nie wycofał się ze zwolnienia nauczycielki.
Wyrok
Sędzia Sądu Pracy Celestyna Mazur ogłosiła wyrok uznając stanowisko dyrektora szkoły za bezpod-

stawne. Stwierdzając, iż w myśl art. 27 Karty Nauczyciela nie ma przesłanek do zwolnienia nauczycie-
la.

Dyrektor szkoły zapowiedział apelację.
Ireneusz karczyński

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Nowogardzie zaprasza 
w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czeka-
my w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za 
ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy

dokończenie ze str. 1
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kondolencje

Danucie Marciniak 
i Piotrowi Marciniak 

z rodziną 
wyrazy szczerego 
żalu i współczucia 

w ciężkich chwilach 
z powodu śmierci 

Mariana Marciniaka 
składa 

Ryszard z żoną i dziećmi

Kazimierze 
Kędzior 
i rodzinie 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

syna i brata 
składa

Władysław Kuczyński

Wymiana młodzieży
W dniach 14 – 21 sierpnia 

nasze miasto odwiedziła kil-
kudziesięcioosobowa grupa 
młodych Niemców. Ich wizyta 
została sfinansowana ze środ-
ków programu „Młodzież”.

Inicjatorami tej wymiany mło-
dzieży są Junge Union Sachsen 
– Anhalt oraz Związek Młodzie-
ży Wiejskiej, organizacja, która 
przed 1989 rokiem jednoznacz-
nie kojarzyła się z komunistycz-
nym reżimem. To jednak już 
odległa przeszłość.

„Teraz jest to po prostu organi-
zacja młodzieżowa niezwiązana 
z żadną partią polityczną. - mówi 
Mirosława Szymaniak – Moim 
zdaniem była ona potrzebna na 
naszym terenie, gdzie jest wiele 

popegeerowskich wiosek i dlatego 
zdecydowała się na jej reaktywa-
cję. Działamy przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych i chcieliby-
śmy zachęcić młodych ludzi do 
działania.”

W tym roku młodzież zrzeszo-
na w obydwu organizacjach spo-
tyka się już po raz czwarty. Ha-
słem wymiany jest „Youth cross 
the borders”, przy czym chodzi tu 
o przekraczanie pewnych granic 
mentalnych, o zmianę sposobu 
myślenia, weryfikację dotychcza-
sowych poglądów i stosunku do 
obcokrajowców. Efekt ten miał 
zostać osiągnięty przez zajęcia 
warsztatowe grup mieszanych, 
których tematem były stereotypy, 
uprzedzenia i tolerancja. Znalazł 

się również czas na zwyczajną wspólną zabawę 
czy wycieczki. Młodzi ludzie z Polski i Niemiec 
wspólnie odwiedzili Szczecin, Międzyzdroje i Ku-
lice. Przygotowano też wystawy plastyczne. Jedna 
z nich poświęcona jest tolerancji i przełamywaniu 
stereotypów, tematem drugiej jest „Nowogard 
w oczach Niemców”. Można je obejrzeć w hallu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ag
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dzień Pala w krzywicach 
W minioną sobotę mieszkańcy 

krzywic i okolicznych wsi święto-
wali dzień Pala. jest to impreza, 
którą od czterech lat organizuje 
rada Sołecka krzywic oraz Stowa-
rzyszenie Samorządowe dla Osiny. 

Organizatorzy przygotowali wiele 
konkurencji, w których każdy mógł 
spróbować swoich sił. 

Konkurencje dla dzieci przygoto-
wała Beata Fidos, a było ich niemało. 
Rozegrano m.in. śniadaniową kon-
kurencje drużynową, bieg z workiem 
po słońce, przeciągano linę. Rywali-
zowano też w konkurencji z książką 
za pan brat, baloniki z niespodzian-
ką, rzucano piłką do wiadra i prze-
żywano prawdziwą gorączkę złota. 
Konkurencje prowadziły Beata Fi-
dos i Katarzyna Kożybska. 

Od godzin rannych rywalizowa-
li też zawodnicy w piłce siatkowej. 
Mieszkańcy Krzywic nie ukrywali, 

że przyszli tu oglądać zwycięstwo 
swojej drużyny. I nie zawiedli się, 
choć emocji było sporo. Ostatecznie 
zwyciężył zespół „Anpol” Krzywice, 
II m. Czarne Koszule z Węgorzy, III 
m. Rega Węgorzyce. 

- Dzień Pala był imprezą organi-
zowaną przez naszych dziadków, 
rodziców, a teraz my uznając, że 
jest to świetna zabawa, zaprasza-
my mieszkańców okolicznych wsi do 
wspólnych gier i zabaw. Ale jest też 
okazją do tego, aby rywalizować w 
poszczególnych konkurencjach. Przy-
jęliśmy prostą zasadę, że każdy może 
zaproponować i przeprowadzić swoją 
konkurencję, ale musi ufundować dla 
zwycięzców nagrody - powiedział ga-
zecie Arkadiusz Witkowski, jeden ze 
współorganizatorów imprezy. 

Po emocjonujących meczach w 
piłce siatkowej organizatorzy Dnia 
Pala rozpoczęli blok konkurencji 
wymagających siły, wytrwałości i 
zręczności. 

I tak: 
rzut kamieniem do celu wygrał 

Wojtek Rozentalski, II Jarek Bar-
szczak, III Jacek Wawrzyniak – na-
grodę ufundowała firma Anpol z 
Krzywic. 

Bieg Zygmunta na pół mili wy-
grał także Wojtek Rozentalski, II 
Marcin Rozentalski, a III Piotr Gar-
barek – nagrodę fundował Zygmunt 
Siepka z Osiny. 

Strzelanie z łuku: I m. Doman 
Rynkiewicz, II Emil Bujak, III Ka-
tarzyna Heland – fundator nagrody 
rodzina Witkowskich. 

Wbijanie gwoździa dziurawym 
młotkiem: I m. Czesław Dadeło, II 
Marcin Woźniak, III Wiesław Tom-

kowski – nagrody fundował LPG 
„Auto Gaz” Rafał Lisiecki. 

rzut włócznią do tarczy: I m. 
Krzysztof Kosadka, II Arkadiusz 
Witkowski, III Wojciech Rozental-
ski – fundator nagród Bogumiła Da-
deło sklep „ABC”. 

cięcie kloca na czas: I m rodzina 
Kosadke, II m rodzina Olejnik, III 
m rodzina Kubackich, po tej kon-
kurencji było już wiadomo komu 
drzewa na zimę nie zabraknie. Na-
grody ufundowało Prezydium Rady 
Gminy Osina Sylwester Gryszówka i 
Marzanna Grodź. 

Przesuwanie kloca kafarem: I m. 
Zbigniew Kuchciak, II Sławek Waw-
rzyniak, III Przemek Laszkiewicz 
– nagrody fundował p. Piłat sklep 
spożywczy Marpis. 

rzut wałkiem do chłopa: I m. 
Monika Olejnik, II m. Lena Wit-
kowska, Danuta Owczarek – nagro-
dy Bożena Larcher. 

Strzelanie z wiatrówki: I m. Zyg-
munt Heland, II m. Bogdan Olejnik, 
III m. Łukasz Sienkiewicz – nagro-
dy ufundował Ośrodek Poszukiwań 

Twórczych w Strzelewie rodziny He-
land. 

Wspinanie po linie: I m. Arka-
diusz Witkowski, II m. Jacek Waw-
rzyniak, III m. Doman Rynkiewicz 
– fundator nagród Sołtys i Rada So-
łecka wsi Krzywice. 

Główną atrakcją dnia była jednak 
wspinaczka na pal. Odważnych 
niestety nie było zbyt wielu. Swo-
ją dominację w tej konkurencji po 
raz trzeci udowodnił Jacek Waw-
rzyniak, który otrzymał w nagrodę 
wielki puchar Starosty Goleniow-
skiego, statuetkę rzeźbę autorstwa 
Piotra Pazdana oraz miły akcent na 
wieczór zabawowy „łyskacza bleck 
end white”. 

Zabawiał gości z mikrofonem 
Tadeusz Łukaszewicz. Warto też 
wspomnieć, że konkurencję strzela-
nia z wiatrówki poprowadziła Agata 
Przychodzeń medalistka Mistrzostw 
Polski w strzelaniu, goleniowianka, 
a obecnie zawodniczka WKS „Śląsk 
Wrocław”. 

Krzywice tego dnia gościły też po-
seł Magdalenę Kochan, która ufun-
dowała dzieciakom miły prezent, 
darmową zabawę w prawdziwym 
zamku. 

Do Krzywic na wieczorny występ 
przyjechali też członkowie Stowa-
rzyszenia Teatru Brama, którzy 
pięknym koncertem starych pieśni 
zrobili podkład do dobrej zabawy 
tanecznej nim kur pierwszy zapieje. 
Więcej można obejrzeć na stronach 
internetowych www.saton.pl infor-
macje z dn. 21 sierpnia. 

/zh/  

dokończenie ze str. 1
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6 

tel. 091 39 10 010,  

zleci wykonanie 
1.  Ocieplenie budynku wielorodzinnego
2.  Remont balkonów 
3.  Remont kiosków wejściowych 
4.  Remont pokryć dachowych 
5.  Remont instalacji  

Spółdzielnia zabezpiecza niezbędne materiały.
Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez Spół-
dzielnię. 
Termin składania ofert do dnia 28.08.2006 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni, ad-
ministracja tel: 091 39 10 014  p. Elżbieta Gierach.

Firma „KSM Trading” 
zatrudni panią 
jako przedstawiciela 

handlowego. 
Prawo jazdy, mile widziana 
znajomość j. angielskiego. 

Tel. 091 39 27 113, 0604 24 90 72.

Ferma drobiu w kościuszkach 
(gm. Osina), tel. 091 39 18 314 

zatrudni: 
kierowcę-mechanika z uprawnie-
niami do prowadzenia pojazdów 
kat. T - ciągniki rolnicze i C1E - 
samochody ciężarowe.

Szkoła Podstawowa w Błotnie 

zatrudni 
na czas określony 

nauczyciela języka polskiego 
tel. 091 39 101 90 
lub 0508 105 333

Firma przewozowa 

zatrudni panią 
ze znajomością 

podstaw księgowości 

oraz znajomością 
obsługi programów 
z zakresu MS Office 

Tel. kontaktowy 
091 39 26 925.

reklama

Szkoła 
Muzyki

Edward Stec
ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2006/07 od lat 
7 do sekcji fortepianu, 

akordeonu i instrumentów 
klawiszowych.

Zuchmistrzowskie spotkania

Sezon na grzyby w pełni. Pan 
Władysław Jasek z Wierzbięcina 
zebrał w niedzielę 48 prawdziwków 
w pobliskim lesie.

Jolanta Ćmil

Serdeczne podziękowania dla 
Jana Zugaja – firma „Bicykl” 
z Nowogardu i dla producenta 
rowerów Cross z Przasnysza 

składa Ryszard Gutowski

na grzyby, 
na grzyby... 

W końcu nadeszło długo wycze-
kiwane przez wszystkich hufcowych 
zuchowców I Zuchmistrzowskie 
Spotkanie „kwiaty” w Czermnicy. 

Spotkaliśmy się na miejscu o go-
dzinie 11.00. Po krótkiej przemowie 
druhny Martyny zabraliśmy się do 
rozkładania namiotów. Zaraz po-
tem poznawaliśmy teren, oczywiście 
poprzez zabawę. Jako, że teren był 
niewielki wyruszyliśmy na zwiad 
po Czermnicy. Musieliśmy się do-

wiedzieć m.in. kto jest najstarszym 
mieszkańcem wsi, jak nazywają się 
dzieci Państwa Kaczmarków, poli-
czyć tabliczki z napisem „Czermnica” 
(oj, sporo ich było) oraz jakie lody 
sprzedawane są w sklepie. Chwilkę 
po wykonaniu zadań każdy z nas 
poddał się zabiegowi druhny Ufo 
- malowania kwiatów na policz-
kach. Nieco później wybraliśmy się 
nad jezioro. A nad jeziorem ? Nad 
jeziorem każdy zuchowiec został 

ochrzczony - wysmarowany węglem 
i oblany wodą z jeziora. Każdy z nas 
otrzymał też swoje kwiatowe imię. 
„Wieczorem, wieczorem gdy ogni-
sko pali się, wieczorem, płoną ognie 
naszych serc”- zapłonęły i tym ra-
zem, kiedy to przy wieczornym og-
nisku Druh Mateusz zakończył swój 
okres próbny i został przyjęty do 21 
Gromady Zuchowej „Księżycowe 
Niedźwiadki”.  Następny dzień za-
częliśmy od walczenia z nieustra-
szonymi dzielnymi czerwonymi 
mrówkami. Co robiliśmy potem, 
zdradzić nie mogę - sami rozumie-
cie, Zuchowa Tajemnica. Zdradzę 
tylko tyle, że bawiliśmy się świetnie. 
Z niecierpliwością oczekujemy dru-
giej części „Kwiatów”.

Z zuchowym pozdrowieniem  
czuj!

Och. Monika niedźwiedzka,
3 GZ „Wesołe elfy”

 Z harcerskiego plecaka

Obóz wędrowny - karkonosze 
W dniach 02-15.08.2006 r Hufiec Szczecin Dąbie zorganizował obóz wę-

drowny w Karkonosze. Ze Związku Drużyn Nowogard wzięło udział siedem 
osób. Wraz z dh. Martą Trawicką, dh Piotrem Płaczkiem, dh Tomkiem Lo-
sterem i dh Piotrkiem Burczykiem przemierzyliśmy w pocie czoła Szklarską 
Porębę, wjechaliśmy na Szrenicę (z małym wypadkiem), następnie dotarli-
śmy na przełęcz Karkonoską. Żywiliśmy się “pysznym” chlebem z kminkiem 
z pobliskiego Śpinderowego Młyna w Czechach. Kolejnym naszym celem 
była Strzecha Akademicka z przemiłą Chinką w recepcji . Aby dostać się na 
Przełęcz Okraj musieliśmy zmierzyć się ze szczytem Karkonoszy - Śnież-
ką. Następnego dnia pełni energii wyruszyliśmy do Kowar, aby dostać się 
autobusem do Jeleniej Góry. Ostatnie dwa dni w tym mieście spędziliśmy 
ze smutkiem na twarzach. Szkoda bylo kończyć obóz. Teraz możemy tylko 
wspominać piękne widoki i krajobrazy, przemiłą organizację pysznych po-
siłków, codzienne śpiewanki, męczące wędrówki i nas samych... Także bądź-
my ze sobą duchem... no i gg oczywiście. 

Chciałybyśmy zamieścić jeszcze pozdrowienia dla:  Siły sióstr Sistars 
- Kotka i Milki, Gosi WWW, różowego Mentosika i dh Tomka, który nie 
pozwala się śmiać ze Świdwina, Misia, Wilka, Bochenka, Wazela, Leszka, 
Batmana, Darii, dh. Marty, dh Lucka i dh Burczybrzucha ze Szczecina oraz 
Witusia, Iczki, Natalii, Marty i Ani z Nowogardu.

czuwaj! Madziara&Malina 

Studio Foto Expres S. Serafin
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowe 

przyjmie do pracy na stanowisko 

pośrednika pracy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość powiatowego rynku pracy,
- komunikatywność,
- chęć do pracy,
- biegła obsługa urządzeń biurowych,
- dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość języków obcych,
- gotowość podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych,
- doświadczenia w pracy w publicznych 

służbach zatrudnienia.
Zakres obowiązków:
- nawiązywanie i utrzymywanie kon-

taktów z pracodawcami,
- pozyskiwanie nowych miejsc pracy,
- dobór osób bezrobotnych do ofert 

pracy,
- realizacja i monitoring usług Powiato-

wego Urzędu Pracy.
Miejsce pracy: Powiatowy Urząd 
Pracy w Goleniowie i Filia w Nowo-
gardzie.
Ofert pracy + CV należy składać od 
dnia 21.08.2006 r. do 04.09.2006 r. 
godz. 15.30 w sekretariacie Powia-
towego Urzędu Pracy w Goleniowie 
pok. 3, ul. Zakładowa 3.

LaSy  PaŃSTWOWe
nadLeŚnIcTWO  nOWOGard

ul. radosława 11 • 72-200 nowogard

OGŁaSZa PrZeTarG 
nIeOGranIcZOny OFerTOWy

na: dzierżawę gruntów nieleśnych różnych kategorii  
1. Przedmiotem dzierżawy są grunty nieleśne różnych kategorii, na dział-

kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi jak w załączonym wyka-
zie działek:
- bagna z  lustrem wody  - 11,02 ha
- nieużytek    -   0,16 ha
- użytki – grunty orne   -   0,34 ha

2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty do godziny 1130 dnia 08.09.2006 roku w se-

kretariacie Nadleśnictwa Nowogard, zgodnie z warunkami określony-
mi w specyfikacji istotnych warunków dzierżawy.

3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzi-
bie Nadleśnictwa w godzinach od 800 do 1400.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2006 r. o godzinie 1200 w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w po-
mieszczeniu świetlicy.

5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informa-
cji na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.
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OG£OSZENIA drObNE

BIurO kredyTOWe
nowogard, ul. 700-lecia 6a (vis a vis Netto)

Tel. 091 39 272 68
• Masz wiele kredytów i spłacasz je jeszcze 
w terminie, ale chciałbyś je spłacić i mieć 
jedną ratę? Jeśli masz własne mieszkanie 
możesz otrzymać kredyt konsolidacyjny 
pod hipotekę. Korzystne warunki, mini-
mum formalności.

NieRUcHOMOŚci
• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema sprzedam. 

0605 106 300.
• Duże mieszkanie lub dom w Nowogardzie 

– kupię lub wynajmę. Tel. 0500 484 576.
• Poszukuję niedrogo pokoju bądź kawalerki 

do wynajęcia. 0500 766 730, po 15.00.
• Sprzedam garaż murowany, własnościowy 

– okolice 15 Lutego. 0880 064 803.
• Sprzedam dom wolnostojący, nowo wybudo-

wany – Kol. Wierzbięcin. 0506 801 819, 091 39 
14 856.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 28 108.
• Szukam do wynajęcia taniej kawalerki. 0660 

412 121.
• Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego miesz-

kania lub kawalerkę. 0665 245 665.
• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie o 

pow. całkowitej 217 m kw., pow. działki ok. 1000 
m kw. w dzielnicy willowej (bez pośredników). 
0888 33 25 12.

• Kupię stanowczo mieszkanie 2-pokojowe w 
Nowogardzie lub Goleniowie z własnym c.o. 
0607 934 481.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do wynajęcia. 
0665 671 715.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 1 

lub 2-pokojowego. 0604 775 563.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnościo-

we, 4-pokojowe z garażem. 0602 135 445.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową z mu-

rowaną altanką, z mediami. 0604 509 996.
• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie 

własnościowe w bloku, 70 m kw., 4 pokoje. 0697 
664 967.

• Kupię garaż na Os. Bema. 091 39 23 693, 0694 
782 707.

• Kupię kawalerkę lub 2-pokojowe w Nowogar-
dzie. 091 39 25 755, 0602 630 016.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w Nowogardzie. 
0697 742 212.

• Wydzierżawię budynek godpodarczy wraz z 
ziemią. Krasnołęka 8.

• Posiadam pokój do wynajęcia dla pana. 091 39 
21 823.

• Sprzedam pawilon handlowy z możliwością 
przeniesienia – może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 198, 0693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, własnościo-
we, 4 pokoje, 77,2 m kw., wysoki standard i garaż 
przy ul. Boh. Warszawy. Cena 1 m kw. – 1500 zł. 
0605 686 508.

• Wynajmę pokój samotnej pani lub uczennicom. 
0601 950 242.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 benzyna, 

silnik 5-cylindrowy, wspomaganie kierownicy, 
ABS, centralny zamek, alufelgi 16’’, wtrysk me-
chaniczny, katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault Laguna II z 
1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Golf i, 1982 r., poj. 1.1 + gaz sprze-
dam w całości lub na części. cena 600 zł. 0665 
245 665.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 auto-
mat, ABS, wspomaganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• Sprzedam Opel Corsa, 1991 r., 1.4 benzyna. 0693 
723 034.

• Sprzedam motorower Romet, dwuosobowy, 
zarejestrowany, do małego remontu, 250 zł. Tel. 
0603 852 270.

• Sprzedam Peugeot 405, 1991 r., poj. 1.6i. Cena 
7.000 zł. 0693 605 863.

• Sprzedam Ford Fiesta, 1993 r., poj. 1.3. Tel. 0667 
196 526.

• Tanio sprzedam silnik do Ford Eskort 1600 D ze 
skrzynią „5”, stan idealny. 0667 320 227.

• Sprzedam VW Golf II w całości lub na części, poj. 
1.6D, rok produkcji 1988. Tel. 0504 850 839.

• Sprzedam VW Passat kombi, 1995 r., poj. 2.0. Tel. 
0602 643 410 lub 0600 032 291.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, poj. 704, 1996 r., 
stan dobry, cena do uzgodnienia. 0692 582 982, 
0608 697 092.

• VW Golf III, 1992 r., poj. 1.8, elektryka, 5-drzwio-
wy, centr. zamek, wsp. Kierownicy, kolor czarny, 
sportowy wydech, alufelgi + komplet zimowych 
kół. 091 39 222 13.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokalizacja – No-

wogard. Tel. 091 39 17 305.
• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 653 124.
• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 16.00 – 091 39 

22 165, po 16.00 – 091 39 25 087.
• Sprzedam stół wibracyjny oraz formy do produk-

cji kostki polbruku. 091 39 21 176.
• Sprzedam ziemię – ok. 5 ha. 0513 157 124.
• Żwiry, piaski i czarnoziem z dowozem. Tel. 0509 

996 361.
• Sprzedam kaczki białe – 1 szt/30 zł. 091 39 

10 687.
• Sprzedam króliki duże w różnym wieku. Karsk 

19. 091 39 22 497.
• Sprzedam białe kaczki, oskubane na zamówie-

nie. Tel. 091 39 18 723.
• Miód z własnej pasieki. 18 zł za słoik 0,9l. Tel. 091 

39 22 752 (po południu).
• Sprzedam każdą ilość śliwek – 1 zł/1 kg. Krasno-

łęka 8.
• Pilnie przyjmę ziemię. 091 392 05 53 – do 

18.00, 0502 550 871.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 

25 969, 0695 518 581.
•  Kompleksowe remonty mieszkań wykonam. 

0608 364 330, 0600 347 308.
• DYWANOPRANie – 0604 373 143.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywidu-

alne zamówienie – szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851.

• cYKLiNOWANie Podłóg. 0691 703 843.
• Transport, przeprowadzki. 0694 325 416.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 39 

72 575, 0695 085 470.
• Transport, przeprowadzki. 0693 511 717.
• Transport, przeprowadzki – 0604 516 451.

• Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele 
i wszelkiego rodzaju wykończenia wnętrz. 0691 
157 239.

• Profesjonalne czyszczenie i malowanie da-
chów. Szybko, tanio i solidnie. 091 39 26 084, 
0507 656 632.

• J. angielski – podstawówka i gimnazjum. 
0504 793 557.

• Wykonam docieplenia. Dekarstwo. 0505 94 17 
65.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110.

•  Transport, przeprowadzki. 0694 325 416. 
• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 45 13.

PRAcA
• Firma „Wiech-Pol” zatrudni pracowników ogól-

nobudowlanych. 10 zł za roboczogodzinę. 091 
39 23 901, 0606 26 77 52.

•  Lakiernika samochodowego na dobrych warun-
kach zatrudnię tel. 0605 276 271. 

•  Zatrudnię kobietę do pracy w kuchni. 0600 
811 404. 

• Tworzę nową grupę ludzi do łapania kur, okolice 
Nowogardu. Potrzebni mężczyzni, stawka 10 
– 12 zł/h, dowóz do miejsca zamieszkania. 091 
39 111 06, 0665 409 159.

• Poszukuję opiekunki do dziecka. Tel. 091 39 
26 244, 0695 560 546.

• Potrzebny pracownik do różnych prac. Tel. 091 
39 20 354.

• PRAcA W OFe!!! Tel. 0513 164 203.
• Zatrudnię pokojówkę. Restauracja – Hotel „15 

Południk”. 0663 412 054.
• Przyjmę do pracy w Niemczech osobę ze 

specjalnością technika grzewcza, sanitarna 
i klimatyzacja. 0694 325 416.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. Szybkie 

terminy i atrakcyjne ceny. 0663 724 392.
• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln pik-

seli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś ofiarą 
wypadku??? Należy ci się ODSZKODOWANie 
(z tytułu Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 10 
lat wstecz. europejskie centrum Odszkodo-
wań. Zadzwoń, spotkajmy się, porozmawiaj-
my. Tel. 0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elementów z 
kolumnami i dokumentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam akwarium 380l z całym wyposażeniem 
i rybkami. 0697 664 967.

• Owczarek niemiecki, pies, wiek 1 rok i 4 miesiące, 
mocnej budowy, bardzo czujny sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Piec gazowy c.o. VAiLLANT, elektronik, 
na mieszkanie, domek, cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, kuchni firmy 
Vaillant, cena 400 zł – gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Sprzedam pianino Calisia w dobrym stanie. 0888 
33 25 12.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 

domku, warsztatu, różne rozmiary, nowe i 
używane – tanio oraz Piec gazowy c.o. Vaillant 
stojący, żeliwny, elektronik, ekonomiczny, do 
domku – kuchni, cena 800 zł, serwis gwaran-
cyjny. 0501 446 467.

• Sprzedam szczenięta Husky – badania wetery-
naryjne + szczepienia. 0508 97 36 32.

• Kupię – sprzedam pilarki firmy Husqvarna (na 

części). Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 
0608 328 095.

• Sprzedam komputer + nagrywarka DVD – tanio. 
Tel. 091 39 25 362.

• Fortepian tanio sprzedam. 0697 500 184.
• Przyjmę ziemię. 0502 550 871, 091 39 20 553.
• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 

380V, małe gabaryty, do domu, baru, cena 
od 150 zł oraz Gazowy podgrzewacz wody 
130 – 190 litr., stojący, idealny do domku, 
pensjonatu, restauracji, gdzie gorąca woda 
jest w kilku bateriach – jednocześnie. 0501 
446 467.

•    Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki przysto-
sowany do jazdy miejskiej. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 888 830 848.

•  W niedzielę 03.09.2006 jedziemy do Niemiec 
do Koln, mamy 3 miejsca wolne (Bus Ford 
Transit). Kto chce z nami jechać proszę dzwo-
nić. 091 39 231 32, 0669 935 767. 

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-biegowy 
„Junkers”. 091 39 20 541, 0661 690 590.

• Kupię podręczniki (2 komplety) do klasy ii z 
LO nr 1. Tel. 0505 297 036.

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 0695 634 048.
• Sprzedam tanio meble: kuchnia gazowa, lustro 

podświetlane, drzwi drewniane z futryną, lo-
dówka z zamrażką, 2 komody drewniane, szafa 
do przedpokoju. Nowogard, ul. Poniatowskiego 
32, kontakt po 17.00.

• KUPIĘ podręczniki:
* Język polski 
- W. Babiński, A, Janus - Sitarz, B. Kołcz BARWY 
EPOK. KULTURA I LITERATURA. Kształcenie 
w zakresach podstawowym i rozszerzonym. 
Część 3.Wyd. WSiP
-  J. Kowalikowa, U. Żydek - Bednarczuk 
BARWY EPOK. NAUKA O JĘZYKU. Kształcenie 
w zakresach podstawowym i rozszerzonym. 
Część 3. Wyd. WSiP
* Historia
- M. Gładysz, Ł. Skupny HISTORIA III. PODRÓŻE 
W CZASIE. Podręcznik dla liceum i technikum. 
Wyd. GWO
* Fizyka
- S. Brzezowski FIZYKA I ASTRONOMIA 3. 
Zakres rozszerzony. Podręcznik dla LO. Wyd. 
OPERON
* Geografia
- B. Lewandowska, A. Morula GEOGRAFIA. 
POLSKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA, CZ. 3. Wyd. 
eMPi2
*WOS
- J. Błuszkowski, T. Kozłowski, G. Michałowska i 
inni WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Kształcenie 
w zakresie podstawowym. Wyd. WSiP.
Tel. kontaktowy: 091 39 25 087.
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 Witamy wśród nas...

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Informujemy, że   

1 września 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077Córka Edyty i Kami-
la Szydłowskich ur. 
18.08.06 z Lestkowa

Syn Wiolety i Rafała 
Sznałbel ur. 18.08.06 z 
Błotna

Córka Katarzyny i 
Dariusza Kania ur. 
18.08.06 z Błotna

Córka Marty Waw-
rzyniak ur. 19.08.06 z 
Reska

Syn Agnieszki i Zbi-
gniewa Orpel ur. 
19.08.06 z Wojcieszyna

Syn Ilony i Sławomi-
ra Kruszyńskich ur. 
18.08.06 z Nowogardu

Ponadto w Szpi-
talu w Nowogar-
dzie urodziło się 
1 dziecko. 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie 
zostały opubliko-
wane ze względu 
na brak zgody ro-
dzica.

rowerzysto zjedź na ścieżkę
Przy okazji remontu ulicy Bohaterów Warszawy doczekaliśmy się ścieżki 

rowerowej z prawdziwego zdarzenia. Radość psuć może postawa niektórych 
kierowców jednośladów, którzy chyba do tej pory jej nie zauważyli.

Ścieżka ta istnieje już od dłuższego czasu, lecz niektórzy rowerzyści z upo-
rem maniaka nadal poruszają się zwężoną jezdnią. Jest to na tyle częste, że 
idąc lub jadąc ulicą Bohaterów Warszawy z dużym prawdopodobieństwem 
napotka się poruszającego się jezdnią amatora dwóch kółek mimo, że na tym 
odcinku obowiązuje zakaz poruszania się w ten sposób. Czy naprawdę tak 
trudno zjechać na wytyczoną ścieżkę? Przecież tamtędy jedzie się wygodniej, 
zgodnie z prawem i co najważniejsze bezpieczniej.

Ag

Ta młoda kobieta właśnie łamie przepisy o ruchu drogowym.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI25-28.08.2006 r. 13

krzyżówka nr 34kupon nr 34 Humor 
Henia Szczupaka

cierpliwy
Cierpliwy papier, jak pomnik ze stali,
Prawdę i łgarstwa jednakowo utrwali.

Jakie to szczęście, że nie ja…
Zdarzy się, że nasz humor, zapał
Zamąci zazdrość na tę wieść,
Że ktoś tam czegoś się dochrapał,
Że ktoś wdrapał się tam gdzieś…
Lecz mnie zasada krzepi ta:
Jakie to szczęście, że nie ja!
    Bo ktoś na szczeble tak się wdzierał,
    Że dziś się z niego zrobił szef –
    Wodą sodową kipi teraz,
    I ważny jest chyba za trzech!
    Buduje, krzewi, gromi, trwa…
    Jakie to szczęście, że nie ja!
Ktoś jest działaczem na sto dwa,
Jak źróbek biega na spotkania – 
Wszędzie coś do gadania ma,
Więc wprost jest chory od gadania,
Lecz gada dalej, tak co dnia…
Jakie to szczęście, że to nie ja!
    Inny – w krzyżykach mistrz nie lada – 
    Dostał pieniędzy pełen wór,
    Bo w toto – lotka wygrał…Biada
    Dziś i ukrywa się jak szczur:
    Zbyt wielu nagle krewnych ma…
    Jakie to szczęście, że to nie ja!

Prawdziwy Polak
Choć mu się wiedzie nie najlepiej,
On zawsze dumę ma w spojrzeniu.
I nawet własną biedę klepie,
Protekcjonalnie – po ramieniu.

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki  nr 33 - WyPraWka 
dLa PIerWSZaka - nade-
słali: Aniela Włodek, Katarzy-
na Saja, Danuta Gruszczyńska, 
Krystyna Tretiak, Irena Do-
magalska, Jan Roman Nikicin, 
Regina Orłowska, Jan Wojewo-
da, Grzegorz Zawadzki, Halina 
Szwal, Szczepan Falacinski, Ja-
goda Socha, Jan Mikłaszewicz, 

Alicja Wypych, Krystyna Piasz-
czyk, Teresa Powalska, Graży-
na Jurczyk, Franciszek Paleni-
ca, Krystyna Młynarska, Jerzy 
Siedlecki, Władysława Kubisz, 
Maryla Piątek, Teresa Kałużna, 
Józef Górzynski, Bogumiła Urt-
nowska, Justyna Andrzejczak, 
Janina Jarczewska, Lucyna An-
drzejczak, Agnieszka Skowroń-
ska, Andrzej Leszczyński oraz 

krzyżówkę nr 32 Aniela Włodek 
i Józef Kochelski.

Prenumeratę „dn” na wrze-
sień wylosowali:

- Justyna Andrzejczak z No-
wogardu,

- Grzegorz Zawadzki z Orze-
chowa,

- Józef Kochelski z Błotna.
Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

14 sierpnia, Ryszard Mazurczak, ur. 1957 r., Nowogard
19 sierpnia, Waleria Synowiec, ur. 1923 r., Błądkowo
24 sierpnia, Anna Głuch, ur. 1922 r., Nowogard

Nowogard 24.08.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 

FiLiA NOWOGARD
1. Stolarz
2. Operator zmianowy oczyszczalni 

ścieków
3. Operator zmianowy stacji wodo-

ciągowej
4. Kierowca C, C+E
5. Specjalista ds. windykacji
6. Kasjer-sprzedawca 
7. Sprzedawca-serwisant kompute-

rowy
8. Monter- hydraulik wodno-kanali-

zacyjny (lub pomocnik)
9. Kierownik budowy; murarz; 

tynkarz; cieśla; betoniarz
10. Tokarz-frezer
11. Sprzedawca
12. Kucharz
13. Elektryk
14. Monter instalacji sieciowej 

(Internet)
15. Informatyk-administrator in-

ternetu
16. Murarz-tynkarz
17. Informatyk
18. Kierowca kat. B
19. Kierowca kat. C
20. Pracownik produkcji świec 

ozdobnych
21. Referent administracyjno-biu-

rowy
22. Osoby do pracy na promocji
23. Mechanik samochodów oso-

bowych

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyj-

nego; pielęgniarka; fizjoterapeu-
ci (Miejscowości nadmorskie)

2. Palacz; operator suwnicy magne-
sowej (Szczecin)

3. Kierownik produkcji piekarniczej 
(Dobra)

4. Piekarz (Dobra)
5. Pracownik produkcji okien (Broj-

ce)
6. Maszynista lokomotywy (Szcze-

cin)
7. Kierowca C+E (Gryfice)
8. Szwaczka; krojczy (Goleniów)
9. Ustawiacz-manewrowy (Szcze-

cin)
10. Pracownik obróbki skór (Żdżary 

k/Goleniowa)
11. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
12. Konsultant/-ka wsparcia tech-

nicznego (Szczecin)
13. Kierowca C+E (Częstochowa)
14. Pracownik produkcji (Mirosław)
15. Kierownik ds. budowlanych 

(Szczecin)
16. Kierownik ds. akwizycji nieru-

chomości (Szczecin)
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Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 5:2 (2:1)

Pożegnanie z Pucharem Polski
Pomorzanin: Haberski – Wasy-

luk, Skórniewski, Durkowski (73’ 
M. Miklas), Nieradka, Sokulski, 
Konieczny, Piotrowski (80’ Bo-
nifrowski), D. Gruszczyński (80’ 
K. Miklas), Szobel (73’ Galus), 
Gołdyn.

Bramki dla Pomorzanina: So-
kulski, Konieczny.

Najwyraźniej priorytetem w 
tym sezonie dla naszej drużyny są 
rozgrywki ligowe. W pucharowym 
meczu z Masovią Maszewo trener 
Wojciech Kubicki zdecydował 
się na wystawienie rezerwowego 
składu. Zmiennicy nie dali rady 
ambitnie grającym gospodarzom.

Mimo wielu bramek mecz nie 
był wielkim widowiskiem. Obie 
drużyny reprezentowały podobny 
poziom, lecz gospodarze potrafili 
wykorzystać błędy naszego bloku 
defensywnego.

W 20. minucie po błędzie Nie-
radki jeden z graczy Masovii 

znalazł się w doskonałej sytuacji 
strzeleckiej i uderzeniem z 16 me-
trów pokonał naszego bramkarza. 
Dziesięć minut później kolejny 
błąd, tym razem Haberskiego, 
wykorzystuje napastnik gospoda-
rzy. Wychodząc do niegroźnego 
dośrodkowania nasz golkiper 
potknął się, zdołał jednak jeszcze 
kopnąć piłkę, tyle, że ta trafiła 
w gracza Masovii i wpadła do 
bramki.

W 38. minucie po dwójkowej 
akcji Szobla z Sokulskim ten drugi 
zdobywa bramkę kontaktową. Jed-
nak piętnaście minut po przerwie 
gospodarze po raz kolejny odska-
kują naszym zawodnikom. Znowu 
nie popisała się nasza obrona, w 
konsekwencji czego zawodnik 
Masovii znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem i tej okazji 
nie zmarnował.

W 75. minucie chwilę po wejściu 
na boisko Galus dośrodkowuje do 

Koniecznego, który doprowadza 
do wyniku 3:2. Nadzieje na awans 
do kolejnej rundy Pucharu Polski 
odżywają lecz tylko na chwilę. W 
83. minucie stojący na 30. metrze 
Nieradka postanawia wycofać 
piłkę do Haberskiego, nie zauważa 
jednak zawodnika Masovii, który 
takiego prezentu nie zmarnował i 
zdobył kolejną bramkę dla swojej 
drużyny. Wynik spotkania został 
ustalony dwie minuty przed koń-
cem regulaminowego czasu gry 
po kolejnym błędzie Nieradki, 
któremu najwyraźniej nie wyszedł 
ten mecz.

„Mimo niekorzystnego wyniku 
uważam, że to spotkanie było 
bardzo pożyteczne. – powiedział 
po końcowym gwizdku trener 
Wojciech Kubicki – Wynik był 
sprawą drugorzędną, a dzięki temu 
mogłem sprawdzić na co stać moich 
zawodników rezerwowych.”

andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowograd – Polonia Płoty  1:2 (0:2)

Porażka juniorów 
Pomorzanin w składzie: 1. Bo-

browski, 2. Mordzak, 3 Jakubowski, 
4.Paszkiewicz, 5.Domanowski, 6. Pa-
stusiak, 7. Pertkiewicz K. , 8.Skrzecz,  
9 Majczyna,10. Borowik, 11. Lembas. 
Trener Czesław Sowa

W sobotnie popołudnie swój mecz 
rozegrała także młodzieżowa druży-
na Pomorzanina Nowogard. Spotka-
nie odbyło się w trudnych warun-
kach, ponieważ na bocznym boisku 
po rannej ulewie pozostały spore ka-
łuże. Pomorzanin posiadał inicjatywę 
do 18 min., kiedy to po wykonaniu 
rzutu rożnego goście przeprowadzili 
sprawny kontratak, po którym zro-
biło się zamieszanie w naszym polu 
karnym. Piłka trafiła najpierw w słu-
pek a potem dobił ją zawodnik z Płot 
i było 1:0 dla Polonii. To jednak nie 
zraziło naszych zawodników i w 24 
min. dobre uderzenie Pertkiewicza 
z dystansu i bramkarz przyjezdnych 
musiał wybijać piłkę na rzut rożny.  
W 34 min. powinno być 2:0 dla Po-
lonii oglądający to spotkanie kibice 
widzieli piłkę w bramce jednak sę-
dzia był innego zdania i wynik po-
został bez zmian do końca pierwszej 
połowy. Dziesięć pierwszych minut 
drugiej połowy to senna gra w środ-

ku pola. W 53 min. kartkę dla Pomo-
rzanina otrzymał Lembas za próbę 
wymuszenia rzutu karnego. Od 59 
min. naszemu zespołowi zaczyna się 
spieszyć, przeprowadza coraz żywsze 
ataki. Wrzucenie piłki w pole karne 
przez Mordzaka strzał i piłka trafia w 
poprzeczkę. 

Dwie minuty później w 62 min. 
drużyna z Płot przeprowadziła ko-
lejny skuteczny atak właśnie z kontr-
ataku i było 2:0. Po tym golu gra sta-
ła się spokojniejsza, a zespół z Płot 
kotrolował wydarzenia na boisku. 
Naszych zawodników stać było je-
dynie na jeden indywidualny zryw, 
w 72. minucie honorowego gola dla 
juniorskiej drużyny strzelił Lembas. 
Po tym golu było jeszcze kilka okazji, 
po których mógł paść remis. 

Sparta Gryfice - Piast Choszczno 
2:0, Fagus Kołbacz - Kłos Pełczyce 
1:3, Zorza Dobrzany - Orzeł Trzciń-
sko Zdrój 2:2, Odra Chojna - Vineta 
Wolin 1:2, Dąb Dębno - Radovia Ra-
dowo Małe 7:0, Osadnik Myślibórz 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 21:0, 
Mieszko Mieszkowice - Piast Cho-
ciwel 0:3.

Paweł Słomski

na wyjeździe 
z Piastem

W najbliższą sobotę podopieczni Wojciecha 
Kubickiego rozegrają kolejny mecz o ligowe 
punkty. Pomorzanin zmierzy się z drużyną 
Piasta Chociwel, na którego boisku rozegrane 
zostanie to spotkanie. Nasz najbliższy rywal z 
czterema punktami zajmuje dziewiątą pozycję 
w tabeli. Jak do tej pory Piast musiał uznać 
wyższość lidera Dęba Dębno i Odry Chojna, 
natomiast zdołał wysoko pokonać Osadnik My-
ślibórz i bezbramkowo zremisować z Mieszkiem 
Mieszkowice. 

Mecz odbędzie się w sobotę. Początek o go-
dzinie 16.00.

Pozostałe mecze kolejki:
Polonia Płoty - Sparta Gryfice, Radovia Ra-

dowo Małe - Osadnik Myślibórz, Dąb Dębno 
- Vineta Wolin, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Odra 
Chojna, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Mieszko 
Mieszkowice, Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany, 
Piast Choszczno - Fagus Kołbacz.

Andrzej Garguliński

Wyłoniono mistrza
W ubiegłe dwa weekendy odbyły się ostatnie loty gołębi starych z miejsco-

wości Halle i Dortmund (Niemcy).
Lot z Halle 29.07.2006 r. odbył się w sprzyjających warunkach atmosfe-

rycznych, choć wielu hodowców było jeszcze myślami przy poprzednim locie 
– maratonie z Ostende, który dał się we znaki większości hodowcom.

Do lotu konkursowego wystartowało 1.426 szt. gołębi. Oto trzech pierwszych 
hodowców, których gołębie zwyciężyły w tym locie:

1. D. Kubiak – sekcja Nowogard II
2. D. Kubiak – sekcja Nowogard II
3. D. Nowak – sekcja Nowogard I
Ostatni lot sezonu gołębi starych odbył się 6.08.2006 r. z miejscowości Dort-

mund – 570 km. Trzeba przyznać, że pogoda znowu dała się we znaki naszym 
gołębiom – deszcz i silny, boczny wiatr pozwolił dotrzeć do gołębników 30% 
gołębiom. Wystartowało ich w tym dniu 1.125 szt.

Bardzo dobrze zaprezentował się w drugiej części sezonu hodowca Eugeniusz 
Kozera i jego gołębie. Zdobywając Mistrzostwo Oddziału i Mistrzostwo Ziemi 
Nowogardzkiej w lotach gołębi starych kolega E.Kozera i jego gołębie nie dały 
szans konkurencji.

Oto zestawienie hodowców, których gołębie zwyciężyły w tym locie:
1. Piotr Wróbel – sekcja Nowogard II
2. Dariusz Kubiak – sekcja Nowogard II
3. Dariusz Kubiak – sekcja Nowogard II
Pierwsza dziesiątka hodowców listy konkursowej zamykająca sezon lotowy 

gołębi starych o Mistrzostwo Ziemi Nowogardzkiej na rok 2006.
1. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin – 2700,62 punktów
2. Zdzisław Bąk i Wiesław Mazur – sekcja Wierzbięcin – 2586,61 punktów
3. Dariusz Kubiak – sekcja Nowogard II – 2454,54 punktów
4. Czesław i Roman Golema – sekcja Wierzbięcin – 2343,66 punktów
5. Zdzisław Hoppe i Julian Sidor – sekcja Nowogard I – 2331,54 punktów
6. Piotr Wróbel – sekcja Nowogard II – 2317,33 punktów
7. Jerzy i Mieczysław Saja – sekcja Wierzbięcin – 2103,82 punktów
8. Jan i Władysław Skubała – sekcja Nowogard II – 2099,54 punktów
9. Włodzimierz Derda – sekcja Nowogard II – 2040,56 punktów
10. Ireneusz Ozimek – sekcja Nowogard I – 1858,66 punktów

Pozdrawiam j.M. 
„dobry Lot”
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ReHABiLiTAcJA 
Agata Maciąg 

zaprasza 
do nowo otwartego 

GaBIneTu 
przy ul. dworcowej 4 

(parter, wejście do laboratorium Praxisu) 
w godzinach 1000 – 1800 

poleca 
profesjonalne wykonanie:
- masaże
- elektroterapie
- ultradźwięki 
- wizyty domowe

kontakt 0609 799 687

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Czytaj strona 4

Szkoła Zaoczna „Progres” 
w Nowogardzie 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
(były Rolniczak), ul. Poniatowskiego 21 

tel./fax 091 392 11 62 

przyjmuje jeszcze zapisy 
na rok szkolny 2006/2007 

do:
• Policealne Studium Zawodowe – 2-letnie 
– o kirunkach
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik BHP

Czesne miesięczne 90 zł
Brak wpisowego, nie płacisz za wakacje
W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ CZUŁ 

SIĘ DOBRZE!!!
JEST TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI!!!

Mistrzostwa europy TaXI w nowogardzie
w ośmiu konkurencjach
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  Sygnały Czytelników

KALENDARIUM
29 sierpnia
Imieniny: Andrzej, Beatrycze, Eutymiusz, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Me
deryk, Mederyka, Michał, Piotr, Racibor, Sabina, Sebbus i 
Świętosław.
Kościół katolicki  Uroczystość Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela

30 sierpnia
Imieniny: Adaukt, Częstowoj, Częstowojna, Feliks, Feliksa, 
Gaudencja, Jan, Małgorzata, Miron, Rebeka, Piotr, Róża, 
Świetlana, Swojsław i Tekla.

31 sierpnia
Imieniny: Aidan, Amat, Arystydes, Bohdan, Izabela, Jan, Józef, 
Marek, Nikodem, Optat, Paulin, Ramona, Rajmund, Rajmunda, 
Solidariusz i Świętosław.
Polska  Dzień Solidarności i Wolności

Sonda uliczna
W naszej sondzie zapytaliśmy mieszkań-

ców czy wezmą udział w wyborach samorzą-
dowych i jakie są ich preferencje.

Pan józef amilia-
nowicz

Wezmę udział  w 
wyborach samorządo-
wych, jednak nie wiem 
jeszcze na kogo będę 
głosował.

Pan Franciszek ka-
linowski

Oczywiście, że wezmę 
udział w wyborach. A 
na kogo będę głosował 
tego jeszcze nie wiem, 
muszę się dobrze zasta-
nowić.

Pani Irena rogalska
Wezmę udział w wybo-

rach. Natomiast, na kogo 
będę głosować okaże się 
po ogłoszeniu list kan-
dydatów.

Policja szuka sprawcy wypadku

kronika policyjna  

Śladem interwencji…
W związku z listem naszego 

Czytelnika opublikowanym w  
DN nr 64 z dnia 25.08.2006 r. 
udaliśmy się na osiedle miesz-
kaniowe „Gardno”. Po pewnym 
czasie udało się nam odnaleźć 
opisane przez czytelnika miejsce. 
Jest to piwnica, która z powodu 
słabego odbioru opadów przez 
studzienkę kanalizacyjną jest 
zalewana podczas większych 
ulew. 

W celu wyjaśnienia całej sy-

tuacji skontaktowaliśmy się 
z administracją spółdzielni 
mieszkaniowej „Gardno”. Po 
czym w rozmowie telefonicznej 
z redakcją prezes spółdzielni 
stwierdził, że wszelkie prace 
łącznie z odpompowaniem szla-
mu, który nagromadził się wraz 
z wodą, oraz zabezpieczeniem 
widocznego na zdjęciu otworu 
zostały już poczynione. Kolejne 
prace związane z tym miejscem 
zostaną wykonane w najbliższym 

Wczoraj około godziny 4.00 
na ulicy Bohaterów Warszawy 
kierowca potrącił pieszą i zbiegł 
z miejsca wypadku.

18-letnia mieszkanka Jarchlina 
Renata P. szła wczesnym rankiem 
wraz z ojcem zarejestrować się 
do lekarza. Gdy byli już na ulicy 
Bohaterów Warszawy poruszającą 
się prawą stroną jezdni potrącił 

samochód osobowy. Kierowca 
nawet nie zatrzymał się i zbiegł z 
miejsca wypadku. Poszkodowana 
ze złamaną lewą nogą i raną ciętą 
prawego uda przewieziono do 
szpitala.

Według ustaleń policji sprawcą 
wypadku był kierowca samochodu 
osobowego, najprawdopodobniej 
czerwonego koloru. Pojazd ma 

uszkodzony przód. Zabezpieczono 
części prawego reflektora, zderza-
ka oraz fragmenty lakieru koloru 
czerwonego.

Policjanci apelują do wszyst-
kich, którzy cokolwiek wiedzą na 
temat tego zdarzenia o kontakt 
pod numerem telefonu 091 579 
23 11, 997 lub 112.

Ag

21.08.06 W poniedziałek 21 
sierpnia zgłoszono kradzież ele-
mentów składowych tablicy ozna-
czającej 15 południk. Skradzione 
elementy to atrapy flag, które 
prawdopodobnie mogły znaleźć 
się na złomie. Jeżeli ktoś móg-
łby udzielić bliższych informacji 
prosimy o kontakt z policją. Ko-
misariat policji gwarantuje się 
anonimowość.

Tego samego przy zatrzymano 
dwóch nietrzeźwych rowerzystów. 
Dariusza P. miał (0,9 promila) przy 
ulicy Zamkowej, Leszka Z. (1,5 
promila) oraz Piotra P. (1 promil) 
przy ulicy 700-lecia.

Zgłoszono kradzież z włama-
niem przy ulicy Młynarskiej. 
Sprawcy po wybiciu szyby w bu-
dynku „Przełomu” skradli elektro-
narzędzia, których część pozosta-

wili w trawie nieopodal budynku. 
W wyniku szybkiej reakcji jednego 
ze świadków zdarzenia, który we-
zwał policję udało się ująć jednego 
ze sprawców. Jak wynika z ustaleń 
było ich przynajmniej dwóch.

22.08.06 We wtorek miała miej-
sce kradzież w sklepie Biedronka. 
Wartość skradzionego towaru 
- 80 gr. Sprawca otrzymał mandat 
karny.

Tego samego dnia przy ulicy 
Bohaterów Warszawy po wyła-
maniu kłódki, skradziono rower 
o wartości 300 zł.

24.08.06 W czwartek 24 sierp-
nia w Krasnołęce dokonano kra-
dzieży pilarki oraz elektronarzędzi. 
Łączna wartość skradzionych 
przedmiotów to 1200 zł.

25.08.06 W piątek 25 w Osowie 
skradziono kosiarkę spalinową i 

piłę (obie marki Stihl). Wartość 
800 zł.

Tego samego dnia w Olchowie 
doszło do wywołanej z premedyta-
cją kolizji drogowej. Srebrny BMW 
3 zablokował trasę i zepchnął do 
rowu Citroena. BMW może posia-
dać kolizyjne uszkodzenia z lewej 
strony. Gdyby ktoś mógł udzielić 
w tej sprawie jakiś informacji pro-
simy skontaktować się z policją, 
która gwarantuje anonimowość.

26.08.06 W sobotę 26 sierpnia 
przy ulicy Zielonej dokonano 
włamania i kradzieży do Fiata 126 
P. Skradziono dokumenty i łado-
warkę do telefonu komórkowego 
o wartości 65 zł.

28.08.06 W poniedziałek o 
godz. 4.00 nad ranem przy ulicy 
Bohaterów Warszawy w rejonie 
posesji nr 59 kierujący pojazdem 
osobowym potrącił kobietę, po 
czym bez zatrzymania, oddalił 
się z miejsca zdarzenia. Kobieta 
ma złamane podudzie, ranę ciętą 
uda prawego oraz potłuczenia. 
Na miejscu policja zabezpieczyła 
szkło reflektora. Samochód jest 
prawdopodobnie czerwony, może 
mieć uszkodzenia z prawej strony. 
Jeżeli ktoś mógłby udzielić jakichś 
informacji na ten temat policja 
prosi o kontakt i gwarantuje ano-
nimowość. 

red.

Straż pożarna
We wtorek 22 sierpnia na wysypisku śmieci w Nowogardzie o godz. 

4.00 paliły się kontenery z oponami i innymi materiałami sztuczny-
mi. Kontener stał w pobliżu składu z makulaturą. O godz. 7.40 akcję 
wznowiono z tego powodu, że materiały sztuczne zaczęły palić się z 
powrotem.

W sobotę 26 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna z miejscowości Osina 
wypompowała wodę z piwnic bloków nr 39, 44, 49.  

czasie. Dziękujemy prezesowi 
Smolirze za szybkie zajęcie się 
sprawą.

P.S.
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Przegląd prasy krajowej

reklama

W dzisiejszym numerze Dziennika Nowogardzkiego prezentujemy pytania, jakie już wkrótce zadamy 
mieszkańcom Nowogardu w ulicznym sondażu wyborczym, oraz pełną listę komitetów wyborczych i osób 
rekomendowanych jako kandydatów na stanowisko burmistrza. Sondaż ma dać obraz obecnej sytuacji 
w Nowogardzie, pokazać czy mieszkańcy przejawiają chęć brania udziału w wyborach samorządowych 
i na kogo dziś oddaliby swój głos.

Pierwsze pytanie to: czy weźmie Pani/Pan udział w jesiennych wyborach samorządo-
wych? 

Drugie pytanie: kto będzie Pani/Pana kandydatem na Burmistrza nowogardu?
Trzecie pytanie: na który komitet wyborczy zagłosuje Pani/Pan w wyborach samorządo-

wych?
Pierwsze pytanie pokaże wynik frekwencji, jaką będą się cieszyć jesienne wybory, dwa na-

stępne pokażą, kto może sprawować władzę w Nowogardzie przez następne cztery lata. 
Poniżej przedstawiamy tabelę z listą komitetów wyborczych w kolejności alfabetycznej wraz 

z rekomendowanymi kandydatami na burmistrza Nowogardu:

I nowogardzki 
sondaż wyborczy

KOMITET WYBORCZY KANDYDAT NA BURMISTRZA

KW Ligi Polskich Rodzin eugeniusz korneluk

KW Nowogardzkiego Forum Samorządowego Marek krzywania

KW Prawa i Sprawiedliwości kandydat na burmistrza PIS

KW Platformy Obywatelskiej artur Gałęski

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego kazimierz Ziemba

KW SAMOOBRONY RP andrzej Mucek

KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej robert czapla

Zatrzymano pijanego kierowcę busa
Pijany kierowca busa przewożący 

dziewiętnastu pasażerów został 
zatrzymany przez policję i stanie 
przed sądem.

Wczoraj, około godziny 10.00 na 
ulicy 3 Maja policjanci zatrzymali, 
należącego do gryfickiego przewoź-
nika busa jadącego w kierunku Szcze-
cina. Kontrola radarowa wykazała, że 
w terenie zabudowanym poruszał się 
z prędkością 77 km/h, przekraczając 
tym samym dopuszczalną prędkość 
o 27 km/h. Podczas okazywania do-
kumentów policjanci wyczuli charak-
terystyczną woń alkoholu. Badanie 
alkomatem potwierdziło ich przy-
puszczenia: kierowca był pijany. W 
wydychanym powietrzu miał aż 1,32 
promila alkoholu. Nie przeszkodziło 
mu to jednak siąść za kierownicą i 

wieźć dziewiętnaście osób do Szcze-
cina. Warto zaznaczyć, że pojazd był 
zarejestrowany na osiemnaście osób i 
właśnie tyle mogło nim podróżować. 
Kierowca został zatrzymany w celu 
udzielenia wyjaśnień, zatrzymano 
mu również prawo jazdy a w dalszą 
drogę ruszył inny, trzeźwy kierowca 
przysłany przez przewoźnika.

Prowadzący pojazd w stanie nie-
trzeźwym Bogusław P. odpowie za 
swój czyn przed sądem. Grozi mu za 
to kara pozbawienia wolności do lat 
dwóch. Niewykluczone jednak, że 
przedstawiony mu zostanie zarzut 
spowodowania niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia wielu osób za co 
może otrzymać nawet wyrok ośmiu 
lat więzienia.

Ag

Przypominamy, że jest to tylko sondaż wyborczy, a nie rzeczywiste wybory, jednocześnie 
zachęcamy mieszkańców do brania udziału w sondzie i odpowiadania na pytania zadawane 
przez naszych ankieterów. Wszystkie osoby brane pod uwagę jako kandydaci na burmistrza 
Nowogardu, zostały przez nas poinformowane telefonicznie lub mailowo o uczestnictwie w 
sondażu, kandydaci którzy wyrazili zgodę znajdują się dziś na powyższej liście.

MIcHaŁ WIaTr

Lustracja w rękach premiera, Wojciech Wy-
branowski, Poniedziałek, 21 sierpnia 2006, Nr 
194 (2604)
Klub Prawa i Sprawiedliwości zadecyduje dzisiaj 
o ewentualnych poprawkach do tzw. ustawy lu-
stracyjnej, które trafią na rozpoczynające się jutro 
posiedzenie Senatu. Ostateczna decyzja o tym, jak 
zagłosują nad poprawkami senatorowie PiS, nale-
żeć będzie do premiera Jarosława Kaczyńskiego. 
Narada PiS i jutrzejsze głosowanie przesądzą o 
tym, czy w Polsce dojdzie do oczyszczenia życia 
publicznego ze szkodliwej esbeckiej agentury, czy 
też - w przypadku zaakceptowania poprawek se-
natora Zbigniewa Romaszewskiego (PiS) - pozo-
staniemy krajem dawnego bloku wschodniego, w 
którym agenturalny układ trwa niezagrożony.

Szczecinianie wioślarskimi mistrzami świata! 
Jakub Lisowski, 2006-08-28, Nr 200 (5207)
Zawodnicy AZS-u Szczecin Marek Kolbowicz i 
Konrad Wasielewski zdeklasowali rywali i obro-
nili w angielskim Eton wywalczone przed rokiem 
w Japonii tytuły mistrzowskie. To jedyny złoty 
medal dla Polski w zawodach. Gdy przed rokiem 
w Gifu popłynęli po złoto, była to niespodzianka. 
Rok po nieudanych igrzyskach w Atenach (tam 
było czwarte miejsce, o 0,03 sekundy za trzecią 
Ukrainą) osada debiutowała w nowym składzie. 
Ze starej ekipy został Kolbowicz i Adam Korol z 
Gdańska. 

Teheran prowokuje - wprowadzenie, Jacek 
Przybylski,  Nr 200 (7494)
Irańskie władze nie zwracają uwagi na ostrzeżenia 
ze strony światowych mocarstw. Choć zgodnie z 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa do 31 sierpnia po-
winny przerwać prace nad wzbogacaniem uranu, 
w sobotę prezydent Mahmud Ahmadineżad otwo-
rzył fabrykę produkującą ciężką wodę dla reaktora 
nuklearnego w Araku.
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dokończenie ze str. 1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Nowogardzie zaprasza 
w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czeka-
my w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za 
ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy

  Informacje z Urzędu Pracy

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

Mistrzostwa europy „Taxi”
Blisko ośmiuset zawodników z dziesięciu krajów przyjechało do naszego miasta by wziąć udział w 

Mistrzostwach Europy „Taxi”.

Najlepszym określeniem tych 
zawodów wydaje się nazwanie 
ich mianem sportowo – towarzy-
skiej imprezy. Owszem, ważna 
jest rywalizacja na boisku, strzel-
nicy czy parkiecie, lecz równie 
istotna, jeśli nie istotniejsza, jest 
możliwość spotkania ludzi z 
innych krajów i wspólne spędze-
nie wolnego czasu. Bo tak to się 
właśnie zaczęło. Podczas wycie-
czek zagranicznych rozgrywano 
mecze piłki nożnej, grano w golfa 
czy darta i w końcu w Danii ktoś 
wpadł na pomysł by zorganizo-
wać Mistrzostwa Europy. A, że 
stało się to w środowisku taksów-
karzy stąd pokreślenie „Taxi” w 
nazwie imprezy.

Kilka lat temu nowogardzcy 
oldboje wybrali się do Danii na 
zaproszenie tamtejszej Polonii. 
Tak się złożyło, że odbywały się 
tam właśnie mistrzostwa i nasi 
rodacy postanowili w nich wy-
startować. Co więcej, powrócili 
do Nowogardu z zaszczytnym 
tytułem mistrzów Europy. Póź-
niej były kolejne wyjazdy do 
Danii, Czech, Chorwacji czy 
na Litwę, aż przyszedł czas na 
zorganizowanie tej imprezy w 
Polsce. Podjął się tego Andrzej 
Szafran wraz z drużyną Bosmana 
Nowogard, pomogli mu ludzie z 
Golczewa, Wierzbięcina, Osiny 
i Węgorzyna, wsparli również 
burmistrz Kazimierz Ziemba 
i starosta Jerzy Jabłoński. I w 
sobotę o godzinie 10.00 ruszyły 
mistrzostwa.

Najwięcej uczestników skupił 
oczywiście turniej piłki nożnej, w 
którym wystartowało dwadzieś-
cia drużyn. Własne boisko sprzy-

jało gospodarzom i 
w kategorii oldbojów 
zwyciężył Bosman II 
Nowogard pokonując 
w finale taksówkarzy 
z Bremy 1:0. Trzecie 
miejsce zajęła pierw-
sza drużyna Bosmana. 
Wśród seniorów wy-
grało Golczewo przed 
Ostrzycą i Węgorzy-
cami. Ciekawostką 
może być fakt, że w 
duńskiej drużynie z 
Hadeslev grały dwie 
kobiety, jedna na po-
zycji obrońcy druga 
napastnika.

Turniej szachowy 
zdo-
m i -
n o -
w a l i 
zawodnicy z 
naszego miasta 
a w gronie tym 
najlepszy oka-
zał się Paweł 
Taberski. 

Zawody w te-
nisie stołowym 
odbywały się 
w hali Szkoły 
Podstawowej w 
Wierzbięcinie. 
Honor gospo-
darzy uratował 

Józef Korkosz, który zajął trzecie 
miejsce. Wyprzedzili go Zlatko 
Volk i Reinhard Friedrich. 

Odbywający się w Pubie „Pa-
sadena” turniej darta pozwolił na 
pokazanie się na arenie między-
narodowej niezawodnej Annie 
Protas, która byłą najlepsza 
wśród kobiet. Turniej panów wy-
grał Hans Sorensen a drużynowo 
zwyciężyli 
k o s z a -
l i n i a n i e 
Waldemar 
Murawski 
i  D anie l 
Harat.

N o w o -
gardzianie 
dali o so-
bie  znać 
również w 
zawodach 
w ę d k a r -
skich. Co 
p r a w d a 

Napastniczka duńskiej drużyny 
z Hadeslev

obyło się bez wielkich okazów, 
lecz to co złowił Kamil Paleta 
wystarczyło na zajęcie drugiego 
miejsca. Lepszy był tylko Roman 
Niepsuj z Goleniowa.

Poza tym odbyły się jeszcze 
zawody strzeleckie w Pucicach, 
turniej golfa w Łukęcinie i za-
wody w Kręgielni w Stargardzie 
Szczecińskim. Jednak jako, że te 
sporty w naszym kraju nie do-
czekały się statusu sportów ma-
sowych, wystartowali tam tylko 
zawodnicy z Danii i Norwegii.

Jak mówili uczestnicy, mi-
strzostwa można uznać za udane. 
Wielu naszych gości zachwyciła 
polska gościnność i jeśli jeszcze 
kiedyś odbędą się tu podobne 
imprezy z przyjemnością po-
wrócą do Nowogardu. Już teraz 
serdecznie zapraszamy.

Ag

Zawody w kręgielni w Stargardzie Szcz.

100 TYSIĘCY DLA FIRM
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzej-

mie informuje o Konkursie o tytuł „ Mikro-
przedsiębiorcy Roku” organizowanym przez 
Fundację Kronenberga. 

Fundacja Kronenberga działa przy CityBanku 
S.A. z siedzibą w Warszawie od 1996 roku. Fun-
dacja ma za cel w szczególności promowanie i 
pomaganie małym inicjatywom gospodarczym. 
W związku ze statutem Fundacji Konkurs orga-
nizowany po raz drugi. 

Do konkursu mogą przystąpić dwa rodzaje 
podmiotów gospodarczych:

1. Mikroprzedsiębiorcy ( podmioty gospodar-
cze zatrudniające mniej niż 10 osób), których 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wy-
robów i usług oraz operacji finansowych nie 
przekroczył równowartości 2 mln Euro w trzech 
kategoriach USŁUG, HANDLU i PRODUKCJI.

2. Mikroprzedsiębiorcy początkujący, których 
działalność prowadzona jest maksymalnie 2 
lata.

Kryteria, według których Komisja Konkurso-
wa będzie przystępowała do analizy zgłoszeń 
to przede wszystkim innowacyjność i perspek-
tywiczność prowadzonej inicjatywy gospodar-
czej. 

Podmioty gospodarcze przystępując do 
Konkursu mają możliwość wygrania nagrody 
pieniężnej. Pula nagród konkursowych wynosi 
100.000,00 zł. Nagroda może być przeznaczo-
na na szkolenie podnoszące kwalifikacje, na po-
trzeby rozwoju firmy i na promocję. 

Zachęcamy do składania aplikacji zgłoszenio-
wych do Konkursu do dnia 30 września 2006 
roku. 

Szczegółowe informacje: 
2 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Goleniowie pok. nr 11- Patrycja Pocztarek
3 Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowo-

gardzie – Beata Olechnowicz
4 Na stronie internetowej www.kronenberg.

org.pl, e-mail: mikro@kronenberg.org.pl 
5 Telefonicznie ( 022) 826 83 24 Główny Koor-

dynator Konkursu- Agnieszka Łukasiak

Turniej golfa w Łukęcinie
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kuratorium oświaty rokrocz-
nie organizuje trzyletni staż 
dla nauczycieli, którzy chcą 
rozszerzyć swoje kwalifikacje 
zawodowe. udaliśmy się na 
uroczyste wręczenie stopnia 
nauczyciela dyplomowanego 
dla tych nauczycieli, którzy 
pomyślnie zdali egzamin koń-
czący staż. 

W czwartek 24 sierpnia o 
godzinie 16.00 w Goleniowskim 
Domu Kultury miała miejsce 
uroczystość wręczenia aktów 
nadania stopnia nauczycielom 
dyplomowanym. Dyplomy 
otrzymało 139 nauczycieli z 5 
powiatów naszego województwa. 

Wśród osób, które otrzymały 
tytuł magistra dyplomowanego 
znaleźli się również nauczyciele 
z Nowogardu: Ewa Opara, Anna 
Tracz, Agnieszka Czyżak, Renata 
Lisowska, Krystyna Gradzik, 
Bogdan Sobolewski, Bogumiła 
Olejnik, Elżbieta Troczyńska, 
Leszek Łuka, Anna Sienkie-
wicz, Anna Sikorska, Juletta 
Saja, Elżbieta Lignarska, Jolanta 
Bielska oraz Andrzej Pluta ze 
Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie i Anna Dynowska ze 
Szkoły Podstawowej w Żabowie. 
Akty nadania dyplomu wręczyli 
Katarzyna Koszewska p.o. Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty, Zachodniopomorski 
Wicekurator Oświaty Grażyna 

Jarosławowi Dąbrowskiemu 
oraz Jego Rodzinie 

najszczersze wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca 

składa zespół 
„Dziennika Nowogardzkiego”

akty dla nauczycieli 
dyplomowanych wręczone

Akt nadania dyplomu podpisuje jedna z nowogardzkich nauczy-
cielek - Anna Tracz

Bychawska oraz Wanda Żabie-
łowicz dyrektor Wydziału Szkol-
nictwa Ponadgimnazjalnego i 
Specjalnego. Organizatorem uro-
czystości była Delegatura Kura-
torium Oświaty w Nowogardzie. 
Uroczystość prowadziła  Janina 
Mucek – dyrektor Delegatury KO 
w Nowogardzie. (Dwie godziny 
wcześniej, o 14.00 odbyła się na-
rada dyrektorów szkół podstawo-
wych, przedszkoli, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
placówek różnych typów z terenu 
5 powiatów naszego wojewódz-
twa (gryfickiego, łobeskiego, ka-
mieńskiego, goleniowskiego oraz 
miasta Świnoujście). Spotkanie 
to było rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego 2006 – 2007.) 

Uroczystość wręczenia aktów 
uświetniona została występem 
chóru „Magistrae Cantate”, który 
tworzą nauczyciele.

Piotr Słomski

   Wybory samorządowe 2006

 co by było gdyby...
Jesienią odbędą się wybory samorządowe. 
Koalicja rządząca PiS - Samoobrona - Liga 
Polskich Rodzin  w Sejmie ma zdecydowaną 
większość i robi praktycznie wszystko to co 
zechce.
Wybory samorządowe rządzą się jednak swoi-
mi, odmiennymi od parlamentarnych, prawa-
mi - tu zbytnio obiecywać nie można, wybiera-
ni to ludzie od nas, z naszego otoczenia, znani i 
określeni - wszyscy wiemy czego od nich moż-
na oczekiwać.
Trzeba więc mieć konkretnych ludzi cieszą-
cych się wielkim zaufaniem, by wybory w gmi-
nie czy powiecie wygrać. Władze rządzących 
partii zdają sobie sprawę, że nadmiaru takich 
ludzi nie mają. Trzeba więc szukać innego 
rozwiązania - zmienić ordynację wyborczą, 
zebrać rozproszone dotąd głosy i mieć jak naj-
więcej radnych.
W weekendowym wydaniu „DN” przypomnę 
Państwu wyniki wyborów z roku 2002 i symu-
lację wyników w oparciu o nową ordynację. 
Przy okazji przypomnę ludzi, którzy przed 
czterema laty chcieli zmieniać Nowogard, a 
Państwo ocenicie ich aktywność po wybo-
rach.

LMM

Apel
Do naszej redakcji zgłosiła się pewna 

kobieta, która 30 października 2003 roku 
między godziną 17.00 a 18.00 na ulicy 
Kościuszki doznała wypadku na schodach, 
w wyniku którego połamała sobie nogę. 
Wówczas znalazła się osoba, która udzieliła 
jej pomocy i wezwała pogotowie. Nasza 
rozmówczyni prosi tę osobę o kontakt pod 
numerem telefonu 091 39 26 528.
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Kolarskie kryterium uliczne na 
dwulecie KKS Bond – Sawa 

Coraz więcej młodzieży garnie się do kolar-
stwa. ( wtorek, 27 sierpnia 1996 r. nr 67)

W piątek i sobotę Nowogard gościł ponad setkę 
młodych kolarzy z całej Polski. Przyjechali oni, by 
stanąć do wyścigu w ramach III rzutu zawodów 
o Puchar Polski Miast. Wyścig był punktowany 
w kategoriach juniorów i juniorów młodszych. 
Okazuje się że wyścigi rowerowe stają się wśród 
młodych dziewcząt  coraz bardziej popularne.

Kolarski Klub Sportowy Bond-Sawa zorganizo-
wał kryterium uliczne w Nowogardzie, obchodząc 
w ten sposób dwulecie swojego istnienia. Nic 
bardziej nie cieszy założycieli klubu jak kręcące 
się szprychy w kołach i nowogardzianie wstępu-
jących na podium. Dwoją się i troją, by wyścigi 
kolarskie jak najczęściej odbywały się w naszym 
mieście, by o Nowogardzie znowu mówiono jako 
o stolicy polskiego kolarstwa.

Bisy dla Edyty…
Recital Edyty Geppert w Nowogardzie. (wto-

rek 20 sierpnia 1996 r. nr 65).
Edyta Geppert gwiazda polskiej sceny muzycz-

nej swój występ rozpoczęła piosenką cygańską, co 
wprawiło widzów w pogodny nastrój. W scenerii 
spowitej w ciemnościach piosenkarka oświetlona 
bladym światłem każdym swym utworem wzbu-
dzała gamę doznań emocjonalnych i estetycz-
nych. Jej ekspresyjna, przepełniona liryzmem oraz 
dramatyzmem interpretacja poetyckich tekstów 
wprawia w głęboką zadumę słuchaczy. Artystka 
dawała z siebie wszystko. Trudno było znaleźć 
wolne miejsce na widowni. Większość widowni 
stanowiły kobiety. Koncert trwał 90 min. A do-
datkowo przez bisy recital przeciągnął się jeszcze 
o około 15 min. Edyta wyszła, zaśpiewała nie 
jeden a trzy utwory w tym jeden z najbardziej 
znanych i lubianych „Kocham Cię życie”. 

Posiedzenie Powiatowej rady 
Zatrudnienia w nowogardzie

Powiatowa Rada Zatrudnie-
nia, działający przy staroście 
organ mający za zadanie m.in. 
opiniowanie podziału środków 
pozyskiwanych przez Powiato-
wy Urząd Pracy, po raz pierwszy 
obradował w naszym mieście, 
w siedzibie nowogardzkiej filii 
Urzędu. Było to szóste i zarazem 
ostatnie posiedzenie Rady w tej 
kadencji. W jej skład wchodzą 
m.in. przedstawiciele wszystkich 
gmin naszego powiatu.

Podczas obrad nie zapadły 
żadne decyzje, nie rozdzielono 
żadnych pieniędzy. Miały one 
bardziej charakter sprawozdaw-
czy. Padło również kilka gorzkich 
słów na temat sytuacji w naszym 
kraju, tyle, że o tym wszyscy 
doskonale wiedzą. Mimo to 
można uznać, że były wyjątko-
we. Owa wyjątkowość polegała 
na wizycie europosła, członka 
Komisji Transportu i Turystyki, 
Bogusława Liberadzkiego. 

Na początku spotkania dyrek-
tor PUP Robert Czapla przed-
stawił statystyki dotyczące bez-
robocia w naszym powiecie na 
przestrzeni kilku ostatnich lat. 
Wynikało z nich, że od czasu, gdy 
Urząd rozpoczął pozyskiwanie 
środków z zewnątrz na walkę z 
tą plagą udało się odwrócić ten-
dencję wzrostową i liczba osób 
poszukujących pracy znacznie 
spadła. Przyznał jednak, że nie 
jest to tylko zasługa kierowanej 
przez niego instytucji, lecz rów-
nież wzrostu gospodarczego i 
oczywiście emigracji.

Temat emigracji zarobko-
wej powrócił podczas dyskusji. 

Słowa goryczy wypowiedział 
burmistrz Goleniowa Andrzej 
Wojciechowski. Posiłkując się 
osobistymi doświadczeniami 
przyznał, że jego syn wraz z 
małżonką – oboje pracujący 
jako lekarze – już teraz planują 
wyjazd z naszego kraju w po-
szukiwaniu pracy za prawdziwe 
pieniądze. Konsekwencje tej 
fali emigracji są już odczuwane. 
Problemy związane z brakiem 
wykwalifikowanej kadry ma 
nie tylko służba zdrowia, ale 
również inne branże, jak choć-
by budownictwa. Powstająca 
w Goleniowie fabryka ODS, 
planująca docelowo zatrudnić 
2500 osób może mieć problemy 
ze skompletowaniem kadry, gdyż 
w Goleniowie w chwili obecnej 
zarejestrowanych jest około 1800 
osób poszukujących pracy. A 
warto przypomnieć, że w tamtej-

szym parku przemysłowym mają 
powstać kolejne fabryki. Będzie, 
więc konieczność sprowadzania 
siły roboczej z zewnątrz.

Nutę optymizmu próbował 
wprowadzić Bogusław Libe-
radzki stwierdzając, że w ciągu 
najbliższych siedmiu lat do na-
szego kraju wpłyną ogromne 
sumy pieniędzy z budżetu Unii. 
Sporą ich część będzie można 
przeznaczyć właśnie na walkę 
z bezrobociem. Przestrzegł, 
że będzie to pierwszy i ostatni 
okres, w którym nasz kraj może 
pozyskać taki zastrzyk finanso-
wy, ważne jest więc by umieć to 
wykorzystać.

Z niecierpliwością czekamy na 
efekty. Tylko ilu z nas przeczyta 
o tym w irlandzkich, angielskich 
czy hiszpańskich gazetach?

Ag

Powiatowa Rada Zatrudnienia obraduje.

Odbudowa kościoła

jest już pierwszy dzwon
Prace związane z odbudową kościoła 

trwają. Wiernych cieszy fakt, że coraz 
więcej elementów zostało ukończonych.

Na placu wokół kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny pracują 
elektrycy montujący nową instalację we-
wnątrz świątyni.W połowie lipca wylano 
pierwszy strop wieży i rozpoczęto przygo-
towania do kolejnego. Udało się je zakoń-
czyć, i 10 sierpnia pod kościół podjecha-
ły betonowozy i pompa podająca beton. 
Element sztuki budowlanej, przy którym 
nawet doświadczeni fachowcy tej branży 
odczuwają nieprzyjemne zdenerwowanie 
został zakończony pomyślnie. 

Jednak prace mające przywrócić kościół 
do dawnej świetności trwają nie tylko w 
naszym mieście. W nocy z 17 na 18 sierp-
nia odlano pierwszy, największy z trzech 
dzwonów. Poprzednia próba odlania naj-
mniejszego dzwonu nie powiodła się więc 
pracownicy Ludwisarni Felczyńskich, 
która podjęła się wykonania nowych 
dzwonów była pełna niepokoju. Jednak 
w czwartek 23 sierpnia mogli odetchnąć 
z ulgą. Dzwon został wydobyty z jamy 
odlewniczej i rozpoczęło się jego szlifo-
wanie. 

W tym tygodniu rozpocznie się malo-
wanie wnętrza kościoła. Ag
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O tenisie stołowym trochę więcej?
W minioną sobotę w SP w 

Wierzbięcinie odbyły się roz-
grywki towarzyskie w tenisie 
stołowym.

W spotkaniu udział wzięli 
zawodnicy z Niemiec, Chorwa-
cji, Stargardu Szczecińskiego, 
Szczecina, Nowogardu i Wierz-
bięcina.

Co najsmutniejsze były to 
osoby po pięćdziesiątym roku 
życia. Młodych zawodników 
tylko dwóch.

Przy okazji tej imprezy roz-
mawiałem z uczestnikami spot-
kania na temat kondycji tenisa 
stołowego.

Zawodnik z Nowogardu mówi: 
„stara gwardia” się wykrusza. Po-
zostało nas trzech, może czterech. 
Młodzi do tenisa się nie garną. 
Owszem w szkole sobie grają – o 
ile szkoła ma sprzęt  - jednak trak-
tują tę grę jako zwykłą zabawę. 
Po zakończeniu szkoły nie ma 
ich kto trenować, nie ma nikogo 
kto podtrzymałby młodzieńczy 
zapał do tego sportu. Zresztą 
w Nowogardzie brakuje miejsc, 
gdzie można by sobie pograć. Sam 
mam z tym niemałe kłopoty. Dla-
tego też cieszy mnie taka impreza 
jak dzisiejsza, gdzie możemy się 
wyszumieć.

Nie lepiej sytuacja przedstawia 
się też w Stargardzie Szczeciń-
skim, gdzie jak twierdzi jeden 
ze stargardzkich uczestników 
imprezy: „Nie mają dorośli miej-
sca, aby sobie pograć”.

Inny zawodnik ze Szczecina 
twierdzi, że: „W Szczecinie są 
miejsca do gry w tenisa stołowego 
– odpłatne. Jednak ja ze swymi 
kolegami wybieram Police, gdyż 
tam są miejsca jak z bajki”.

Jak widać na przykładzie Polic 
może być inaczej. Wiele zależy 
od władz lokalnych, a także od 

pasji entuzjastów tego sportu. 
Niestety takich osób jak dyrek-
tor SP w Wierzbięcinie Józef 
Korkosz jest niewielu. Panu Kor-
koszowi udało się zainteresować 
młodych ludzi, o czym świadczą 
liczne puchary

O osiągnięciach tenisistów z 
Wierzbięcina na naszych łamach 
pisaliśmy wielokrotnie. Młodzi 
ludzie po zakończeniu szkoły 
grają nadal. Trenują pod okiem 
swego dyrektora i występują w 
profesjonalnej lidze tenisowej.

Ireneusz karczyński 

Pasjonat tenisa stołowego Józef Korkosz (po prawej) podczas 
tegorocznych mistrzostw

czarna niedziela
Po zakończonym sezonie lotowym gołębi starych do walki o Mi-

strzostwo Polski, regionu, a także Mistrzostwo Ziemi Nowogardz-
kiej stanęły gołębie młode roku 2006. Jeżeli ktoś powie, że cyfra 

Oryginalna 
reklama

Na drodze krajowej numer „6”, przy zjeździe 
do Osiny znajduje się niezwykle oryginalna 
reklama.

Cóż intrygującego może być w tym szyldzie za-
chęcającym do zjazdu na stację paliw? Oczywiście 
napis „25 h”. Próby zrozumienia o co właściwie 
tutaj chodzi przerwał mi właściciel stacji. W 
rozmowie stwierdził, że u nich doba trwa właśnie 
25 godzin, gdyż przechodzi tam... 15 południk. 
Jak się dowiedziałem był to celowy zabieg mający 
przyciągnąć klientów. Czy skuteczny? Chyba tak, 
skoro przejeżdżając tą drogą setki razy pierwszy 
raz postanowiłem zatrzymać się w tym miejscu 
właśnie po przeczytaniu tego szyldu.

Ag

13 jest szczęśliwa, to niedziela 13.08.2006 r. dla hodowców i ich gołębi była tragiczna. W 
tym dniu odbył się lot z miejscowości Kostrzyn – wystartowało 3.912 szt. gołębi młodych. 
Deszczowa aura utrudniła przylot naszym młodym pupilom. Tego dnia powróciło 15% 
gołębi. Lot ten zaliczyliśmy do najbardziej nieudanych, a wręcz tragicznych w ostatnich 
lotach. Jednak walka trwa nadal.

Oto zestawienie hodowców, których gołębie zajęły trzy pierwsze miejsca:
1. Piotr Wróbel – sekcja Nowogard II
2. Jan Kurp – sekcja Nowogard I
3. Dariusz Nowak -  sekcja Nowogard I
Drugi lot gołębi młodych odbył się 20.08.2006 r. z miejscowości Berlin. Po nieudanym 

locie z 13 sierpnia wielu hodowców wycofało się z rywalizacji o Mistrzostwo. Miało to 
wpływ na mniejszą ilość wysłanych gołębi. W locie z Berlina brało udział 1403 szt. go-
łębi. Przylot pierwszego gołębia – 8.31.31, prędkość 1.145,22 m/min. Lot odbył się przy 
zmiennych warunkach atmosferycznych, jednak gołębie dość dobrze sobie poradziły na 
trasie przelotu.

Zestawienie hodowców, których gołębie zajęły trzy pierwsze miejsca w locie z 
Berlina:

1. Wojciech Woźniak – sekcja Nowogard II
2. Grzegorz Lewandowski – sekcja Nowogard I
3. Wojciech Woźniak – sekcja Nowogard II
Oto lista hodowców z listy konkursowej gołębi młodych o Mistrzostwo Ziemi no-

wogardzkiej, po dwóch lotach:
1. Wojciech Woźniak – sekcja Nowogard II – 197,70
2. Roman i Czesław Golema – sekcja Wierzbięcin  - 189,69
3. J. i S. Mularczyk – sekcja Nowogard II – 185,20 
4. Jerzy Mieczysław Saja – sekcja Wierzbięcin – 180,26
5. Jerzy i Arkadiusz Kurp – sekcja Nowogard I – 180,04
6. Andrzej Januszonek – sekcja Nowogard II – 172,93
7. Paweł Licau – sekcja Nowogard I - 166,95
8. Z. Bąk, W. Mazur – sekcja Wierzbięcin – 161,48
9. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin – 160,42
10. Włodzimierz Derda – sekcja Nowogard II – 158,58

Pozdrawiam „dobry Lot” j.M.
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Komunikat w sprawie wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w Goleniowie 
– Koło w Nowogardzie

Po wyemitowaniu w nr 56 D.N. z dnia 25 lipca 2006 r. artykułu 
pt. „Już niedługo …! – alternatywa lata z muzami” otrzymałem 
wiele telefonów od czytelników z Polski i Niemiec z zapytaniami 
i zamówieniami na film o spalarni odpadów na ul. Zabranie-
ckiej w Warszawie i zakładzie utylizacji padliny w miejscowości 
Przewrotne w Małopolsce – o identycznej technologii (Hart-
manna) jaką planuje się w Glicku. W związku z tym informu-
ję, że film o tych zakładach istnieje obecnie w stanie surowym 
– niekompletny, zbierane są jeszcze dodatkowe klipy filmowe. 
By ukazać zagrożenie tych zakładów na środowisko i ludzi, jest 
obecnie możliwe wyświetlenie jego fragmentów na odtwarzaczu 
DVD lub komputerze, i o takim pokazie państwa poinformuje-
my. Nadal trwa zbieranie zamówień na ten film pod nr tel. kom. 
600-653-124. Przytaczam również cytat z w/w artykułu, z któ-
rego niektórzy wywnioskowali, że nie będzie spalarni w Glicku, 
(zaznaczam że jest to błędne rozumowanie) oto on: {…My nie 
czekamy, (zwrot ten dotyczy naszego Stowarzyszenia),  jak to 
powiedział na sesji przewodniczący RM Pan S. Kazuba – „nie 
ma spalarni, nie ma sprawy” (- dalszy zwrot również dotyczy 
Stowarzyszenia), tylko działamy, to nasz statutowy obowiązek.}. 
Sformułowanie przewodniczącego RM Pana S. Kazuby oznacza, 
że „sprawę” można zobaczyć dopiero po wybudowaniu zakładu 
utylizacji padliny wraz ze spalarnią w Glicku, gdy problem bę-
dzie taki sam jak obecnie w Śmiłowie, Uśnicach, Przewrotnem, 
Długim Borku i innych uciążliwych zakładach funkcjonujących 
w Polsce. Tam już nic nie można zrobić, nawet ukarać inwestora 
za smród, bo nie ma nie tylko w Polsce, ale w całej Unii norm 
zapachowych. Stanowisko naszego Stowarzyszenia tym się różni 
od Pana S. Kazuby, że my widzimy problem już teraz i tak długo, 
dokąd istnieje „padliniarska uchwała – XVL/350/02 z 11 lipca 
2002 r.” dająca możliwość wybudowania kompleksu szczególnie 
uciążliwych i niebezpiecznych zakładów, do budowy których 
w „Panoramie Miast Polskich” zaprosił inwestorów z Polski i z 
zagranicy  burmistrz Nowogardu - Kazimierz Ziemba! Mamy 
obecnie jedynie materiał z Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Szczecinie, do kompletu brakuje nam jeszcze wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z Warszawy, na który cze-
kamy. Cały materiał w tej sprawie jest bulwersujący i na kilka 
artykułów w DN!

W związku z tym prosimy Państwa o cierpliwość.
       Prawny przedstawiciel Stowarzyszenia 

– Mgr inż. Eugeniusz Korneluk

Szkoła 
Muzyki

Edward Stec
ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2006/07 od lat 
7 do sekcji fortepianu, 

akordeonu i instrumentów 
klawiszowych.

Oddam 
7-tygodniowe 3 psy. 

Odrobaczone. 
Tel. 0697 116 186

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

czy znasz swojego 
dzielnicowego? 

Na to pytanie większość osób odpowiedziałaby 
negatywnie. Dzisiaj przedstawiamy rejony, który-
mi zajmują się dzielnicowi, natomiast ich sylwestki 
zaprezentujemy w następnych numerach. 

Nowogard podzielony jest na pięć rejonów. 
Kierownikiem Referatu Prewencji jest asp. sztab. 
Krzysztof Saniuk

Rejony Dzielnicowych Referatu Prewencji w gmi-
nie Nowogard:

Rejon I
mł. asp. Arkadiusz Puch 
tel. 091 5�9 23 83 
 Ulice: 
3 Maja, Kilińskiego, Waryńskiego, Kazimierza 

Wielkiego, Fabryczna, Pocztowa, Batalionów 
Chłopskich, Rzeszowskiego, Dworcowa, Zielona, 
Bankowa, 700-lecia od nr 1- 12, Osiedlowa, Lutyków, 
Plac Wolności nr 1, od 6-9, Czarneckiego, Luboszan, 
Wyszyńskiego, Kościelna, Stolarska, Blacharska, Plac 
Szarych Szeregów, Warszawska od nr 1- 9, Wojska 
Polskiego, Promenada, Szkolna, Piłsudskiego, 
Tadeusza Kościuszki od nr 1-16, Traugutta, Wileńska, 
Okulickiego, Dąbrowskiego, Kolonia Smużyny, Monte 
Cassino, Gen. Sikorskiego.

Rejon II
mł. asp. Piotr Małek 
tel. 091 5�9 23 24 
 Ulice: 
Łąkowa, Bohaterów Warszawy, Krótka, Radosława, 

Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, Żeromskiego, 
Zaciszna, 15-go Lutego, Magazynowa, Wartcka, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Kasprowicza, Młynarska, 
Nadtorowa, Polna, Cmentarna, Reymonta, Reja, 
Kochanowskiego, Mickiewicza, Grafitów, Światowida. 

Rejon III
st. post. Sebastian Źróbek 
tel. 091 5�9 23 24 
 Ulice: 
700-lecia od nr 13, 5-go Marca, Dąbrowszczaków, 

Kowalska, Warszawska od nr 10, Zamkowa, Kościuszki 
od nr 17, Wiejska, Lipowa, Dębowa, Świerkowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Brzozowa, Kosynierów, Rataja, 
Grota Roweckiego, Racławicka, Głowackiego, 
Roosevelta, Sądowa, Obotrytów, Armii Krajowej, Gen. 
Bema, Leśna, Norwida, Wybickiego, Staszica.

Rejon IV
sierż sztab. Tomasz Prochowski 
tel. 091 5�9 23 24 
 Miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka, Gardna, 

Jarchlino, Kolonia Kościuszki, Krasnołęka, Kulice, Masz-
kowo, Miękkie, Nowe Wyszomierski, Ostrzyca, Radłowo, 
Sąpole, Sąpolnica, Sieciechowo, Słajsino, Starogoszcz, 
Stare Wyszomierski, Osowo, Wierzbięcin, Wyszomierz, 
Żabowo, Konarzewo, Kolonia Wierzbięcin. 

 
Rejon V
mł. asp. Wojciech Forgiel 
tel. 091 5�9 23 33 
 Miejscowości: 
Olchowo, Piaski, Błotno, Błotny Młyn, Trzechel, 

Czermnica, Olszyna, Łęgno, Ogorzele, Grabin, Sikorki, 
Bochlin, Dąbrowa, Karsk, Warnkowo, Miętno, Glicko, 
Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Struga, Boguszyce, 
Orzechowo, Orzesze, Brzozowo, Żarówko, Fydrychowo, 
Otręby, Zbyszewice, Świerczewo, Strzelewo, Płotkowo, 

Gigantyczny ogórek
Gdybyśmy wchodząc do sklepu i prosząc o kilogram ogórków 

usłyszeli z ust sprzedawcy: „odkroić czy zapakować w całości” 
przeżylibyśmy ogromne zaskoczenie. A jak się okazuje jest to 
możliwe.

Dwa gigantyczne ogórki wyrosły pod folią w ogródku Anny 
Jurgielaniec z Węgorzy. Widoczny na zdjęciu większy okaz (dla 
porównania położyliśmy pudełko zapałek) waży aż 1,75 kilogra-

ma.

I l e  by 
b y ł o  z 
niego mi-
zerii...

Ag
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OG£OSZENIA drObNE

Szkoła Podstawowa w Błotnie 

zatrudni 
na czas określony 

nauczyciela języka polskiego 
tel. 091 39 101 90 
lub 0508 105 333

reklama reklama

BIurO kredyTOWe
nowogard, ul. 700-lecia 6a (vis a vis Netto)

Tel. 091 39 272 68
• Masz wiele kredytów i spłacasz je jeszcze 
w terminie, ale chciałbyś je spłacić i mieć 
jedną ratę? Jeśli masz własne mieszkanie 
możesz otrzymać kredyt konsolidacyjny 
pod hipotekę. Korzystne warunki, mini-
mum formalności.

NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane przy ul. Gen. Bema 

sprzedam. 0605 106 300.
• Duże mieszkanie lub dom w 

Nowogardzie – kupię lub wynajmę. 
Tel. 0500 484 5�6.

• Poszukuję niedrogo pokoju bądź ka-
walerki do wynajęcia. 0500 �66 �30, 
po 15.00.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Sprzedam dom wolnostojący, nowo 
wybudowany – Kol. Wierzbięcin. 0506 
801 819, 091 39 14 856.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 091 39 
28 108.

• Szukam do wynajęcia taniej kawa-
lerki. 0660 412 121.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie o pow. całkowitej 217 m kw., 
pow. działki ok. 1000 m kw. w dzielnicy 
willowej (bez pośredników). 0888 33 
25 12.

• Kupię stanowczo mieszkanie 2-po-
kojowe w Nowogardzie lub Golenio-
wie z własnym c.o. 060� 934 481.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. 0665 671 715.

• Do wynajęcia pokój. 0691 186 532.
• Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia 1 lub 2-pokojowego. 0604 
��5 563.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4-pokojowe z garażem. 
0602 135 445.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-
arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 509 996.

• Kupię garaż na Os. Bema. 091 39 
23 693, 0694 �82 �0�.

• Kupię kawalerkę lub 2-pokojowe w 
Nowogardzie. 091 39 25 �55, 0602 
630 016.

• Kupię mieszkanie 3-pokojowe w No-
wogardzie. 0697 742 212.

• Kupię lub zamienię na większe miesz-
kanie 3 lub 4-pokojowe na ul. Zamko-
wej. 0509 636 956.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę – Nowo-
gard. 0509 636 921.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mechanicz-
ny, katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 
0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 

Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra, 91/9� r., poj. 

2.0 automat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 1�.

• Sprzedam VW Golf II w całości lub na 
części, poj. 1.6D, rok produkcji 1988. 
Tel. 0504 850 839.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, poj. 704, 
1996 r., stan dobry, cena do uzgodnie-
nia. 0692 582 982, 0608 697 092.

• VW Golf III, 1992 r., poj. 1.8, elektryka, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wsp. kierow-
nicy, kolor czarny, sportowy wydech, 
alufelgi + komplet zimowych kół. 091 
39 222 13.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 �06.
• Oddam ziemię –  ok.  10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 1� 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Tel. do 16.00 
– 091 39 22 165, po 16.00 – 091 39 
25 08�.

• Sprzedam stół wibracyjny oraz formy 
do produkcji kostki polbruku. 091 39 
21 176.

• Sprzedam ziemię – ok. 5 ha. 0513 
157 124.

• Sprzedam kaczki białe – 1 szt/30 zł. 091 
39 10 687.

• Sprzedam białe kaczki, oskubane na 
zamówienie. Tel. 091 39 18 723.

• Sprzedam każdą ilość śliwek – 1 zł/1 
kg. Krasnołęka 8.

• Pilnie przyjmę ziemię. 091 392 05 53 
– do 18.00, 0502 550 8�1.

• Sprzedam bronę talerzową, pow. 
robocza 3,20 m. 0692 383 702.

• Kupię drewno do kominka. 091 39 
23 887.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• DYWANOPRANIE – 0604 3�3 143.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 �83, 0660 
392 851.

• CYKLINOWANIE Podłóg. 0691 
�03 843.

• Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport, przeprowadzki. 0693 
511 �1�.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Profesjonalne czyszczenie i malowa-
nie dachów. Szybko, tanio i solidnie. 
091 39 26 084, 050� 656 632.

• J. angielski – podstawówka i gimna-
zjum. 0504 �93 55�.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•  Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416. 

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 45 
13.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Przedsiębiorstwo Ogólnobudow-
lane „Ptaszyński” zatrudni pra-
cowników do dociepleń, płytkarzy. 
0602 242 �09, 0602 159 015, 091 39 
25 �69 – po 20.00.

• Zatrudnię młodą, dyspozycyjną 
opiekunkę do 2-letniego dziecka. 
Tel. 505 008 52�.

• Potrzebny pracownik do różnych prac. 
Tel. 091 39 20 354.

• PRACA W OFE!!! Tel. 0513 164 203.
• Zatrudnię pokojówkę. Restauracja 

– Hotel „15 Południk”. 0663 412 054.
• Zatrudnię płytkarzy, malarzy, szpach-

larzy i do dociepleń. 0605 115 064.
• Przyjmę do pracy kierowcę z kat. C. 

0501 692 145.
• Zatrudnię betoniarzy, zbrojarzy, cieśli. 

0608 697 092.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 0663 
724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 

OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Centrum 
Odszkodowań. Zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0500 
�66 �30.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
e l e m e n t ó w  z  k o l u m n a m i  i 
dokumentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Owczarek niemiecki, pies, wiek 1 rok 
i 4 miesiące, mocnej budowy, bardzo 
czujny sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam pianino Calisia w dobrym 
stanie. 0888 33 25 12.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
• Fortepian tanio sprzedam. 0697 

500 184.
• Przyjmę ziemię. 0502 550 871, 091 39 

20 553.
•  W niedzielę 03.09.2006 jedziemy do 

Niemiec do Koln, mamy 3 miejsca 
wolne (Bus Ford Transit). Kto chce 
z nami jechać proszę dzwonić. 091 
39 231 32, 0669 935 �6�. 

• Kupię podręczniki (2 komplety) do 
klasy II z LO nr 1. Tel. 0505 29� 036.

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 0695 

634 048.
• Sprzedam piekną suknię ślubną ecru, 

rozmiar 38-40, bardzo tanio. 0509 
636 956.

• Oddam 8-tygodniowe kocięta. 091 392 
05 74.

• Sprzedam 2-miesięczne szczenięta 
Syberian Husky niebieskookie. 
Komplet szczepień + badania. 0508 
9�3 632.

• Sprzedam piec c.o. Viesmann, kocioł 25-
35 Kw i zasobnik na ciepłą wodę 120l 
w idealnym stanie. 0501 692 145.

• Sprzedam drukarkę laserową HP1020, 
cena 200 zł. 0665 164 707.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 28.08.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 

FILIA NOWOGARD
1. Stolarz
2. Operator zmianowy oczyszczalni 

ścieków
3. Operator zmianowy stacji wodo-

ciągowej
4. Kierowca C, C+E
5. Specjalista ds. windykacji
6. Kasjer-sprzedawca 
7. Sprzedawca-serwisant kompute-

rowy
8. Monter- hydraulik wodno-kanali-

zacyjny (lub pomocnik)
9. Kierownik budowy; murarz; tyn-

karz; cieśla; betoniarz
10. Tokarz-frezer
11. Sprzedawca
12. Kucharz
13. Elektryk
14. Monter instalacji sieciowej (In-

ternet)
15. Informatyk-administrator inter-

netu
16. Murarz-tynkarz
17. Informatyk
18. Kierowca kat. B
19. Kierowca kat. C
20. Pracownik produkcji świec ozdob-

nych
21. Referent administracyjno-biurowy
22. Osoby do pracy na promocji
23. Mechanik samochodów osobo-

wych
24. Doradca klienta
25. Pośrednik pracy
26. Stolarz (lub osoba do przyucze-

nia)

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyj-

nego; pielęgniarka; fizjoterapeuci 
(Miejscowości nadmorskie)

2. Palacz; operator suwnicy magne-
sowej (Szczecin)

3. Kierownik produkcji piekarniczej 
(Dobra)

4. Piekarz (Dobra)
5. Pracownik produkcji okien (Brojce)
6. Maszynista lokomotywy (Szczecin)
7. Kierowca C+E (Gryfice)
8. Szwaczka; krojczy (Goleniów)
9. Ustawiacz-manewrowy (Szczecin)
10. Pracownik obróbki skór (Żdżary 

k/Goleniowa)
11. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
12. Konsultant/-ka wsparcia technicz-

nego (Szczecin)
13. Kierowca C+E (Częstochowa)
14. Pracownik produkcji (Mirosław)
15. Kierownik ds. budowlanych 

(Szczecin)
16. Kierownik ds. akwizycji nierucho-

mości (Szczecin)
17. Kierowca-operator (Gdańsk)
18. Robotnik budowlany (Goleniów)
19. Nauczyciel polskiego; historii i 

bibliotekarz (Ostromicach)
20. Instruktor żeglarstwa regatowego; 

modelarstwa okrętowego; żeglar-
stwa turystycznego (Goleniów)

21. Psycholog szkolny (Goleniów)
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Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)

Przerwana passa

kolarze w Wałbrzychu

Wyniki 
Pucharu Polski

W poprzednim wydaniu naszej gazety, przy 
relacji z przegranego pucharowego meczu Po-
morzanina Nowogard z Masovią Maszewo nie 
podaliśmy pozostałych wyników spotkań II 
rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa 
region szczeciński. Powodem tego był brak 
oficjalnego komunikatu na stronie Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś nadra-
biamy te zaległości. W nawiasie podaliśmy ligi, 
w których występują poszczególne zespoły.

Kompelt wyników:
Czcibor Cedynia (O 2) – Odra Chojna (V) 3:0
Morzycko Moryń (O 2) – Osadnik Myślibórz (V) 2:1
Korona Raduń (B 4) – Piast Choszczno (V)  0:7
Promień Mosty (O 1) – Piast Chociwel (V) 4:2
Czarni Lubanowo (A 3) – Orzeł Trzcińsko-Zdrój (V) 4:3
Mewa Resko (O 1) – Polonia Płoty (V) 1:4
Ehrle Polska Dobra Szcz. (A 3) – Hutnik EKO TRAS Szczecin (V) 6:1
Ina Ińsko (O 1) – Zorza Dobrzany (V) 2:5
Myśla Dargomyśl (O 2) – Dąb Dębno (V) 1:3
Pomorzanka Jarosławsko (A 5) – Kłos Pełczyce (V) 0:2
Wicher Brojce (O 1) – Vineta Wolin (V) 3:2
Orzeł Prusinowo (O 1) – Sparta Gryfice (V) 0:2
Pomorzanin Krąpiel (A 2)  - Fagus Kołbacz (V)
Bizon Cerwica (A 1) – Radovia Radowo Małe (V) 1:5
Sokół Różańsko (O 2) – Mieszko Mieszkowice (V) 1:6
Iskierka Śmierdnica (O 1) – KP Police II (O 1) 0:5
Vielgovia Szczecin (O 1) – Świt Sczecin (O 1) 0:6
Orkan II Dalewo-Ulikowo (B 1) – Unia Stargard Szcz. (A 2) 2:4
Piast Kolin (A 2) – Sparta Węgorzyno (O 1) 1:3
Flota II Świnoujście ( A 1) – Jantar Dziwnów (A 1) 4:3
Wicher-Sokół II Przelewice (A 3) – Stal Lipiany (O 2) 1:0
Czarni Czarnówko (A 3) – Odrzanka Radziszewo (O 2) 2:4
Koral Mostkowo (A 5) – Gryf Sulimierz (O 2) 3:2
Orkan Rów (B 2) – Łabędź Widuchowa (O 2) 0:1
Orzeł Łożnica (A 2) – Światowid Łobez (O 1) 0:1
Drawa Drawno (A 5) – Woda Rzecko (O 2) 1:3
Klon Krzęcin (A 5) – Remor Recz (O 2) 5:2
Jedność Przewłoki (A 2) – Unia Dolice (O 2) 4:0
Sparta Godków – wolny los do III rzutu.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – 
Wasyluk, M. Miklas, Marszałek, 
Kaczmarek (78’ Gołdyn), Galus, 
Konieczny (85’ Piotrowski), So-
kulski 65’ Szobel, Skórniewski 
(45’ Dworak), K. Miklas, Boni-
frowski.

Po czterech meczach bez 
porażki Pomorzanin po raz 
pierwszy w tym sezonie musiał 
schodzić z boiska pokonany. 
Konsekwencją tego jest spadek 
na czwartą pozycję w ligowej 
tabeli i pięciopunktowa już strata 
do lidera z Dębna.

Początek meczu nie zapowia-
dał tego, że Pomorzanin wróci z 
Chociwla bez żadnej zdobyczy 
punktowej. Pierwsze 25 minut 
spotkania to zdecydowana prze-
waga naszego zespołu. W tym 
czasie K. Miklas mógł zdobyć 
cztery gole. Jednak będąc sam na 

sam z bramkarzem gospodarzy 
dwukrotnie trafił w niego, raz 
piłka odbiła się do słupka a raz 
przeleciała obok bramki. Później 
gra się wyrównała i coraz częściej 
bramce Pomorzanina zaczęli za-
grażać piłkarze Piasta. W 40. mi-
nucie gospodarze przeprowadzili 
kontratak, nasi obrońcy popełnili 
błąd przy próbie zastawiania pu-
łapki ofsajdowej w wyniku czego 
jeden z graczy z Chociwla znalazł 
się sam przed Piątkowskim i 
mocnym strzałem z 11. metrów 
pod poprzeczkę zdobył bramkę 
dla swojej drużyny.

Po przerwie Pomorzanin rzu-
cił się do odrabiania strat. Pięt-
nastominutowy napór dał co 
prawda naszej drużynie kilka 
rzutów wolnych w okolicy pola 
karnego rywali, lecz tego dnia 
stałe fragmenty gry nie były 

mocną stroną Pomorzanina. 
Jednak od 60. minuty napór 

ten zelżał i coraz więcej do roboty 
miał Piątkowski a w 75. minucie 
gospodarze zdobyli drugą bram-
kę. Zawodnik Piasta wykorzystał 
błąd Wasyluka, z prawej strony 
dośrodkował piłkę w pole karne, 
gdzie jego partner tylko dopełnił 
formalności. Od tego momentu 
miejscowi cofnęli się i zaczę-
li mądrze bronić korzystnego 
wyniku.

Jednak tuż przed końcem 
spotkania dobrą okazję miał 
Szobel, który będąc sam na sam 
z bramkarzem nie zdecydował 
się na strzał i podał do nadbie-
gającego K. Miklasa. Zbyteczna 
kombinacja spowodowała, że ta 
wyśmienita akcja nie zakończyła 
się trafieniem do siatki.

„Niewykorzystane akcja z 
pierwszej połowy zemściły się 
na nas. – powiedział po meczu 
trener Pomorzanina Wojciech 
Kubicki – Jeżeli ma się cztery, 
nie osiemdziesięciu- lecz stupro-
centowe sytuacje, to trzeba je 
wykorzystać. Nam się nie udało. 
Druga bramka była konsekwencją 
tego, że postawiliśmy wszystko na 
jedną szalę. Piast zagrał dobrze i 
sądzę, że jeszcze niejednej druży-
nie urwie punkty.”

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Sparta Gryfi-

ce 2:0, Radovia Radowo Małe 
- Osadnik Myślibórz 0:1, Dąb 
Dębno - Vineta Wolin 5:2, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Odra Chojna 
2:2, Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin - Mieszko Mieszkowice 0:1, 
Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany 
1:0, Piast Choszczno - Fagus 
Kołbacz 4:0.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 5 15 13-3
2.  Piast Choszczno 4 10 14-3
3.  Vineta Wolin 5 10 9-9
4.  Pomorzanin Nowogard 5 10 12-6
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 5 10 9-11
6.  Piast Chociwel 5 7 7-3
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 7 7-4
8.  Osadnik Myślibórz 5 7 4-11
9.  Polonia Płoty 5 6 5-6
10.  Sparta Gryfice 5 6 8-10 
11.  Radovia Radowo Małe 5 5 4-5
12.  Odra Chojna 5 5 6-8
13.  Mieszko Mieszkowice 5 5 2-3
14.  Fagus Kołbacz 5 4 4-7
15.  Kłos Pełczyce 4 3 2-7
16.  Zorza Dobrzany 5 0 5-15

Trener Ryszard Posacki sko-
rzystał z zaproszenia jakie przy-
szło z Wałbrzycha i udał się 
na trzyetapowy wyścig to tego 
miasta.

Dla Artura Komisarka i Ma-
teusza Magiereckiego była to 
doskonała okazja do poznania 
trasy i specyfiki wyścigów gór-
skich - w Wałbrzychu bowiem 
odbędą się niebawem Górskie 
Mistrzostwa Polski dla juniorów 
młodszych.

Zawody rozegrano w dniach 
18-20 sierpnia i składały się z 
trzech etapów - kryterium ulicz-
nego (liczonego też jako etap), 
etapu górskiego i zwykłego etapu 
z niewielkimi wzniesieniami.

Na I etapie nasi zawodnicy 
wypadli świetnie - Komisarek 

był drugi na mecie etapu, a w 
klasyfikacji kryterium (za punkty 
na finiszowych okrążeniach) Ma-
gierecki był IV-ty, a Komisarek 
VII-my.

Etap górski traktowany przez 
naszych rozpoznawczo nie przy-
niósł sukcesów w postaci miejsc 
na mecie, ale wymierne korzyści 
szkoleniowe, które powinny 
zaowocować już podczas Mi-
strzostw.

Etap III to znowu kontrola wy-
ścigu przez Komisarka - zabrakło 
wprawdzie pełnego sukcesu, ale 
II miejsce wśród 80 zawodników 
z całego kraju potwierdza tylko 
klasę i możliwości naszego asa.

 Protokoły sędziowskie 
przybliżył Państwu LMM

emil podbija Szkocję !
Kilka tygodni temu pisałem na temat 

nowogardzkiej drużyny koszykówki 
ulicznej, która nie tylko lokalnie świetnie 
się prezentowała, ale również potrafiła 
odnosić sukcesy w regionie. Dużą część 
tekstu poświęciłem Emilowi Mosińskie-
mu-liderowi drużyny, który w każdym 
turnieju streetball’a wygrywał konkurs 
wsadów. Niestety po ostatnim turnieju 
chłopak ten wyjechał jak większość mło-
dych ludzi do pracy na wyspy brytyjskie i 
nie możemy go oglądać w Nowogardzie… 
ale na szczęście nie ma tego złego…

W ostatnim tygodniu dotarła do mnie 
informacja, że także w Szkocji Emil 
Mościński nie zapomniał o koszyków-
ce. Na turnieju koszykówki ulicznej w 
Glasgow drużyna chłopaków z Nowo-
gardu zaprezentowała się świetnie, a 
nasza nowogardzka gwiazda zaszokowała 
wszystkich wygrywając również tam w 

bardzo efektownym stylu konkurs wsa-
dów. Należy zaznaczyć, że Glasgow to 
największe miasto Szkocji, liczące sobie 
2,5 mln mieszkańców, a konkurs wsadów, 
w którym zwyciężył Emil Mościński 
był bardzo silnie obsadzony przez mię-
dzynarodowych zawodników. Szkoccy 
działacze sportowi byli bardzo zaskoczeni 
umiejętnościami chłopaka z Polski, jak się 
dowiedziałem od mamy Emila, dostał on 
nawet propozycję treningów z zawodową 
drużyną koszykarską z Glasgow. Nic tylko 
gratulować i bić brawo.

Szkoda, że trzeba wyjechać za granicę 
żeby zostać docenionym, bo na lokalnym 
podwórku nikt z władz nie przejawia 
zainteresowani osobami, które imponują 
swoją postawą i mogą być przykładem do 
naśladowania.

Michał Wiatr
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

1 września 2006 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy od w godz. 8.00 

- 16.00 

ul. Boh. Warszawy �a. 
A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto



Jesteśmy pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej! 

Mistrzostwa Europy „TAXI”
Zapewne wielu mieszkańców miasta 

zadaje sobie pytanie: Co to za Mistrzo-
stwa?

Specjalnym wydaniem „Dziennika 
Nowogardzkiego” pragniemy Państwu 
przybliżyć rozgrywaną u nas imprezę, a 
gości z 10 państw europejskich i wielu 
miast Polski usatysfakcjonować w spo-
sób szczególny – oprócz (miejmy na-
dzieję) miłych wspomnień z Nowogardu 
zabiorą ze sobą pamiątkę w postaci 
swoistej kroniki mistrzostw.

Mistrzostwa „TAXI” rodziły się w spo-
sób spontaniczny, bez ingerencji władz 
i polityków. Gdy w krajach Europy 
Zachodniej zaczęły rozwijać się społecz-
ności obywatelskie, a powstanie Unii 
Europejskiej otworzyło granice wielu 
obywateli zapragnęło poznać swoich 
rówieśników w sąsiednich krajach. W 
czasie wycieczek nawiązywano kon-
takty, a najlepszym ponoć sposobem 
na spędzenie czasu i poznanie się są 
zawody sportowe. Nie sport przez duże 
„S”, ale sportowe gry i zabawy bardziej 
rekreacyjne niż wyczynowe. Ponieważ 
jeździć mogli praktycznie wszyscy 
przyjaźnie kontynuowano – my byliśmy 
u Was to teraz Wy przyjedźcie do nas. 
Znajomych przybywało więc i spotkania 
były coraz liczniejsze i zawody sportowe 
obejmowały coraz więcej konkurencji 
– wszak każdy ma swoje upodobania i 
preferencje. I wtedy narodził się w Danii 
pomysł Mistrzostw Europy. Dlaczego 
TAXI? Dzisiaj nikt już nie pamięta, ale 
chyba taksówkarze byli pierwszymi, 
którzy nawiązywali kontakty zagra-
niczne...

Dlaczego Nowogard? Odpowiedź 

jest prosta – to nasi nowogardcy old-
boje Pomorzanina wybrali się kiedyś 
na wycieczkę do rodaków skupionych 
w Polonii Duńskiej i trafili akurat na taką 
międzynarodową imprezę – skorzystali 
z zaproszenia i zagrali, a nawet wygrali 
takie zawody. I to był początek – byli 
kilka razy w roku zapraszani do Danii, 
potem do Niemiec i Holandii. Poznawali 
tam również podobnych „sportowców” 
z Czech, Litwy, a nawet Chorwacji. W 
końcu przyszła kolej na nas – Nowogard 
zorganizuje imprezę dla swoich znajo-
mych z całej Europy.!

Zadania podjął się Andrzej Szafran 
i jego koledzy z drużyny Bosman No-
wogard.

Przy wsparciu Starosty Goleniowskie-
go Jerzego Jabłońskiego i Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby oraz 
aktywnych ludzi z Golczewa, Wierzbię-
cina, Osiny, Węgorzyc i przychylności 
wielu kierowników obiektów sporto-
wych (kręgielnia w Stargardzie, pole 
golfowe w Łukęcinie, strzelnica spor-
towa w Pucicach) imporezę udało się 
zorganizować.

W dniu 26 sierpnia, o godzinie 10.00 
starosta Jerzy Jabłoński i burmistrz 
Kazimierz Ziemba uroczyście powitali 
uczestników Mistrzostw, życzyli im 
sukcesów sportowych, a w szczegól-
ności miłego pobytu w naszym mie-
ście i wywiezieniu najpiękniejszych 
wspomnień.

Zaczęło się to o czym możecie prze-
czytać na naszych stronach.

Lesław M. Marek.

We are first in the Middle – East Europe! 

European Championships TAXI
For sure a lot of our town’s inhabitants 

are asking themselves – What kind of 
championships is it?

Issuing the special version of “Dziennik 
Nowogardzki” we want to inform you 
about this what was happening while 
this sport event was taking place. Besides 
we’d like to give a satisfaction and some 
kind of a souvenir for those who came 
here to challange during the European 
Championships. 

TAXI Championships were being born 
spontaneously without any interference 
of government and politicians. When in 
the West European countries societies of 
citizens began to develop and the rise of 
United Europe opened the borders, many 
citizens desired to meet their peers from 
neighbour countries. During the travels 
people started to contact. As we all know 
the best way to spend time and meet to-
gether is to organize some sports event. 
It is not a professional sport but only the 
games and plays just for a rest and relax. 
Every one could travel, so people were 
continuing their friendships – “We came 
to you so now why don’t you come to us”. 
The acquaintances were coming more nad 
more often thus the meetings became 
numerous and frequent. There were more 
and more sports events included in the 
competition – you know everyone has a 
one’s own liking.  And then in Danemark 
the idea of TAXI Championships was 
born. Why TAXI? Today almost no one 
is likely to remember that the taxi drivers 
were first to establish contacts with people 
from abroad.

Why Nowogard? The answer is simple. 
Our Nowogard oldboys have once set 
off the journey to Danemark to visit our 
countrymen from the Danish Polonia. 
They have come while such an interna-
tional sports event was taking place there. 
They have been invited to take part in this 
copetition, so they played and won. It was 
a begining. Few times a year they were 
being invited to Danemark and after that 
to Germany and Netherlands. They were 
meeting similar sportsmen, from Czech 
republic, Latvia and even from Croatia.

At last it was our turn – Nowogard will 
organize a sport event for its friends from 
all over the Europe. 

Mr Andrzej Szafran and his friends 
from team “Bosman Nowogard” have 
taken an effort so that such event takes 
place here. Supported  by a mayor of 
Goleniów Jerzy Jabłoński, mayor of 
Nowogard Kazimierz Ziemba, other 
activists from Golczewo, Wierzbięciń, 
Osina, Węgorzyce and many managers of 
sport halls and objects (such as kręgielnia 
w Stargard Szczeciński, golf course in 
Łukęcin, sport shooting range in Pucice) 
they finally managed to organize this 
sport event.

On the 26 of August, at 10 a.m. mayors 
Jerzy Jabłoński and Kazimierz Ziemba 
gave the solemn and warm welcome to all 
participants of the Championships. They 
wished the players sport successes, nice 
stay in our town and beautiful memoirs 
in particular.

There began this what you can read 
about on our newspapers’ pages.

GAZETA LOKALNA • LOCAL NEWSPAPER        NOWOGARD • EUROPA

25-27 sierpnia 2006 r.            Cena 4 zł / 1 €

Uroczyste rozpoczęcie imprezy na Stadionie Miejskim w Nowogardzie
The ceremonial beginning of the tournament at the town stadium in Nowogard

Pozdrowienia od burmistrza Nowogardu
Jest mi niezmiernie miło gościć zawodników i uczestników Mistrzostw Europy 

TAXI, które odbywają się w tym roku w Nowogardzie. Wierzę, że nie są to pierwsze i 
ostatnie mistrzostwa. Będziecie mieli Państwo możliwość poznania naszej gminy a 
także spotkania się z naszymi mieszkańcami. Wierzę, że będzie to korzyść obustron-
na. Życzę miłej i sportowej zabawy, nawiązania koleżeńskich kontaktów i przyjaźni. 
Nowogard to gmina przyjazna dla tych, którzy przyjaźni szukają.

Składam serdeczne życzenia!
Burmistrz miasta Nowogard Kazimierz Ziemba 

       

Greetings from the mayor of Nowogard
It is very nice to me to have as the guests the players who are taking part in the 

TAXI European Chmpionships and other people who came to visit our town during 
this tournament.

I believe that these Championships which were organized here for the first time will 
take  place here again.You will have an opportunity to find out something more about 
our municipality and the possibility to meet the inhabitants of our town. I believe that 
it will be a mutual benefit. I wish you all nice and sporting fun moreover I wish you 
to establish contacts and make friends. Nowogard is a friendly municipality for all 
those who are looking for the friendship.

I send you all my best wishes!
Mayor of Nowogard Mr Kazimierz Ziemba



WYDANIE SPECJALNE�

Poziom rozgrywek był różny. Widać było, że 
dla niektórych futbol jest typowo weekendową 
rozgrywką, bywało jednak, że dawne umiejęt-
ności były wyraźnie widoczne mimo wieku a 
czasami i brzuszka.

Turniej oldboyów rozpoczął się od rozgrywek 
grupowych. Grupa I byłą wyjątkowo wyrówna-
na. Aż trzy zespoły: Brema, Bosman I Nowogard 
i Rypin zanotowały po dwa zwycięstwa zdoby-
wając tym samym po sześć punktów. Pierwsze 
miejsce przypadło jednak w udziale drużynie z 
Bremy, która miała najlepszy stosunek bramek. 
Na ostatnim miejscu uplasowali się zawodnicy z 
Mostów przegrywając wszystkie mecze. 

Wyniki meczów grupy I:
Bosman I Nowogard – Brema 2:4 (0:2), Mosty 

– Brema 0:6 (0:3), Rypin – Bosman I Nowogard 
2:4 (0:2), Brema – Rypin 0:2 (0:1), Bosman I Nowo-
gard – Mosty 5:0 (3:0), Rypin – Mosty 2:1 (0:0).

Tabela grupy I:
1. Brema 6 10-4,
2. Bosman I Nowogard 6 11-6,
3. Rypin 6 6-5,
4. Mosty 0 1-134.
W grupie II najlepiej wypadły Głubczyce 

wygrywając wszystkie swoje mecze. Bosman II 
Nowogard zakończył fazę grupową na drugim 
miejscu z dorobkiem sześciu punktów. Trzecie 
miejsce przypadło w udziale zespołowi z Sowna, 
który pokonał tylko najsłabszą ekipę z Aalborga 
1:0. To jednak było za mało na awans do fazy pu-
charowej. O najwyższe lokaty walczyły po dwie 
pierwsze drużyny ze wszystkich grup i dwie 
drużyny z najlepszym dorobkiem punktowym 
i bramkowym, które zajęły trzecie miejsca.

Wyniki meczów grupy II:
Aalborg – Głubczyce 1:6 (0:4), Bosman II 

Nowogard – Głubczyce 2:3 (2:1), Sowno – Bos-
man II Nowogard 0:5 (0:1), Aalborg – Bosman II 
Nowogard 0:8 (0:2), Głubczyce – Sowno 6:0 (3:0), 
Aalborg – Sowno 0:1 (0:1).

Tabela grupy II:
1. Głubczyce 9 15-3,
2. Bosman II Nowogard 6 15:3,
3. Sowno 3 1:11,
4. Aalborg 0 1-15.
W grupie III zwyciężyli nauczyciele Nowo-

gard wygrywając dwa mecze i po zaciętym 
spotykaniu remisując ze Stargardem, zdobywcą 
drugiego miejsca. Na trzecim miejscu, również 
premiowanym awansem do dalszych rozgry-
wek, znalazła się ekipa z Myśliborza. Gospodarze 
rozgrywek tej grupy okazali się wyjątkowo 
gościnni i zajęli czwarte, ostatnie miejsce.

Wyniki meczów grupy III: 
Golczewo – Myślibórz 0:2 (0:10, Stargard 

– Nowogard 0:0 (0:0), Golczewo – Stargard 0:1 
(0:0), Myślibórz – Nowogard 0:1 (0:0), Golczewo 
– Nowogard 0:1 (0:1), Myślibórz – Stargard 0:0 
(0:0).

Tabela grupy III:
1. Nauczyciele Nowogard 7 2-0,
2. Stargard 5 1-0, 
3. Myślibórz 4 2-1,
4. Golczewo 0 0-3.
I w końcu przyszedł czas na fazę pucharową, 

która rozpoczęła się od sporej niespodzianki. 
Jeden z faworytów, drużyna Nauczycieli 
Nowogard nie dała rady ambitnie grającym 
zawodnikom Bosmana II Nowogard. Pierwsza 
drużyna Bosmana poradziła sobie z kolei z 
Myśliborzem jednak los sprawił, że w ćwierć-

finale doszło do bratobójczego pojedynku 
Bosmanów. W dalszych meczach ćwierćfinału 
Stargard pokonał Głubczyce i to właśnie w 
tej drużynie zaczęto upatrywać jednego z 
faworytów. W ostatnim meczu tej fazy Rypin 
zremisował w regulaminowym czasie gry z 
Bremą i o awansie decydowały karne. Lepiej w 
tym elemencie gry wypadł bramkarz z Niemiec, 
który obronił jeden strzał a drugi przeleciał nad 
bramką. Gra zawodników tej drużyny sprawiła, 
że zostali oni uznani za kolejnego pretendenta 
do ostatecznego zwycięstwa. Jednak los sprawił, 
że obaj faworyci musieli zmierzyć się już w pół-
finale. Mecz zakończył się remisem i doszło do 
kolejnych rzutów karnych. Ponownie szczęście 
było po stronie Niemców, którzy awansowali w 
ten sposób do finału, gdzie mieli zmierzyć się z 
drużyną Bosmana II Nowogard.

Jednak zanim do tego doszło rozegrano mecz 
o trzecie miejsce, w którym Bosman I Nowogard 
pokonał Stargard 1:0.

I przyszedł czas na wielki finał. Mecz był bar-
dzo zacięty, zawodnicy obu drużyn zdając sobie 
sprawę z wagi tego spotkania grali ostrożnie w 
obronie i w pierwszej połowie nie padła żadna 
bramka. W drugiej odsłonie meczu gra się nie 
zmieniała i w miarę upływu czasu widać było, że 
Niemcy, których bramkarz już dwa razy okazał 
się lepszy w rzutach karnych, zaczęli liczyć na 
remis. Jak się okazało przeliczyli się. W ostatniej 
minucie Osesik przeprowadził rajhd przez po-
nad pół boiska i strzałem z 10 metrów pokonał 
bramkarza z Bremy dając tym samym swojej 
drużynie tytuł mistrza Europy taxi w piłce nożnej 
w kategorii oldboje. Była to jego 11 bramka w 
turniej dzięki czemu został królem strzelców.

Wyniki fazy pucharowej
Ćwierćfinały: Nauczyciele Nowogard – Bos-

man II Nowogard 0:1 (0:0), Bosman I Nowogard 
– Myślibórz 4:1 (2:0), Stargard – Głubczyce 2:0 
(1:0), Rypin – Brema 1:1 (0:0, 0:2 rz.k.).

Mecze o miejsca 5 - 8: Nauczyciele Nowogard 
– Myślibórz 4:4 (2:2 rz. k. 0:1), Głubczyce – Rypin 
4:3 (1:1).

Półfinały: Bosman II Nowogard – Bosman I 
Nowogard 2:1 (1:1), Stargard – Brema 1:1 (0:1 
rz. k. 0:2),

Mecz o miejsce 7: Nowogard – Rypin 3:0 
(w.o.)

Mecz o miejsce 5:Myślibórz – Głubczyce 
1:2 (1:0)

Mecz o 3 miejsce: Bosman I Nowogard 
– Stargard 1:0 (1:0),

Finał: Bosman II Nowogard – Brema 1:0 
(0:0).

Turniej seniorów odbywał się w Węgorzy-
cach. Podobnie jak w przypadku oldboyów 
rozpocz…ęło się od rozgrywek grupowych, po 
kotryh nastąpiła faza pucharowa. Ostatecznie 
zwyciężya drużyna z Golczewa, na drugim miej-
scu uplaswoala się Ostrzyca a podium zamykała 
drużyna gospodarzy.

Klasyfikacja turnieju seniorów:
1. Golczewo, 
2. Ostrzyca,
3. Węgorzyce,
4. Kościuszki,
5. Arendal,
6. Odense,
7. Aalborg,
8. Hadeslev.

Andrzej Garguliński

Zwyciężyli Bosman II Nowogard i Golczewo
Rozgrywki piłki nożnej Mistrzostw Europy Taxi odbywały się na trzech boiskach, w 

Nowogardzie, w Golczewie i Węgorzycach. Grano w kategoriach senior i oldboy. Granicę 
między obiema wyznaczało ukończenie 35 roku życia.

Bosman II Nowogard  and 
Golczewo have won! 

The football games during the TAXI European Championships were taking 
place on three pitches in Nowogard, Golczewo and Węgorzyce. There were two 
categories junior and senior. Being at age of 35 was the boarder between these 
two categories.

A standard of the games was various. It 
was noticed that for some players football 
was just a weekend fun. Nethertheless 
there were certain situations in which 
players showed their football abilities 
although an age and sometimes a larger 
stomach. Matches played in groups began 
the football tournament. Three teams 
Brema, Bosman I Nowogard and Rypin 
won twice and gained six points. However 
first place in this group won Brema hav-
ing the best balance of points and goals 
gained. A team from Mosty was fourth in 
its group losing all games.

Results of matches in I group:
1. Brema (GER) 6 10-4,
2. Bosman I Nowogard (POL) 6 11-6,
3. Rypin(POL) 6 6-5,
4. Mosty (POL) 0 1-134.
In II group Głupczyce was the best 

team winning all its matches. Bosman 
II Nowogard ended group phase in the 
second place with six points, a team from 
Sowno which beat Aalborg was third but 
it was to little to qualify to he cup phase. 
The teams which won first and second 
place in their groups and teams that had 
third place with the best point and goal 
balance were fighting for the highest 
places in the competition.

Results of the matches in II group:
1. Głubczyce 9 15-3,
2. Bosman II Nowogard 6 15:3,
3. Sowno 3 1:11,
4. Aalborg 0 1-15.
In III group the team Nauczyciele No-

wogard winning two matches and after 
very fast game drawing with Stargard 
which gained second place in group. 
Team from Myślibórz gained third place 
and advanced to the cup phase. Players 
from Golczewo, where the matches of the 
third group were taking place, turned out 
to be very hospitable and ended tourna-
ment in the last fourth place.

Results of the matches in III group:
Golczewo – Myślibórz 0:2 (0:10, Star-

gard – Nowogard 0:0 (0:0), Golczewo 
– Stargard 0:1 (0:0), Myślibórz – Nowo-
gard 0:1 (0:0), Golczewo – Nowogard 0:1 
(0:1), Myślibórz – Stargard 0:0 (0:0).

1. Nauczyciele Nowogard 7 
2-0,

2. Stargard 5 1-0, 
3. Myślibórz 4 2-1,
4. Golczewo 0 0-3.
The cup phase has begun from a sur-

prise. One of the favourite teams Nauczy-
ciele Nowogard was beaten by Bosman II 
Nowogard which played very ambitiously. 
Bosman I Nowogard has won a match 
against Myślibórz but in the quarter final 
these two teams Bosman I was playing 
against Bosman II. In this fight Bosman 
II was better. In following games of the 
1/8 final Stargard Sczeciński defeated 
Głubczyce and became one of the favou-
rite teams. In the last game of this phase 
Rypin has drawn in a normal time with 

Bremen. Penalty kicks decided which 
team would advance to the next phase. 
Players from Bremen turned out better 
in shooting penalty kicks and eliminated 
Rypin. In the semifinal Bremen won again 
after penalty kicks with Bosman I Nowog-
ard. In the final game Bremen met players 
of the Bosman II Nowogard. However 
there took place the match for the third 
place earlier. Bosman I Nowogard won 
1-0 with Stargard Szczeciński. 

The final game between Bremen and 
Bosman I Nowogard was very obstinate. 
The football players realized the mean-
ing of this match and were playing very 
carefully in defence. There was no goal in 
the first half. Durig second half the game 
has changed. Players from Bremen taking 
into account their goalkeeper who was 
very good (during panalty kicks) in two 
former games thought that they could 
lead to a draw and in result to the penalty 
kicks which they were likely to win but 
they were wrong. In a last minute of the 
match Osesik running through the pitch 
and kicking a ball from a distance of ten 
metres has scored and gave his team the 
title of European champion. In addition 
Osesik scoring eleven times, gained the 
title of “King of the Scorers”. 

Results of the cup phase.
Quarterfinals:
Nauczyciele Nowogard – Bosman 

II Nowogard 0:1 (0:0), Bosman I No-
wogard – Myślibórz 4:1 (2:0), Stargard 
– Głubczyce 2:0 (1:0), Rypin – Brema 1:1 
(0:0, 0:2 rz.k.).

Mecze o miejsca 5 - 8: Nauczyciele 
Nowogard – Myślibórz 4:4 (2:2 rz. k. 0:1), 
Głubczyce – Rypin 4:3 (1:1).

Semifinals: Bosman II Nowogard 
– Bosman I Nowogard 2:1 (1:1), Stargard 
– Brema 1:1 (0:1 rz. k. 0:2),

Match for the seventh place: Nowogard 
– Rypin 3:0 (w.o.)

Match fot the fifth place: Myślibórz 
– Głubczyce 1:2 (1:0)

Match for the third place: Bosman I 
Nowogard – Stargard 1:0 (1:0),

The final: Bosman II Nowogard – Bre-
ma 1:0 (0:0).

The football tournament of the seniors 
took place in Węgorzyce. Alike the old-
boys, seniors began their tournament 
from matches in groups and after that 
there was a cup phase. Golczewo team has 
finally won. Ostrzyca was in the second 
place and Węgorzyce stood on the lowest 
level of a podium.

List of teams from the seniors’ tourna-
ment.

1. Golczewo, 
2. Ostrzyca,
3. Węgorzyce,
4. Kościuszki,
5. Arendal,
6. Odense,
7. Aalborg,
8. Hadeslev.
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Uczestnicy Turnieju piłki nożnej / The participants of the football tournament
Kategoria oldboy / Category oldboy Kategoria senior /Category senior

Bosman II Nowogard

Brema

Bosman I Nowogard

Stargard

Głubczyce

Myślibórz

Golczewo

Mosty

Sowno

Rypin

Nauczyciele Nowogard

Golczewo

Ostrzyca

Węgorzyce

Kościuszki

Arendal

Odense

Aalborg

Haderslev

Gdyby wybierano miss turnieju bez watpienia zostałaby nią napastniczka druży-
ny z Hadelslev, grająca u boku swych kolegów taksówkarzy.

Mimo, że w grupowym meczu Nauczy-
cieli ze Stargardem nie padła żadna 
bramka spotkanie mogło się podobać

If we had  to choose the most 
beautiful woman who was ta-
king part in the tournament, 
for sure a forward from the 
Hadelslev team,would become 
the miss of the Championships 
She was plying with her pals 
– taxi drivers.Although there was no goal in the 

match between Nauczyciele Nowo-
gard and Stargard,  it could make an 
impression on spectators.
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Polonia Głubczyce
Skorzystaliśmy z zaproszenia jakie przysłał nam Andrzej Szafran. Pierwsze kontakty 

nawiązaliśmy podczas Mistrzostw Polski Oldbojów w Byczynie. Pyta Pan o koszulki 
– tak, Urząd Miejski pomaga nam  - finansuje ubiory i przejazdy na imprezy. Wiemy, 
ze jest to sposób na promocje miasta i czynimy to podczas imprez w kraju, ale też i za 
granicą. Mamy stałe kontakty z Węgrami, Słowakami i Czechami (do czeskiej granicy 
tylko 15 km.).

Kim jesteśmy? Młodymi ludżmi różnych zawodów – ja jestem urzędnikiem, kole-
dzy prowadzą własną działalność gospodarczą, jest z nami policjant, oficer służby 
więziennej...

Łączy nas miłość do piłki i społecznej działalności. Dla przyjemności gramy we 
wtorki. Wielu z nas jest z piłką związanych – mamy uprawnienia do prowadzenia 
młodych piłkarzy i robimy to. Staramy się żeby w Głubczycach nikt się nie nudził. Sport 
wyczynowy jest elitarny – mamy drużynę badmintona na bardzo wysokim poziomie, 
ale dla ludzi trzeba imprez lżejszych i to staramy się robić.

Rozmawiałem ze Stanisławem Wysoczańskim.W drużynie grali jeszcze – Wiesław 
Mieszkalski (kapitan), Wiesław Graboń, Andrzej Zawistowski, Andrzej Szpiech, 
Grzegorz Semanyszyn, Zbigniew Maczuga, Stanisław Piekarz.

LMM

Rainer Fulling from Bremen, 
Germany – football player

We came from Bremen in Germany. We have been 
playing together for twenty, twenty-five years and for 
most of us it is fifth or sixth time to take part in such a 
tournament. Now, we are trying to defend our title of 
champions which we won last year.

We arrived yesterday, it’s our first time in Nowogard. 
In my opinion it is a nice place and the inhabitants of 
this town are very kind people. 

Rainer Fulling z Bremy, Niemcy – pił-
karz.

Przyjechaliśmy z Bremy. Gramy razem od 20, 25 lat i większość z nas bierze udział 
w takim turnieju po raz piąty, szósty. Teraz staramy się obronić  tytuł mistrzów, 
który zdobyliśmy rok temu. 

Do Nowogardu przyjechaliśmy wczoraj, jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Według 
mnie to bardzo przyjemne miejsce, a mieszkańcy tego miasta to bardzo mili 
ludzie.

Taakiej ryby nie było....
Łowienie ryb to także sportowa konkurencja. Można nawet zdobyć tytuł i medal 

Mistrza Europy. Nowogard wędkarzami słynie, ale jakoś do zawodów chętnych 
nie było zbyt wielu. Podejrzewam, ze chcieli być bardzo gościnni. Niestety goście 
zagraniczni się nie zjawili i zawody rozegrano w ...powiatowej obsadzie .

Działacze z Miejsko-Gminnego Koła PZW Jan Leśniewski, Ładysław Luberadzki i 
Władysław Jasek stworzyli maksymalnie dogodne warunki dla zawodników. Pogoda 
była mniej łaskawa, a ryby jak to ryby – głosu nie mają.

Po trzech godzinach okazało się, że zawody wygrał pan Roman Niepsuj z Go-
leniowa.

II miejsce Kamil Paleta z Nowogardu, a III Krzysztof Niepsuj z Goleniowa.
Wśród pań (wprawdzie „jedynaczka”ale z wynikiem dającym Jej IV miejsce w kla-

syfikacji ogólnej) tytuł wywalczyła Małgorzata Niepsuj – oczywiście z Goleniowa.
Sklasyfikowano jeszcze Bogdana Kondratowicza (IVm), V miejsce zajął Andrzej 

Detz, a VI Stanisław Wojdalski.
LMM

Fishing!
Fishing belongs to sport events too. You can even win the European Championship. 

Nowogard is famous for its anglers but this time there weren’t many willing people 
to take part in the competition. I suspect that they wanted to be very hospitable. 
Unfortunately the foreign guests did’t appear and only the anglers from our region 
have taken place in the competition. After three hours it turned out that Mr Roman 
Niepsuj from Goleniów won. Kamil Paleta from Nowogard was second and Krzysztof 
Niepsuj from Goleniów won third place. Ms Małgorzata Niepsuj from Goleniów won 
amongst women but we have to write that she was a only one woman in the fishing 
competition.

Moreover Bogdan Kondratowicz was fourth, Andrzej Detz fifth and Stanisław 
Wojdalski sixth. 

Nasi goście

Kibice dopisali - zainteresowanie budziły kilkunastometrowe wędziska
There was a lot of supporters. More than ten metres long angles enjoyed the big 
interest.

Po zawodach - sędziowie i zawodnicy odetchnęli z ulgą...
After the competition jurors and players have finally felt relief.
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Królewska gra bez 
zagranicznych mistrzów

Oczekiwania naszych szachistów nie spełniły się – nie doszło bowiem do konfron-
tacji z zagranicznymi zawodnikami Zawody rozegrano tylko w gminnej obsadzie

Wystartowało 10 zawodników, a do decydującej walki przystąpiło i zostało 
sklasyfikowanych sześciu graczy..

Oto wyniki:
1 – Paweł Taberski,          4 – Sebastian Hnat,
2 – Stanisław Rabczuk,    5 – Eryk Wesołowski,
3 – Bolesław Jońca,          6 – Henryk Wołejszo.

                                                                        tekst i foto LMM

Przy komputerze zwycięzca Paweł Taberski

Bolesław Jońca (po lewej) walczy o trzecie miejsce

Tenis stołowy
W Szkole Podstawowej we wsi Wierzbięcin odbyły się rozgrywki tenisa stołowego. 

W konkurencji wzięli udział zawodnicy z Chorwacji, Niemiec, Szczecina, Stargardu 
Szczecińskiego, Nowogardu i Wierzbięcina.

W ostatecznej kwalifikacji kolejne miejsca zajęli.
1.Zlatko Volk,
2. Reinhard Friedrich,

3. Józef Korkosz,
4. Marek Frankizl,
5. Tomasz Cholewiński,
6. Kazimierz Mikulski,
7. Marek Jemilianowicz,
8. Marek Perełka,
9. Andrzej Nagórski.

Ireneusz Karczyński

European Championships 
Taxi 2006

The table tennis game took place at the primary school in Wierzbięcin. Nine players 
were taking part in this competition. These were the players from Germany, Croatia, 
Szczecin, Stargard Szczeciński, Nowogard and Wierzbięcin.

That’s the list of places in the final qualification:
1. Zlatko Volk,
2. Reinhard Friedrich,
3. Józef Korkosz,
4. Marek Frankizl,
5. Tomasz Cholewiński,
6. Kazimierz Mikulski,
7. Marek Jemilianowicz,
8. Marek Perełka,
9. Andrzej Nagórski, 

Beautiful game without any 
foreign masters

Expectations of our chess players didn’t come true because there was’t a confrontation 
against the foreign players. Only inhabitants of our municipality have taken place. Ten 
players started in the competition, six of them qualified to the final phase of a game.

These are the results:

1 – Paweł Taberski,          4 – Sebastian Hnat,
2 – Stanisław Rabczuk,    5 – Eryk Wesołowski,
3 – Bolesław Jońca,          6 – Henryk Wołejszo. (all from Poland)
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Dart czyli rzutki
Pubowa rywalizacja

W walce o zaszczytne tytuły Mistrza Europy zmierzyło się 36 zawodników i 7 
zawodniczek.

Reprezentowali oni Danię (10 osób), oraz Koszalin, Białogard, Mielno i Nowo-
gard.

Walczono o tytuły drużynowe i indywidualne.
Żeby poczuć atmosferę tych zmagań trzeba koniecznie odwiedzić pub Pasadena 

–  dla przeciętnego Czytelnika jest to trudne do zrozumienia. Może zdjęcia chociaż 
trochę przybliżą Państwu to, co można tam było zobaczyć... A wzmagania trwają 
godzinami!

Wyniki – Panie:
1 – Anna Protas,                5 – Elżbieta Protas,
2 – Joanna Ryk,                 5 – Gitte Petersen,
3 – Magda Kaźmierczak,  7 – Annie Andresen.
4 – Tinella Petersen,
Wyniki – Panowie:
1 – Hans Sorensen – Dania,                             Nowogardzianie:
2-  Daniel Harat – Koszalin,                           17 – Michał Sagun,
3 – Waldemar Murawski – Koszalin.            17 – Robert Burak,
4 – Paweł Szakowski,                                    25 – Waldemar Szafran,
5 – Mariusz Krawczyk,                                   25 – Tomasz Taran
5 – Zbigniew Wojas.
Wyniki – TEAM:
1 – Waldemar Murawski, Daniel Harat – Koszalin,
2 – Mariusz Krawczyk Piotr Czerski  – Nowogard- Koszalin,
3 – Dariusz Małolepszy, Paweł Szakowski – Koszalin.
4 – Jacek Kunat, Artur Snoch,
5 – Krzysztof Mierzejewski, Andrzej Kryń,
5 – Hans Andersen , Berge Petersen,
7 – Waldemar Szafran, Zbigniew Wojas, 

LMM

Pub rivarly
Thirty-six men and seven women have challenged to win the honourable title 

of a European champion. They have represented Koszalin, Białogard, Mielno and 
Nowogard, ten out of them represented Danemark. Players were fighting in teams 
and individually.

In order to feel the atmosphere of this challange you should necessarily visit the 
Pasadena pub. For an average citizen it is difficult to understand. Maybe the pictures 
will show you a little of this what could be seen there...You know the fight is lasting 
for hours!

Strzelectwo w Pucicach
Mistrzostwa Europy Taxi  w strzelectwie odbyły się w Pucicach.
W strzelectwie brali udział zawodnicy z Danii:

Oto wyniki / These are the results.:
Drużynowo:
1. Rönne 591
2. Haderslev 579
3. Esbjerg 540
Pojedynczo A
1. Ernst Christofersen Rönne 200
2. Andreas Andersen Rönne 197
3. Biergith Rothneim Haderslev 196
Mistrzostwa A
1. Ernst Christofersen Rönne 406
2. Andreas Andersen Rönne 394
3. Birgith Rothmeier Haderslev 394
Pojedynczo na stojąco
1. Ernst Christofersen 189
2. Henrik Ingenmansen Rönne 185
3. Anderas Andersen Rönne 179
Mistrzostwa wolno stojąco
1. Ernst Christofersen Rönne 379
2. Henrik Ingenmansen Rönne 363
Weterani
1. John Maass 189 Haderslev
2. Willy Eversen 185 Esbjerg

Red.

European Championships TAXI in 
shooting took place in Pucice. The ri-
flemen from Danemark took part in 
this sports tournament.
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Golf w Łukęcinie
Mistrzostwa Europy Taxi w golfie odbyły się na 

Polu Golfowym w Łukęcinie. W zawodach brali 
udział zawodnicy z Danii i Norwegii.

Golf European Championships TAXI took place 
on a golf court in Łukęcin. Danish and Norwegian 
players took part in this event.

Oto wyniki / These are the results:
A – Rakken
1. Uve Leland Norwegia 71
2. Helge Hansen Dania 82
3. Geir Harstad Norwegia 87
B – Rakken
1. Keld Wettre Norwegia 33 P
2. K. Theisend Dania 29 P
3. Anders Thyge Dania 23 P

Red. 

Kręgle / The ninepins
Mistrzostwa odbyły się na Kręgielni w Stargardzie Szczecińskim. Udział brali 

zawodnicy z Danii i Norwegii. 

The championships took place in the ninepins hall in Stargard Sczeciński. The players 
from Danemark and Norway were the participants of this event.

Dame individuel A kl.
1. Siren Sundsbakk Bergen 367
2. Kristin Gregersen Oslo 332
3. Birgit Rothmeier Haderslev 331
Dame individuel B kl. 
1. Jonna Hansen Esbjerg 404
2. Bente Davidsen Haderslev 370
3. Elsbeth Rasmessen Aarhus 358
Herre individuel A kl. 
1. Willy Everssen Esbjorg 385
2. Knud Hajfeldt Esbjorg 385
3. Bent Nielsen Esbjorg 375
Herre individuel B kl. 
1. Steve Mullis Arrhus 492
2. Frank Johansen Fredriksham 443

3. John Jensem Aalborg 420
Dame double
1. Hanne + Birte Odensen 775
2. Jonna + Sussanne Esbjorg 728
3. Birgit + Inge Haderslev 691
Herre double
1. Steve + Keld Aarhus 902
2. Per + Kim Aalborg 833
3. Bent + Peter Fredriksham 803
Mix double
1. Steve + Elsbeth Aarhus 823
2. Anette + Kim Aalborg 811
3. Lis + Bent Esbjerg

Red.
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They told us
Powiedzieli nam

Brian Simmelkjar, from Danemark.
In my opin-

ion that  the 
competition is 
great. I like very 
much the nice 
atmosphere of 
friendship.

Moim zda-
niem zawody 
s ą  ś w i e t n e . 
Bardzo podo-
ba mi się tu-
taj atmosfera 
przyjaźni.

Preben Krogh, Arendal Taxi from 
Norway.

I come from 
Norway. It is 
the first time 
when I come 
h e r e .  T h e 
TAXI tourna-
ment is  be-
ing organized 
here for the 
first time too. 
I have a great 
time. There are 
perfect con-
dit ions  and 
lovely people. 
Everything is 
just fine. We love it!

Pochodzę z Norwegii. Jestem tutaj 
poraz pierwzy. Turniej TAXI jest rów-
nież organizowany pierwszy raz w tym 
miescu. Śietnie się bawię. Zarówno 
miejsce jach i ludzie są tutaj wspaniali. 
Naprawdę mamy tutaj niezapomnianą 
zabawę.

Birgith Rothmeier, from Danemark.
I like very 

much the town, 
I had an oppor-
tunity to come 
here in May. 
It reminds me 
my town where 
there is a lake in 
the middle too. 
Moreover I like 
very much the 
TAXI competi-
tion. We have 
really great fun 
there.

Miałam oka-
zję przyjechać tutaj w maju. Bardzo po-
doba mi się ta miejscowość, przypomina 
mi ona moje miasto w Danii, ponieważ 
tam również mamy jezioro po środku 
miasta. Ponadto bardzo podobają mi 
się zawody. Spędzamy tutaj wspaniałe 
chwile.

Winnners in the particular sports events
Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach
DART

WĘDKARSTWO

SZACHY

PIŁKA NOŻNA

STRZELECTWO

TENIS

KRĘGLE

We thank you all for the visit in our town 
and we invite you for the next competition. 

See you!

Dziękujemy Wszystkim za przybycie do na-
szego miasta i zapraszamy na kolejne zawody. 

Do zobaczenia!

Numer przygotowali: Andrzej 
Garguliński, Lesław Marek, Ju-
styna Łuczak, Ireneusz Karczyń-
ski, Tomasz Tracz (foto), Piotr 
Słomski (tłumaczenie), Karina 
Chróścicka, Marek Słomski, Jaro-
sław Dąbrowski.
Druk: POLIGRAF Nowogard
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www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady
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PROMOCJA
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zapasów

Wyniki I nowogardzkiego 
sondażu  wyborczego

kto będzie 
dalej kopał 
tę piłkę?

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
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tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292
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  Listy Czytelników

KALENDARIUM
1 września
imieniny: Amon, August, Beatrycze, Bro-
nisław, Bronisława, Donat, Dzirżysław, 
Egidia, Feliks, Idzi, Michał, Sator, Satora, 
Sykstus, Werena, Wiktoriusz i Witalis
2 września
imieniny: Absalon, Aleksander, Antonin, 
Apolinary, Bohdan, Czesław, Dziesław, 
Dionizy, Eliza, Elpidia, Elpidiusz, Fran-
ciszek, Henryk, Ingryda, Jakub, Jan, Ju-
lian, Oktawian, Piotr, Salomon, Seweryn, 
Sobiemysł, Tobiasz, Walenty, Walentyn, 
Wilhelm i Zenon.
3 września
imieniny: Antoni, Bartłomiej, Bartosz, 
Bazylisa, Bronisław, Erazma, Erazm, 
Eufrozyna, Feba, Grzegorz, Izabela, Jan, 
Manswet, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Na-
talis, Przecław, Serapia i Szymona.
4 września
imieniny: Agatonik, Bonifacy, Gwidona, 
Heliodora, Ida, Katarzyna, Lilianna, Marce-
li, Maria, Mojżesz, Przemysł, Przemysław, 
Rościgniew, Rozalia, Róża, Teodor i 
Stella

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

Droga redakcjo!
Któryś już raz czytam w waszej 

gazecie peany na cześć nowej 
ścieżki rowerowej. A ja uważam, 
że to jest jeden wielki bubel.

J a  m i e s z k a m  n a  o s . 
„Radosława” i często jeżdżę 
rowerem w stronę centrum. 
Żeby skorzystać z owej „ścieżki 
rowerowej” muszę dojechać 

ulicą lub chodnikiem do os. 
„Pomowskiego”, tam przejechać 
na drugą stronę i wjechać na 
w/w „ścieżkę”. Dalej mijam 
kilka bocznych uliczek, gdzie 
zjazdy ze ścieżki na ulicę sięgają 
miejscami 5 cm (mierzyłam). 
Przy sklepie „Ela” ścieżka nagle 
się kończy, dalej jest tylko piach 
i zdezelowany stary chodnik. 

Ulica Bohaterów War-
szawy nie daje nam spo-
koju i po raz kolejny trafiła 
na nasze łamy. Tym razem 
zajmiemy się oznakowa-
niem.

W kilku ostatnich numerach 
opublikowaliśmy artykuły do-
tyczące nowo wyremontowanej 
ulicy Bohaterów Warszawy. 
Pisaliśmy o pewnych niedociąg-
nięciach, lecz jak się okazało nie 
zdołaliśmy wyczerpać jeszcze 
tego tematu.

Okazuje się, że również ozna-
kowanie tej drogi pozostawia 
sporo do życzenia. Najbardziej 
drażliwa kwestia jest przy osied-
lu za terenem byłego POM-u. 
Jadący ścieżką rowerową od 
strony centrum miasta kierow-
cy jednośladów natykają się w 
tamtym miejscu na... zakaz wjaz-
du. Zdajemy sobie doskonale 
sprawę, że intencją projektanta 
było zatrzymanie kierowców 
samochodów przed wjazdem 
na parking, który mieści się z 
drugiej strony. Jednak zakaz jest 
zakazem i rowerzyści powinni 
zjechać na jezdnię. Tyle, że tam 
ruch rowerów jest również nie-
dozwolony. A przecież wystar-
czyłoby umieścić pod znakiem 
tabliczkę „Nie dotyczy rowerów” 
i sprawa byłaby załatwiona. Na 
tym jednak nie koniec.

Załóżmy, że z terenu Warszta-
tów Terapii Zajęciowej wyjeżdża 
rowerzysta. Nie widząc żadnego 
znaku rusza w kierunku miasta 
jezdnią i... zaczyna łamać prze-
pisy ruchu drogowego. Ciekawe 

co zrobiłaby policja słysząc takie 
wytłumaczenie?

Bałagan związany z oznakowa-
niem w naszym mieście nie jest 
tylko specyfiką ulicy Bohaterów 
Warszawy. Załóżmy, że jedzie-
my ulicą 15 Lutego w kierunku 
Długołęki. Na terenie zabudo-
wanym, jak wszyscy wiemy, obo-
wiązuje ograniczenia prędkości 
do 50 km/h. Za tablicą kończącą 
ten teren można nacisnąć pedał 
gazu i przyspieszyć do 90 km/h. 

Jak się okazuje do końca tak nie 
jest. Jadąc w przeciwnym kierun-
ku znak ograniczenia prędkości 
ustawiony jest już na początku 
ogródków działkowych, kilkaset 
metrów przed tablicą Nowo-

gard. Kierowcy stają więc przed 
poważnym dylematem, którego 
przepisu mieliby się trzymać. A 
może jest to zależne od kierunku 
jazdy?

To najprawdopodobniej nie 
jest koniec. Może warto byłoby 
zrobić inwentaryzację oznako-
wania i zrobić z nim porządek by 
zlikwidować miejsca, w których 
znaki przeczą sobie.

ag

Bałagan z oznakowaniem

Na ścieżce rowerowej ustawiono zakaz wjazdu.

Do naszej redakcji wpłynął list w sprawie ulicy Bohat-
erów Warszawy. Jednak zanim zdążyliśmy go przeczytać 
zajęliśmy się m.in. sprawą opisywaną przez naszą 
Czytelniczkę. Niemniej z przyjemnością publikujemy 
jej głos.

Muszę przejechać na drugą 
stronę ulicy, a miejsce jest bardzo 
niebezpieczne (skrzyżowanie i 
zakręt). Za byłym PBO znów za-
czyna się „ścieżka” i znów trzeba 
przejechać na drugą stronę ulicy, 
by po ok. 100 metrach manewr 
zmian stron powtórzyć (koniec 
ścieżki).

Nie dziwię się więc ludziom, że 
wolą jechać ulicą lub chodnikiem 
po drugiej stronie. Jazda takim 
slalomem, po tak ruchliwej ulicy 
może się skończyć tragicznie.

I jeszcze jedno: w niektórych 
miejscach są znaki „zakazu 
wjazdu wszelkich pojazdów” 
ustawione przy wjeździe na 
ścieżkę rowerową. Nie wierzycie? 
Sprawdźcie sami.

Teresa Stępień

Jeszcze o ulicy Bohaterów Warszawy

Ścieżka rowerowa 
czy slalom?

uzupełnienie
Oto lista nauczycieli, których nazwiska nie zo-

stały wymienione w artykule „Akty dla nauczycieli 
dyplomowanych wręczone” (DN 29.08.06, nr 65 
(1503).

- Alicja Jaklińska,
- Regina Ewa Krzak,
- Zbigniew Ceranka,
- Ewa Balov,
- Anna Pikuła,
- Mirosława Szymaniak

Red.
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Przegląd prasy krajowej
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Czwartek, 31 sierpnia 2006, Nr 203 (2613)
konfidenci boją się zwolnień 

Wojciech Wybranowski
Olbrzymia presja społeczna, by ujawniać 

konfidentów Służby Bezpieczeństwa, wywołuje prawdziwy popłoch wśród byłych 
funkcjonariuszy bezpieki. Negatywnie zweryfikowany w 1990 r. naczelnik wydziału 
V SB w Krakowie kpt. Aleksander Mleczko, który za pośrednictwem internetu 
instruuje kolegów, jak „unikać zagrożeń lustracyjnych”, zaoferował szeroką pomoc 
zagrożonemu zwolnieniem „esbekowi z Konina”, informując go jednocześnie o 
przygotowaniach do kolejnej akcji wymierzonej w „lustratorów”. „Mógłby Pan 
założyć jednoosobową firmę i podpisać z klientem umowę na realizację dotychc-
zasowego zakresu czynności, lekko wzbogaconego o odpowiedzialność i wówczas 
wypada Pan z kręgu osób obowiązanych do złożenia wniosku lustracyjnego” 
- poucza Mleczko „zagrożonego zwolnieniem esbeka”.

31 sierpnia 2006, Nr 203 (5210)
Zaczęły się zdjęcia do kontynuacji „alternatywy 4” 

Michał Wojtczuk
W tumanach pyłu w ciasnej piwnicy na Ursynowie 

zaczęły się wczoraj zdjęcia do serialu „Dylematu 5”- kontynuacji słynnych Bare-
jowskich „Alternatywy 4”
W chmurze pyłu pojawia się ostry promień latarki. - Od czego to jest? - zdumiewa 
się strażak, przyglądając się potężnej rurze wystającej z gruzów w piwnicy. - Od 
metra - odpowiada mu drugi. Dłoń w grubej rękawicy ściera warstwę kurzu z 
rury. Odsłania się krwistoczerwony sierp i młot. Okazuje się, że kiedy pod blok-
iem przy ul. Alternatywy 4 budowano metro, powstał też gazociąg, o którym nikt 
nie wiedział. Strażacy wzięli się stąd, że w budynku doszło do wybuchu, bo ktoś 
ukradł kawałek rury. - Dawaj mi zbliżenia tych potworów w maskach! - krzyczy 
do kamerzysty Grzegorz Warchoł, reżyser serialu „Dylematu 5”.

31 sierpnia 2006 roku, Nr 203 (7497)
kończą się odszkodowania dla ofiar 
III rzeszy

ast
Za miesiąc upływa ostatni termin odbioru świadczeń z Fundacji Polsko-Niemieckie 
Pojednanie
Wczoraj prezes Fundacji Mariusz Muszyński ostrzegł: - Nieodebrane świadczenia 
przepadną 1 października. W ten sposób Fundacja kończy wypłatę odszkodowań 
ze środków przekazanych przez władze Niemiec. W ciągu 15 ostatnich lat wypłaciła 
milionowi polskich ofiar nazizmu ponad 1,3 mld euro. Szefostwo Fundacji zapew-
nia, że zakończenie wypłat z niemieckich środków nie oznacza zakończenia udzie-
lania pomocy pokrzywdzonym przez III Rzeszę. - Szacujemy, że potrzebujących 
jest jeszcze około 600 - 700 tysięcy osób. Będziemy świadczyć im pomoc ze 
środków własnych Fundacji oraz funduszy pozyskanych z zewnątrz - zapowiedział 
Muszyński. Chodzi m.in. o środki od polskiego rządu i z UE.

Uczniowie nawet nie próbują 
ukrywać zadowolenia. Decyzją 
ministra edukacji wakacje potrwają 
dłużej.

Minister edukacji Roman Giertych 
zmielił w tym roku datę rozpoczęcia 
roku szkolnego i zamiast 1września 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych wznowią naukę dopiero w 
poniedziałek 4 września. Dzięki temu 
wakacje przedłużą się o jakże cenny 
dodatkowy weekend letniej (niestety 
tylko z nazwy) laby.

Wszystkie szkoły ustaliły już go-
dziny uroczystej inauguracji roku 
szkolnego. Najwcześniej, bo o 
godzinie 8.00, wznowią naukę 
uczniowie Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego. Na godzinę 
9.00 zaplanowano apel w Szkole 
Podstawowej nr 3, Szkole Pod-
stawowej nr 4, I Liceum Ogól-
nokształcącym i Zespole Szkół 
Pondgimnazjalnych. Godzinę 
później rozpocznie się nowy rok 
szkolny w Szkole Podstawowej nr 
1, Szkole Podstawowej nr 2 i Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących. 
Wyjątkowo i zgodnie z wieloletnią 

tradycją rozpocznie się nauka w Bez-
płatnym Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych przy ulicy Żeromskiego. 
Tam uczniowie powrócą do szkoły 1 
września o godzinie 15.30.

Mamy też dobrą wiadomość dla 
rodziców dzieci młodszych. Przed-
szkola pracują normalnie i zostaną 
otwarte już dziś. 

„Zawsze było tak, że rodzice przy-
prowadzali dzieci 1 września i my nie 
zamierzamy tego zmieniać, nawet 
gdy w szkołach zajęcia rozpoczynają 
się później” – powiedziała dyrektor 
Przedszkola nr 3 Ewa Wróbel.

ag

Do szkoły dopiero 4 września

Słowo na początek roku szkolnego

co to jest wychowanie?
Wychowanie to nie pobłażanie i przyzwalanie. Wychowanie to przede 

wszystkim oddziaływanie przez dawanie własnego przykładu i pokonywanie 
własnych słabości i złych nawyków, to umiejętność darowania i przebaczania 
szczególnie tam, gdzie wystąpi zadośćuczynienie i prośba o przebaczenie. 
Dom jest najważniejszym autorytetem w wychowaniu. Szkoła, kościół i inne 
instytucje oddziaływania wychowawczego, pomagają w tym jakże ważnym i 
trudnym procesie psychicznego i fizycznego rozwoju człowieka.

Ale w tym oddziaływaniu musi być zachowana korelacja, metody spójne, zgod-
ne z dekalogiem, normami moralno – etycznymi cywilizowanego państwa.

Nie wolno dopuszczać do różnych dziwnych sprzeczności i ogłupiającej 
retoryki, w patrzeniu na sprawy związane z wychowaniem.

„Czarne niech będzie czarne, białe niech będzie białe”
N-d. 31.08.2006 r. 

T. Filipczak

Mimo, że dziś jest 1 września szkoły świecą 
pustkami. Ruch i gwar zacznie się dopiero w 
poniedziałek.
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Najserdeczniejsze 
życzenia 
z okazji 

18 urodzin 
dla 

karoliny Sałaga 
składa 

Karolina S. 
wraz z rodzeństwem

Sprostowanie
W ostatnim wtorkowym wydaniu  DN ukazała 

się moja kandydatura na burmistrza gm. Nowogard 
z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Z tego powodu, że 
ktoś podał moją osobę jest mi bardzo miło! Jestem 
członkiem i sekretarzem powiatowym LPR, dlatego 
zostałem wybrany jako przedstawiciel LPR do roz-
mów z prawicowymi koalicjantami do najbliższych 
wyborów samorządowych. Informuję i prostuję, że 
LPR w najbliższych wyborach samorządowych nie 
wystawia kandydata na burmistrza. Dziękuję bar-
dzo za uznanie i wytypownie mnie na to zaszczytne 
stanowisko. Jeśli rzeczywiście widzieli, by Państwo 
moją osobę w roli burmistrza, to wystartowałbym 
jako kandydat niezależny – (niezależny od wszel-
kich ugrupowań politycznych). Osobiście uważam, 
że nowy Burmistrz Nowogardu – by mógł być 
obiektywny i całym sercem służył swoim wybor-
com - powinien wywodzić się ze sfery osób do tej 
pory nie uwikłanych w żadne lokalne układy! 

Z poważaniem:
Mgr inż. Eugeniusz Korneluk

W dzisie jszym numerze 
Dziennika Nowogardzkiego 
prezentujemy wyniki sondażu 
wyborczego: frekwencji, wyboru 
komitetu wyborczego oraz bur-
mistrza. Z racji tego, iż sondaż 
odbywał się tylko w mieście bez 
okręgów wiejskich (dodatkowo 
nie wiemy, jakie bloki wyborcze 
będą się tworzyć) - nie podajemy 
podziału na mandaty w Radzie 
Miejskiej. 

Sondaż odbył się w środę 
30 sierpnia, zadaliśmy pytanie 
300 osobom na terenie całego 
miasta, już pierwsze pytanie 
mające na celu ustalić frekwen-
cję potwierdziło to, o czym 
wciąż donoszą socjologowie 
- niechęci i odsuwaniu się 
społeczeństwa od polityki, 
widać to niestety również w 
Nowogardzie gdzie frekwen-
cja wyniosła 41%. 

Kolejna część ankiety 
potwierdziła dotychczaso-
wy stan rzeczy, jednak nie 
obyło się bez niespodzianek. 
W walce o fotel burmistrza 
w sondażu zwyciężył Ka-
zimierz Ziemba, ten wynik 
nie dziwi - zaskakuje nato-
miast jego rozmiar i fakt, 
że poparcie nie przełożyło 
się zupełnie na pozycję ko-
mitetu wyborczego, można 
zaryzykować stwierdzenie, 
że jest on już samodzielnym 
podmiotem społecznym, które-
mu przynależność do PSL nie 
jest potrzebna, poza tym wyszła 
stara prawda o wyborach samo-
rządowych – „ludzie głosują na 
człowieka nie na partię”. Po-
twierdzeniem tego była również 
sytuacja, w której Kazimierz 
Ziemba otrzymywał głosy od 
osób popierających inne komi-
tety, należy także zaznaczyć, że 
większa część osób głosujących 
na KW SLD (największe poparcie 
wśród komitetów wyborczych) 
poparła obecnego burmistrza 
Ziembę, a nie Roberta Czaplę, 
który znalazł się dopiero na pią-
tej pozycji. Być może jego osoba 
nie wzbudza takiego zaufania 
pośród lewicowego elektora-
tu, który według naszej sondy 
stanowili głównie ludzie starsi. 
Głosy oddane na Roberta Cza-
plę pochodziły głównie od osób 
młodych, a tych jak wiadomo nie 
ma już za wiele w Nowogardzie z 
powodu masowej emigracji.

Drugie miejsce zajął kandydat 

KW PO Artur Gałęski, na jego 
poparcie złożyły się głosy KW 
PO oraz PIS, (którego przedsta-
wiciel nie zgodził się na udział 

w sondażu), było też kilka osób, 
które głosowały na KW NFS, a 
jako burmistrza poparły kandy-
data PO. Elektorat Platformy w 
Nowogardzie stanowili głównie 
ludzie młodzi i w średnim wieku, 
w tym miejscu trzeba zaznaczyć 

zaskakująco niski czwarty wynik 
Marka Krzywani, być może po 
porażce w ostatnich wyborach 
samorządowych wyborcy nie 
upatrują już w nim prawicowego 
kontrkandydata dla obecnego 
burmistrza.

Bardzo dobrą trzecią lokatę w 
porównaniu do ostatnich wy-
borów samorządowych uzyskał 
Andrzej Mucek z KW Samo-
obrony, w tym wypadku widać 
wyraźnie, iż jest to kandydat ści-
śle związany w oczach wyborców 
z Samoobroną, wynik Andrzeja 
Mucka w pełni pokrywa się 
z liczbą głosów oddanych na 
komitet wyborczy Samoobrony, 
ta partia od dłuższego czasu 
cieszy się wysokim poparciem 
w mieście, widać to było już 
wcześniej podczas wyborów 
do sejmu gdzie bardzo dobry 
wynik osiągnął Przemysław 
Mucek z Nowogardu. Elektorat 
Samoobrony był chyba najbar-
dziej zróżnicowany ze wszyst-
kich, w takim samym stopniu 
stanowili go ludzie młodzi jak 

i emeryci. Na przedostatnim 
miejscu znalazł się Eugeniusz 
Korneluk, kandydat KW LPR 
(w tym przypadku zaskoczeniem 

były głosy oddawane częściej na 
obecnego burmistrza), ostatnie 
miejsce przypadło kandydatowi 
KW PIS u - którego wyborcy 
w większości woleli poprzeć 
Artura Gałęskiego niż głosować 
w ciemno. 

Jeśli chodzi o wyniki komite-
tów wyborczych to wspomina-
łem już wcześniej, że zwyciężyło 
SLD, następnie za nim na drugim 
miejscu uplasował się KW Samo-
obrony, wygrywając z KW PO. 
W przypadku czwartego miejsca, 
kolejne zaskoczenie, bo zajął je 
dopiero KW Nowogardzkiego 
Forum Samorządowego, przy-
czynę słabej jak na ten komitet 
lokaty upatrujemy w odejściu 
kilku znaczących członków, 
którzy następnie utworzyli w 
Nowogardzie organizację PO, 
prawdopodobnie tzw. elekto-
rat prawicowy rozdzielił swoje 
poparcie między te ugrupowania 
plus KW PiS - zajmujący szóstą 
lokatę. Przyczyną słabego wyni-
ku PiS w Nowogardzie (porów-
nując do ogólnopolskich badań) 
może być to, że organizacja jest 
dopiero w fazie tworzenia, poza 
tym duże znaczenie odgrywa 
pozycja kandydata na burmi-
strza, którego w tym przypadku 
nie było.

Przed PiSem, ale do-

Wyniki I nowogardzkiego 
sondażu wyborczego
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ciemno 
na ulicach

Od dłuższego czasu na ul. 3 Maja od ul. Poczto-
wej do ul. Waryńskiego nie palą się lampy uliczne. 
Lampy nie palą się także przy całej ulicy Waryń-
skiego oraz od ul. 700 lecia do dworca kolejowego 
przy składzie opału i skupie złomu.

Jedna z czytelniczek, która codziennie przeby-
wa trasę od ul. 700 lecia do dworca kolejowego 
mówi:

- Codziennie muszę tą drogą przechodzić, gdyż 
o 4.30 jeżdżę do pracy do Szczecina Dąbia. Latem 
lampy nie były potrzebne, ponieważ długo było 
widno. Teraz już jest ciemno. Miejsce to jest bardzo 
niebezpieczne, często na rampach spożywany jest 
alkohol, młodzież tłucze butelki. Wcześniej było 
tutaj światło, ale żarówki albo się przepaliły, albo 
też nastąpiła awaria.

Miejmy nadzieję, że to nie oszczędności powodu-
ją wyłączanie latarń ulicznych. Ktoś odpowiedzial-
ny powinien przejrzeć stan latarni i przepalone 
żarówki wymienić.

I. Karczyński
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reklama

piero na piątym miejscu znalazł się 
KW PSL, sondaże ogólnopolskie od 
wielu miesięcy stawiają tę partię bar-
dzo nisko, często poniżej progu wy-
borczego, nie zapominajmy jednak 
o okręgach wiejskich (tych miejsc 
nasz sondaż nie obejmował) gdzie 

Stronnictwo zawsze miało mocną 
pozycję. Na ostatnim miejscu znalazł 
się KW LPR nie przekraczając 5% 
progu wyborczego.

Liczę, że nasz SONDAŻ WYBOR-
CZY dał czytelnikom pewien obraz 
sytuacji politycznej w Nowogardzie, 
następne badanie przeprowadzimy 

już po oficjalnym komunikacie o roz-
poczęciu kampanii wyborczej, wtedy 
zweryfikujemy, czy wyniki potwier-
dzą się czy ulegną zmianie. Mam na-
dzieję, że czytelnicy podzielają moją 
opinię o potrzebie przeprowadzania 
w mieście tego typu badań, jeśli 

ktoś ma ochotę 
wyrazić swój 
komentarz na 
ten temat, pro-
simy pisać na 
adres redakcji. 
Staraliśmy się 
przeprowadzić 
ank ie tę  n ie 
dyskryminu-
jąc żadnego z 

kandydatów, a prezentowane wyniki 
są zasługą głosowania mieszkańców, 
jeśli któryś z kandydatów czuje się 
zawiedziony osiągniętym rezultatem 
to ma jeszcze czas żeby się zastano-
wić, dlaczego jest postrzegany tak a 
nie inaczej.

MICHAŁ WIATR

kOMITeT WyBOrcZy %głos
1 kW Sojusz Lewicy Demokratycznej 31%
2 kW SaMOOBrOny rP 17,5%
3 kW Platformy Obywatelskiej 16,5%
4 kW nowogardzkiego Forum Sam. 13,8%
5 kW Polskiego Stronnictwa Lud. 12%
6 kW Prawa i Sprawiedliwości 5,5%
7 kW Ligi Polskich rodzin 3,7%
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Ks. Proboszczowi 
Grzegorzowi Zaklice 
za odprawienie nabożeństwa 
oraz odprowadzenie zwłok 

na miejsce 
wiecznego spoczynku 

ś.p. edwarda Wleklaka 
serdeczne „Bóg zapłać” 

składa rodzina

Wszystkim 
uczestnikom 
ostatniej drogi 

ś.p. 
edwarda Wleklaka 

podziękowanie 
składa rodzina

Zawiadamiamy, 
że pogrzeb zmarłego 

25.08.2006 r. 

śp. Kazimierza 
Dąbrowskiego 

odbędzie się 
na Cmentarzu Komunalnym 

2 września 2006 r. o godz. 13.00
Rodzina

Dnia 1 września wspominamy pamięć ofiar II 
wojny światowej, jednej z najbardziej krwawych 
agresji w dziejach świata, która pochłonęła 
55 240 000 istnień ludzkich.  

Wśród zwiastunów tej wojny wymienia się m.in. 
atak faszystowskich Włoch na Abisynię, Anschluss 
Austrii czyli przyłączenie państwa austrjackiego do 
III Rzeszy oraz rozbiór Czechoslowacji.

Niemcy rozpętując wojnę chcieli osiągnąć tzw. 
Lebensraum, czyli przestrzeń życiową poprzez 
fizyczne unicestwienie narodów znajdujących się 
na ziemiach położonych na wschód od Rzeszy. 
Pretekstem do rozpętania działań wojennych była 

urządzona wcześniej prowokacja 
kiedy to żołnierze niemieccy 
przebrani w stroje cywilne na-
padli na radiostację niemiecką 
w Gliwicach. 

Zbombardowanie Wielunia, 
oblężenie Westerplatte, heroicz-
na obrona poczty gdańskiej to 
pierwsze, jakże wymowne i obfite 
w ofiary, momenty tej wojny. 
Po dwóch tygodniach zaciętych 
walk armia niemiecka przeła-
mawszy obronę Wielkopolski, 
Pomorza i Śląska podeszła pod 
Lwów. Następnie rozpoczęła się 
okupacja stolicy.

Dnia 17 września nasz kraj 
zaatakowany został przez ZSSR, 
który złamał zawarty z Polską 
traktat o nieagresji.

Polacy nacierani z dwóch stron 
przez wrogie oddziały bronili się 
bohatersko do 5 pażdziernika 
1939r. kiedy to stoczono ostatnią 
bitwę pod Kockiem kończącą 
kampanię wrzesniową. Polska 
skapitulowała i znalazła się pod 
okupacją niemiecko-sowiecką.

W niedługim czasie wojna 
rozlała się niemal na cały swiat. 
Działania zbrojne objęły swoim 
zasięgiem Europę, część Azji, 
Afrykę Północną. Ponadto w 
wojnie tej wzięły również udział 
państwa Ameryki Północnej i 

1 września 1939, godz. 4:45

Azji. Dwiema walczącymi ze 
sobą w tej wojnie stronami były 
państwa osi Niemcy, ZSRR i 
Japonia oraz państwa koalicji 
antyhitlerowskiej tzw. alianci.

W Europie konflikt ten trwał 

od 1 wrzesnia 1939 roku do 8 
maja 1945, na świecie wojna za-
kończyła się dopiero 2 września 
1945 roku i pochłonęła dziesiątki 
milionów ofiar.

(źródło wikipedia) Red.

Jak co roku Nowogardzki Dom 
Kultury ogłasza nabór do prowa-
dzonych przez siebie zespołów. 
Wolny czas spędzać tam mogą 
zarówno dzieci w różnym wie-
ku, jak i osoby dorosłe. Poniżej 
przedstawiamy listę formacji, 
które działają w NDK, jak i 
instruktorów prowadzących 
zajęcia. Pierwsze spotkanie orga-
nizacyjne odbędzie się w dniu 11 
września 2006 r. o godzinie 17.00 
w sali widowiskowej Nowogardz-
kiego Domu Kultury

1. Dziecięce koło plastyczne i 
młodzieżowe koło plastyczne - 
instruktor  ZOFIA FRYDRYK

2. Teatr tańca „GEST” (wiek od 
15 lat)   - Zespół Tańca Współ-
czesnego GEST (wiek od 10 
lat)- GESTRADA (wiek od 10 lat 
-elementy stepu i estradowego 
tańca towarzyskiego) - instruktor 
REGINA MĄKOWSKA

3. Klub Tańca GEST (dla do-
rosłych) - Instruktorzy REGINA 
MĄKOWSKA i SŁAWOMIR 
JANKOWSKI

4. Zespół wokalny STARS 

(wiek od10 lat) INDYWIDU-
ALNE ZAJĘCIA WOKALNE 
- instruktor MARZENNA PIO-
TROWICZ 

5. Teatr FONEM - (wiek 13-19 
lat) - instruktor Aneta Drążew-
ska 

6. Zespół Taneczny ,,FENIKS I” 
(wiek 5 -7 lat),,FENIKS II” (wiek 
8 -10 lat) ,,FENIKS” (wiek 11 
-15 lat) - instruktor WIKTORIA 
DOMAŃSKA

7 .  RY TM I KA  -  Z e s p ó ł 
BRZDĄC (wiek 4-6 lat) - in-
struktor-BARBARA ŹRÓBEK i 
MARZENA PIOTROWICZ

8. Zespół Piosenki Biesiadnej 
WESOŁA FERAJNA (dla do-
rosłych) -  instruktor zespołu 
BARBARA ŹRÓBEK, ALEK-
SANDER. ŚMIGIEL

9. Zespół Piosenki Biesiadnej 
NOWOGARDCZANIE - (dla 
dorosłych) -instruktor BARBA-
RA  ŹRÓBEK, ALEKSANDER. 
ŚMIGIEL

10. AEROBIK DLA PAŃ -in-
struktor  - MONIKA DURAJ

11. Zespół „PROMYCZEK” 

(wiek 7- 9 lat) - instruktorki 
–BARBARA ŹRÓBEK, MARZE-
NA PIOTROWICZ

12. Zespół estradowy „DAGA” 
(10-14 lat) BARBARA ŹRÓBEK  
i MARZENA PIOTROWICZ

13. Formacja tańca towarzy-
skiego „FLESZ”  I, II, III, IV i Kurs 
Tańca Towarzyskiego -  instruk-
tor MIKOŁAJ KUBIAK

14. Zespół akordeonowy - AK 
– KAMELEON - instruktor: 
Lech Jurek

15. Zespoły teatralne MINI 
WARSZTAT (wiek od 6 lat)– AN-
TRAKT  (wiek od13 lat) -  Rrecy-
tacja Indywidualna -  instruktor: 
Jolanta Gornowska

16. „7-th HEAVEN’’ NOWO-
GARD GOSPEL CHOIR - GI-
TARA KLASYCZNA ZAJĘCIA 
INDYWIDUALNE - INDYWI-
DUALNE ZAJĘCIA WOKALNE 
– ZESPÓŁ INSTRUMENTAL-
NO-WOKALNY-  instruktor: 
Edyta Turowska

17. GIMNASTYKA TBC - 
instruktor- GRAŻYNA KWIE-
CIEŃ

18. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
PLASTYKA/RYSUNEK - in-
struktor HALINA POKORSKA

ag

nowy rok w nDk
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W ubiegłym tygodniu poinformo-
waliśmy o pomyśle Ministra Zdrowia 
Zbigniew Religi  mniejszych o likwi-
dacji mniejszych szpitali. Do takich 
z pewnością należy nowogardzka 
placówka. Wielkość naszego szpitala 
nie przekracza 150 łóżek, a takie 
właśnie ośrodki - według wstępnych 
wytycznych ministerialnych urzęd-
ników – miałyby zostać zamknięte. 
Na nasze szczęście jest to tylko jedno 
kryterium z całej listy, która ma być 
wkrótce opracowana. Równie istot-
na ma być przydatność szpitala dla 
mieszkańców.

Z opublikowanej wówczas wy-
powiedzi dyrektora Kazimierza 
Lembasa wynikało, że więcej będzie 

wiedział po powrocie ze spotkania w 
sprawie kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Dyrektor jest 
już w Nowogardzie, w związku z czym 
przeprowadziliśmy krótką rozmowę 
na temat pomysłu Ministra Zdrowia 
i nie tylko.

„Dziennik nowogardzki”: W mi-
niony piątek był pan na spotkaniu w 
sprawie podpisywania kontraktów 
na przyszły rok z narodowym Fun-
duszem Zdrowia. 

kazimierz Lembas: Wkrótce bę-
dzie ogłoszony konkurs ofert na wy-
konywanie usług przez szpitale i spe-
cjalistykę. My przystępujemy do tego 
konkursu. Umowy mają być zawierane 
na trzy lata, na okres 2007 – 2009 i 

jeżeli wypełnimy ofertę prawidłowo 
to jestem przekonany, że ten kontrakt 
na trzy lata zostanie podpisany.

„D.n.”: czy temat likwidacji szpi-
tali pojawił się na tym spotkaniu? 
chociażby w kuluarowych rozmo-
wach?

k. L.: Właściwie nie. Było tyle 
sprzecznych informacji, że można 
powiedzieć, że się nie pojawił. Wiado-
mo, że duże szczecińskie szpitale są za 
likwidacją małych szpitali, małe szpi-
tale są za utrzymaniem, więc uważam, 
że ten temat na dzisiaj nie jest przez 
NIZ. rozważany. Poza tym to nie jest 
decyzja Funduszu. Zadaniem dla nas 
jest zdobyć kontrakt na następne trzy 
lata, czyli dobrze opracować oferty 
konkursowe, tak by ten kontrakt 
otrzymać co najmniej równie wysoki 
jak poprzednio. 

„D.n.” Wróćmy do pomysłu likwi-
dacji niektórych szpitali. czy dotarły 
już jakieś konkrety z Ministerstwa 

Zdrowia w tej sprawie?
k.L.: Jeszcze nie ma żadnej decyzji. 

Ja jestem przekonany, że jeśli kiedy-
kolwiek miałoby to nastąpić to nie 
nastąpi szybko. 

„D.n.”: czyli w przyszłym roku 
będziemy jeszcze mogli korzystać z 
usług naszego szpitala?

k.L. Jestem przekonany, że przez 
najbliższe trzy lata na pewno będzie-
my te usługi wykonywać. Przecież 
likwidacja szpitala to jest koszt przy-
najmniej 10 mln zł. Kto by je dał? 
Zresztą nawet nie mówi się o likwi-
dacji. Mówiło się o jakimś przekształ-
ceniu szpitali, ponieważ w tej chwili 
jest bardzo duże zapotrzebowanie na 
oddziały opieki długoterminowej i oni 
są skłonni wyciszać niektóre oddziały 
kosztem tej opieki. Nie ma klimatu do 
całkowitego zamykania szpitali. To jest 
bardzo drogie.

„D.n.”: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

kazimierz Lembas: 

Szpital będzie istniał

Historia Natalki Kielar już nie 
raz gościła na naszych łamach. 
Dziewczynka nadal potrzebuje po-
mocy. Niestety, wszystko rozbija się 
o pieniądze.

Natalka cierpi na padaczkę skry-
topochodną lekoodporną. Jest to 
postępujący proces mózgu obja-
wiający się wewnętrznym zanikiem 
płatów czołowych. Dotychczasowe 
kosztowne leczenie nie przyniosło 
jednak zadowalających efektów. Po-
jawiła się jednak kolejna szansa. Jest 
nią stymulator, który mógłby pomóc 
cierpiącemu dziecku. Niestety, koszt 
urządzenia to 45 tysięcy złotych. Do 
tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć 5 
tysięcy złotych za wykonanie ope-
racji. 

„Jest to dla mnie ogromna kwota 
przekraczająca możliwości moje i mo-
ich bliskich” – ze smutkiem stwierdza 

mama Natalki. Nie ma ona w tej chwi-
li nawet możliwości podjęcia pracy. 
Całe dnie pochłania jej opieka nad 
dziewczynką i jej dwójką rodzeństwa. 
Jedyna nadzieja w ludziach dobrej 
woli. Na szczęście tacy ludzie jeszcze 
są. Nauczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie Lidia Tatara 
i edyta kamińska zorganizowały już 
kilka akcji charytatywnych, z których 
dochód przeznaczony był na pomoc 
Natalce. 1 czerwca podczas ostatniej 
akcji, do której przyłączył się PCK 
kierowany przez Eugeniusza Hein-
richa udało się zebrać 5 075,12 zł. 
Swoją pomoc zaoferowały też szkoły 
z Błotna i Długołęki, dzięki czemu 
do tej pory udało się zebrać około 
7 tysięcy złotych. To wciąż za mało. 
Jednak mama Natalki nie traci na-
dziei. Już wkrótce, podczas tegorocz-
nych dożynek odbędzie się kolejna 

akcja. Mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli zakupić różne domowe 
przetwory. Można również czynnie 
przyłączyć się do akcji. Jeśli ktoś 
ma jakiś pomysł lub chociaż jakieś 
niepotrzebne rzeczy, które można 
byłoby sprzedać organizatorzy akcji 
chętnie je przyjmą. Nie trzeba doda-
wać, że całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na zakup stymulatora. 
Można również wpłacać pieniądze na 
specjalne konto. Jego numer pojawiał 
się już w „Dzienniku”, lecz dziś go 
przypominamy: 48 1240 3884 1111 
0010 0711 2918 z dopiskiem: pomoc 
dla natalii kielar. 

Sprawą zainteresowała się również 
gazeta „Chwila dla Ciebie”. Na jej 
łamach zostanie opublikowany re-
portaż o chorobie dziewczynki i być 
może za tym pośrednictwem historia 
dziecka dotrze do jakiegoś sponsora, 
dzięki czemu uda się zebrać potrzeb-

ne pieniądze.
Jednak największą szansą na za-

kup stymulatora i sfinansowanie 
zabiegu wydaje się być fakt, że losem 
Natalki zainteresował się emitowany 
na antenie Polsatu program „Nasze 
dzieci” działający pod patronatem 
Fundacji „Polsat Dzieciom”. Najpraw-
dopodobniej 16 września do naszego 
miasta przybędzie ekipa telewizyjna, 
która nakręci reportaż o chorobie 
dziewczynki. Zostanie przeprowa-
dzona również zbiórka pieniędzy za 
pośrednictwem sms-ów. Numer, na 
który należy je wysyłać nie jest jeszcze 
znany, lecz my już dziś apelujemy do 
wszystkich mieszkańców. Każdy z nas 
będzie mógł w sposób łatwy, wygod-
ny i tani przyłączyć się do tej akcji. 
Wystarczy wziąć do ręki telefon. Nie 
bądźmy obojętni.

ag

natalka nadal potrzebuje pomocy

Weekend w kinie „Orzeł”
Dublerzy

Komedia kryminalna Polska 2006 r., reż. Marcin Ziębiński, obsada: Robert 
Gonera, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zama-
chowski, czas trwania 114 min., projekcja: piątek 
– niedziela godzina 19.00.

Zrealizowana w tym roku polska komedia 
kryminalna w gwiazdorskiej obsadzie. Poza 
zawodowymi aktorami na ekranie pojawia się 
również Kayah.

Historia przyjaźni dwóch ludzi - Maksa i Leo-
na, których zetknął przypadek, a ściga pech. Po-
woduje on, że zostają oni wplątani w sensacyjną 
intrygę. W ich perypetie wpleciona jest historia 
zmagań służb specjalnych ze słynną sycylijską 
rodziną Gambini.

Ag

Natalka Kielar z mamą. 
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ze szkolnej ławy. Podczas spotkania 
jak zwykle wspomnienia, śmiech, 
błyskają flesze aparatów. Każdy chce 
się uwiecznić z koleżanką, kolegą. W 
trakcie ucztowania nie mogło się obyć 
bez dodatkowych atrakcji. Znaleźli 
się odważni by wydoić kozę, wsiąść 
na siodło i przegalopować konno. A 
to wszystko przy salwach śmiechu. 
Tak dotrwaliśmy do późnych godzin 

nocnych. Niektórzy udali się na spo-
czynek (zapewniony przez gospoda-
rzy), inni jeszcze nie mogli się naga-
dać bo tematów nie brakowało. Około 
3.00 zakończono biesiadę. Rano przy 
wspólnym śniadaniu stwierdziliśmy, 
że gdyby i tydzień trwało spotkanie i 
tak tematów by się nie wyczerpało. Bo 

jest co wspominać i o czym mówić. 
Żegnając się znów przyrzekliśmy 
sobie, że jak Bóg pozwoli to za 5 lat 
znowu się spotkamy. Chcielibyśmy, 
aby to następne spotkanie powiększy-
ło się o grono nauczycieli, tych którzy 
z różnych przyczyn do tej pory nie 
uczestniczyli z nami. Nie wszystkie 
adresy są nam znane. Ale chyba sobie 
poradzimy. Jesteśmy uparci i chyba 
nam sie uda zgromadzić wszystkich. 
Najbardziej cieszy nas to, że te nasze 
spotkania scementowały naszą przy-
jaźń. Dzwonimy do siebie, piszemy, 
radzimy się w trudnych sprawach 
- nawet bardzo osobistych. Dzielimy 
się radościami i problemami jak w 
dobrej rodzinie. I nie jest ważne, że 

dzielą nas kilometry, trudy podróży 
- to nic nie znaczy. Gdy nadchodzi 
czas spotkania jesteśmy gotowi zo-
stawić swoje sprawy, swoje rodziny 
i na te kilkanaście godzin przyjechać 
by być razem. I za to Wam kochani 
dziękuję.

Jadwiga Cichecka (Karolczuk)

Dzień 5 sierpnia 2006 roku powitał 
nas deszczem. Ale to nie przeszko-
dziło, by po raz trzeci spotkała się 
siódma klasa – absolwenci 1961 r. Z 
odległych miejsc w kraju przyjechali 
na to spotkanie zgodnie z obietnicą, 
którą złożyliśmy sobie, gdy w 1996 
roku po 35-ciu latach od ukończenia 
szkoły podstawowej, spotkaliśmy się 
po raz pierwszy. Następne spotkanie 
było w 2001 roku po 5-ciu latach i 
obecne też po 5-ciu latach w roku 
bieżącym.

To spotkanie rozpoczęliśmy od 
odwiedzenia tych, których już nie ma 
wśród nas - ale są nam bliscy i pozo-
staną w naszej pamięci na zawsze. 

Udaliśmy się na groby by zapalić zni-
cze. Wspominaliśmy naszą wspaniałą 
pierwszą wychowawczynię śp. Marię 
Błażyńską, uczących nas nauczycieli: 
śp. Stefanię Wiercioch, Zenobię Ma-
jewską, Teresę Wierną, Stanisława 
Steczka i naszego obecnego jeszcze 
z nami w 2001 r. Tadeusza Dorobę. 
Przeszliśmy na groby kolegów: śp. 
Antka Stokłosa, Zdzicha Walerczaka 
i Janka Sawickiego, u którego ostatnio 
bawiliśmy w 2001 r. w Kościuszkach. 
Stanęli przed nami wszyscy - tak 
jakby czas się zatrzymał. Do grona 
tych wspomnień dołożyliśmy wspo-
mnienie o Romanie Gruchale, który 
świetnym humorem bawił nas przed 
5-cioma laty w Kościuszkach.

Po tej chwili tych smutnych wspo-
mnień udaliśmy się do Ostrzycy, 

gdzie w gospodarstwie państwa 
Furmańczyków czekały na nas za-
stawione wspaniałym jadłem stoły. 
Po raz pierwszy po 45 latach dotarli 
do nas co, którzy z różnych przyczyn 
osobistych nie mogli być na poprzed-
nich spotkaniach. Przyjechała Irenka 
Bartoszewska, Ula Niećko - od której 
marzeń zaczęły się te nasze spotkania. 
Przyjechał też Władek Kościelniak - 
swym przyjazdem zrobił nam wielką 
niespodziankę. Mile nas zaskoczył. I 
znów jak za pierwszym razem - wiele 
radości z momentu rozpoznawania 
się. W tym roku wszyscy kończymy 
po 60 lat - więc 45 lat niewidzenia 
się - to naprawdę trudno odszukać 

w dawnych wspomnieniach tamtych 
rysów twarzy, sylwetki. Ale po kilku 
sekundach - udaje się. Nasze zacho-
wanie się dziś, to jakby czas w miejscu 
stanął, bo choć siwe włosy, to zacho-
wujemy się tak jak na lekcji w klasie. 
Wśród nas nie mogło zabraknąć na-
szego wspaniałego wychowawcy pana 
Stanisława Majewskiego, któremu 
bardzo wiele zawdzięczamy bo był dla 
nas jak ojciec.Dotarł do nas także z 
Kalisza pan Stanisław Sobczak, który 
bardzo kocha Nowogard, no i przy 
tym chyba nas. Ale możemy się po-
chwalić, że od tego spotkania z racji 
naszego sędziwego wieku jesteśmy 
ze Stasiem Sobczakiem „na Ty” i nie 
wiadomo, czy to my do Niego doro-
śliśmy, czy on zaczekał na nas. Ale to 
bardzo miłe. Czujemy się jak koledzy 

Spotkanie absolwentów 1961r. 

jedna wielka rodzina

I rząd od lewej: St. Sowa, ula niećko, Z. kurzawa, D. Zagartowska, St. Ma-
jewski, St. Sobczak, B. Groblena
II rząd: c. kaciupa, a. Martynowicz, H. nowak, B. Masztaler, Wł. kościelniak, 
j. Bartoszewska, j. krusiak, H. Paluch, e. Lembas, j. karolczuk.

od lewej: a. Martynowicz, e. Lembas, u. niećko, H. nowak, j. karolczuk, 
j. krusiak (nazwiska Pań rodowe)
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W dniach 12 – 13 sierpnia przy ul. Boh. Warszawy odbył się I Wakacyjny 
Festyn na Koplu. Program imprezy obejmował:

Sobota:
- MIKROFON DLA WSZYSTKICH – śpiewał i grał na gitarze Maciej 

Kasprzak
- LOTERIA FANTOWA – na rzecz „Jakubka”
- POKAZ POJAZDÓW – motocykle Z. Sudomierski (Zibi - suzuki, Tomek 

– yamaha, Paweł – kawasaki, Tadeusz – kawasaki)
- ZABAWA PIKNIKOWA I INNE ATRAKCJE – grał zespół instrumentalno 

– wokalny z Płot „Manta” p. Ryszard i jego córki
- ZAMKI, ROWERY, ZJEŻDŻALNIE DLA DZIECI, KONKURSY 
DLA WSZYSTKICH WSPÓLNE OGNISKO ORAZ NIESPODZIANKA 

– pokaz fajerwerków.
Niedziela:
- OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA NAJMŁODSZYCH 
GRUPA I 8-12 LAT – 4 zespoły
GRUPA II 13 - LAT – 8 zespołów. Cały turniej sędziował Krzysztof Kulpa
- ZABAWY REKREACYJNO – SPORTOWE - TATA, MAMA I JA (RIN-

GO, 
SKAKANKA, RZUT LOTKĄ, RZUTY KARNE PAŃ, “STRONG MEN” 

DLA PANÓW, RZUT “BUCIKIEM” DLA PAŃ, TURNIEJ BADMINTONA 
DLA PAŃ ORAZ WIELE INNYCH. 

- PREZENTACJA SAMOCHODÓW TERENOWYCH – Daniel Grabarek, 
Waldek i Piotrek (samochody marki UAZ, ARO, USTAL)

Wyniki turnieju piłki nożnej dla najmłodszych:
1. Młody wiatr
2. WKS. Ostrzyca
3. Końcówka mocy

I Wakacyjny Festyn na koplu

Królem strzelców został Piotr Bambus - WKS Ostrzyca.
Najlepszym bramkarzem Turnieju Kacper Nowosielski - Młody wiatr.
Grupa starsza – finał:
1. Ostrzyca
2. Twoja stara
3. Radosław
Królem strzelców został Mariusz Stachowiak – Ostrzyca, natomiast najlep-

szym bramkarzem Łukasz Pędziwiatr z Ostrzycy.
Zawodnicy i zespoły otrzymali nagrody, piłki, statuetki i puchary za naj-

lepsze miejsca. Nagrody wręczał Paweł Pinkowski.
Organizatorzy I Wakacyjnego Festynu na Koplu pragną podziękować 

wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu tej imprezy, a w szczegól-
ności sponsorom, bez których ta impreza nie miałaby racji bytu. 

Red.

Szkoła 
Muzyki

Edward Stec
ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2006/07 od lat 
7 do sekcji fortepianu, 

akordeonu i instrumentów 
klawiszowych.

Apel
Do naszej redakcji zgłosiła 

się pewna kobieta, która 30 
października 2003 roku mię-
dzy godziną 17.00 a 18.00 na 
ulicy Kościuszki doznała wy-
padku na schodach, w wyniku 
którego połamała sobie nogę. 
Wówczas znalazła się osoba, 
która udzieliła jej pomocy i 
wezwała pogotowie. Nasza 
rozmówczyni prosi tę osobę o 
kontakt pod numerem telefonu 
091 39 26 528.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Nowogardzie zaprasza w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czekamy w 
biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za ten rok 
są opłacone.

Serdecznie zapraszamy
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Oddam 
7-tygodniowe 3 psy. 

Odrobaczone. 
Tel. 0697 116 186

Dziś pierwszy dzień roku szkolne-
go. Jednak nie wszystkie dzieci miały 
możliwość odpoczywać na półkolo-
niach, obozach czy innych formach 
zorganizowanego wypoczynku. Pod-
czas, gdy niektóre dzieci odpoczywały, 
ich rówieśnicy ciężko pracowali.

Spotykam dwóch młodych chłop-
ców. Mają 10 i 11 lat. Są braćmi. Ciągną 
ciężki wózek wypełniony po brzegi że-
lazem. Rozmawiając z nimi dowiedzia-

koniec wakacji
łem się, że to dla nich codzienność.

- Na wakacjach nigdzie nie byliśmy, 
bo naszych rodziców na to nie stać. 
Oboje nie pracują, a oprócz nas w domu 
jest jeszcze troje rodzeństwa. Rodzice 
mają pieniądze z Opieki, ale to jest za 
mało. Tata często bierze jakieś „fuchy”, 
aby coś zarobić. Wszyscy pracowaliśmy 
przy zbiorze truskawek. Pieniądze za 
złom oddajemy rodzicom, aby było z 
czego żyć. Wstajemy codziennie o 7.00 

rano i zbieramy butelki po piwie, pusz-
ki, złom i makulaturę do godz. 15.00, 
dopóki czynne są skupy. W wolne sobo-
ty tylko do 13.00, bo o 14.00 wszystko 
jest już pozamykane. To jest dla nas 
normalne, gdyż złom zbieramy także 
podczas roku szkolnego, ale dopiero po 
lekcjach.

Moi młodzi rozmówcy mówią mi 
„to jest normalne”, ale czy to jest nor-
malne? Podziwiam wprawdzie zaan-
gażowanie tych młodych chłopców 
– dzieciaków chcących pomóc swym 
rodzicom. Ale czy tak miały wyglądać 
ich wakacje? Czy tak ma wyglądać ich 
dzieciństwo?

I. Karczyński

Czy taką przyszłość szykujemy naszym dzieciom?
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OG£OSZENIA drObNE
NieRUcHOMOŚci
• Duże mieszkanie lub dom 

w Nowogardzie – kupię lub 
wynajmę. Tel. 0500 4�4 576.

• Poszukuję niedrogo pokoju 
bądź kawalerki do wynajęcia. 
0500 766 730.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wydzierżawię kiosk typu „Ruch”. 
091 39 28 108.

• Szukam do wynajęcia taniej 
kawalerki. 0660 412 121.

• Kupię stanowczo mieszkanie 
2-pokojowe w Nowogardzie lub 
Goleniowie z własnym c.o. 0607 
934 4�1.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia 1 lub 2-pokojowego. 
0604 775 563.

• Sprzedam działkę ogrodową 
5,5-arową z murowaną altanką, 
z mediami. 0604 509 996.

• Kupię lub zamienię na większe 
mieszkanie 3 lub 4-pokojowe na 
ul. Zamkowej. 0509 636 956.

• Sprzedam dom na wsi w stanie 
surowym. 0888 066 106.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 48 98 37.

• Pilnie poszukuję pokoju do wyna-
jęcia. 0880 884 943.

• Do wydzierżawienia – hala o 
pow. 120 m kw. oraz pomieszcze-
nie biurowe. Obok hali znajduje 
się trafostacja. Lokalizacja bu-
dynku – Nowogard, ul. Traugutta 
2. 091 39 21 302 – do 14.00, 0607 
2�� �35.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę 
– Nowogard. 0509 636 921.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 198, 0693 
850 197.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
45 m kw. w Nowogardzie. 091 39 
22 516, po 18.00.

• Sprzedam pawilon z możliwością 
zamieszkania. 0888 066 106.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 

poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cylin-
drowy, wspomaganie kierownicy, 
ABS, centralny zamek, alufelgi 16’’, 
wtrysk mechaniczny, katalizator., 
GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 

poj. 2.0 automat, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 111 
17.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, poj. 
704, 1996 r., stan dobry, cena do 
uzgodnienia. 0692 582 982, 0608 
697 092.

• Sprzedam Opel Vectra hatchback, 
1993 r., poj. 2.0i. Cena 6.500 zł – do 
uzgodnienia. 0889 430 872, 091 39 
22 775.

• Tanio sprzedam Opel Corsa, 1995 
r. (uderzony w bok), wspomagane, 
ABS, klima, centralny zamek. 091 39 
26 668, 0605 524 788.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 instalacja 
gazowa. Przegląd do 08.08.2007 
– do jazdy. Cena 2.000 zł. 091 
39 110 35.

ROLNicTWO
• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 
16.00 – 091 39 22 165, po 16.00 
– 091 39 25 0�7.

• Sprzedam stół wibracyjny oraz 
formy do produkcji kostki polbruku. 
091 39 21 176.

• Sprzedam białe kaczki, oskubane na 
zamówienie. Tel. 091 39 18 723.

• Pilnie przyjmę ziemię. 091 392 
05 53 – do 1�.00, 0502 550 �71.

• Sprzedam bronę talerzową, pow. 
robocza 3,20 m. 0692 383 702.

• Kupię drewno do kominka. 091 39 
23 887.

• Miód z własnej pasieki – 18 zł za 
słoik 0,9l. Tel. 091 39 22 752 (po 
południu).

• Skup jabłek „spadów”. Ul. Kościuszki 
18/2, Nowogard. 0665 418 506.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DY WA N O P R A N i e  –  0 6 0 4 
373 143.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 7�3, 0660 392 �51.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Profesjonalne czyszczenie i ma-
lowanie dachów. Szybko, tanio 
i solidnie. 091 39 26 0�4, 0507 

656 632.
• J. angielski – podstawówka i 

gimnazjum. 0504 793 557.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Po-

niatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
0603 584 553.

•  Transport, przeprowadzki. 0694 
325 416. 

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 
45 13.

• Transport, przeprowadzki. 0693 
511 717.

PRAcA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• Przedsiębiorstwo Ogólnobu-
dowlane „Ptaszyński” zatrudni 
pracowników do dociepleń, 
płytkarzy. 0602 242 709, 0602 
159 015, 091 39 25 769 – po 
20.00.

• PRAcA W OFe!!! Tel. 0513 
164 203.

• Zatrudnię płytkarzy, malarzy, 
szpachlarzy i do dociepleń. 0605 
115 064.

• Przyjmę do pracy kierowcę z kat. C. 
0501 692 145.

• Zatrudnię betoniarzy, zbrojarzy, 
cieśli. 0608 697 092.

• Zlecę wykonanie więźby dachowej. 
0501 549 756, 091 39 20 970.

• Szkoła Języków Obcych mgr Jo-
lanty Uścinowicz filia w Nowogar-
dzie poszukuje lektorów języków 
obcych do współpracy. Kontakt 
– 0661 131 860.

iNNe
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSZKODOWANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 
5 elementów z kolumnami i 
dokumentacją, mało używana, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Piec gazowy c.o. VAiLANT, 
elektronik, na mieszkanie, 
domek. cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant, cena 400 
zł – gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 

• elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody 3�0V, małe 
gabaryty, do domku, baru, 
cena od 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody 130 – 190 
litr., stojący, idealny do domku, 
pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku 
bateriach – jednocześnie. 0501 
446 467.

• Przyjmę ziemię. 0502 550 871, 091 
39 20 553.

• Kupię podręczniki (2 komplety) 
do klasy ii z LO nr 1. Tel. 0505 
297 036.

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 

0695 634 04�.
• Sprzedam piękną suknię ślubną 

ecru, rozmiar 38-40, bardzo tanio. 
0509 636 956.

• Oddam 8-tygodniowe kocięta. 
091 392 05 74.

• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 
sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Kupię książki do IV klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2. 0510 100 416.

• Sprzedam gitarę klasyczną Admira 
z pokrowcem i stojakiem. Stan b. 
dobry, rok używana. 0693 469 334.

• Grzejniki panelowe c.o. do 
mieszkania, domku, warsztatu, 
różne rozmiary, nowe i używane 
– tanio oraz Piec gazowy c.o. 
Vaillant stojący, żeliwny, 
elektronik, ekonomiczny, do 
domku – kuchni, cena �00 
zł, serwis gwarancyjny. 0501 
446 467.

• S p r z e d a m  2 - m i e s i ę c z n e 
szczenięta Syberian Husky 
n i e b i e s k o o k i e .  K o m p l e t 
szczepień + badania. 050� 
973 632.

• Sprzedam piec c.o. Viesmann, 
kocioł 25-35 Kw i zasobnik na ciepłą 
wodę 120l w idealnym stanie. 0501 
692 145.

• Sprzedam drukarkę laserową 
HP1020, cena 200 zł. 0665 
164 707.

• Kupię – sprzedam pilarki 
spalinowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 26� 57 – od 
9.00 do 17.00, 060� 32� 095.
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 Witamy wśród nas...

reklama

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Informujemy, że   

1 września 2006 r.
piątek w godz.  �.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Syn Agnieszki Domin 
ur. 22.08.06 z Osowa

Córka Anny Kubackiej 
ur. 22.08.06 z Miesze-
wa

Syn Anny Dukaczew-
skiej ur. 26.08.06 z 
Wierzbięcina

Syn Beaty Ubych ur. 
25.08.06 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodzi-
ło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodzica

reklama reklama

Zebranie ko-
szyka grzybów 
zajmuje z reguły 
ponad godzinę. 
Czasami można 
to zrobić szyb-
ciej, szczególnie 
gdy znajdzie się 
taki okaz.

Do naszej re-
dakcji zgłosił się 
Roman Rewuś 
z  sy nem Ma -
riuszem, którzy 
przynieśli impo-
nujących rozmia-
rów borowika. W 
środę przed południem 
wybrali się do lasu w 
okolicy Czermnicy i 
już po chwili znaleźli 

widoczne na zdjęciu 
grzyby rosnące w od-
ległości około metra 
od siebie. Ten większy 
ważył 0,712 kg. Nie po-

zostaje nam nic innego 
jak pogratulować zdo-
byczy.

ag

Piękny okaz

Piękne okazy grzybów.
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krzyżówka nr 35kupon nr 35 Humor 
Henia Szczupaka

Z obserwacji natury
Najbujniej kwitnie – daję wam słowo
Lipa, podlana wodą... sodową.

Dla świętej zgody
Ileż te hasła przynoszą nam szkody:
„Byle mieć spokój” i „dla świętej zgody”.
Gdy sitwa kradnie, nie wyda jej nikt tu,
Kto ma zasadę „byle bez konfliktów!”
Gdy się panoszy gdzieś kacyk lub ważniak,
Niejeden cierpi – „byle nie rozdrażniać!”
Ktoś toleruje nierobów gromadkę,
Trzęsąc portkami – „byle mieć posadkę”.
Gdzieś piją w pracy – nie żaden to dramat,
Nadzór wie swoje: „byle z ludźmi sztama!”
Kogoś tam kumple oczernili podle,
Lecz koleś milczy – „byle zostać w siodle”...
Złą gospodarkę, choć widzi ktoś nieraz,
Nie tknie tej zadry – „byle nie zadzierać”...
Tak nam się mnożą te braki i draki,
Przez konformistów – ludzi byle jakich!

Rekomendacja
Ma brudne ręce? Recydywista? 
Za to ankieta jako łza czysta!

Bojownik 
(Dla znanego bramkarza)
Nie ugnie się przed nikim,
I zawsze jest na przedzie,
Zwalczając każdą klikę,
Dopóki w nią nie wejdzie!

O punktualności
Punktualnością radny nie grzeszy,
Chyba, że do kasy spieszy.

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 34 – ruSZa kaM-
PanIa WyBOrcZa – nade-
słali: Jerzy Siedlecki, Ryszard 
Gutowski, Alicja Wypych, Jan 
Mikłaszewicz, Agnieszka Pluta, 
Anna Domagała, Jadzia Wdow-
czyk, HJ (?), Aniela Włodek, 
Teresa Powalska, Andrzej Lesz-

czyński, Regina Orłowska, Hali-
na Stefańska, Jagoda Socha, Da-
nuta Gruszczyńska, Zofia Krzak, 
Stanisława Pokorska, Bogumiła 
Urtnowska, Janina Jarczewska, 
Teresa Młynarska, Władysła-
wa Kubisz, Krystyna Piaszczyk, 
Franciszek Palenica, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Ha-

lina Szwal, Edyta Domagalska, 
Bogdana Walewska (33).
Prenumeraty „Dn” na paź-
dziernik wylosowali:
- Bogdana Walewska z Nowo-
gardu,
- Teresa Młynarska ze Słajsina, 
- Agnieszka Pluta z Błotna.

Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

29.08.2006 r., Barbara Kozaczuk, 1929 r., Nowogard
22.08.2006 r., Marian Marciniak, 1949 r., Nowogard
31.08.2006 r., Józefa Gorzała, 1920 r., Wierzbięcin

Nowogard 31.08.2006r.

OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, FiLiA 
NOWOGARD

1. Stolarz
2. Operator zmianowy oczyszczalni ścieków
3. Operator zmianowy stacji wodociągowej
4. Kierowca C, C+E
5. Specjalista ds. windykacji
6. Kasjer-sprzedawca 
7. Sprzedawca-serwisant komputerowy
8. Monter- hydraulik 
 wodno-kanalizacyjny (lub pomocnik)
9. Kierownik budowy; murarz; tynkarz; 
 cieśla; betoniarz
10. Tokarz-frezer
11. Sprzedawca
12. Kucharz
13. Elektryk
14. Monter instalacji sieciowej (Internet)
15. Informatyk-administrator internetu
16. Murarz-tynkarz
17. Informatyk
18. Kierowca kat. B
19. Kierowca kat. C
20. Pracownik produkcji świec ozdobnych
21. Referent administracyjno-biurowy
22. Osoby do pracy na promocji
23. Mechanik samochodów osobowych
24. Doradca klienta
25. Piśrednik pracy
26. Stolarz (lub osoba do przyuczenia)
27. Elektryk
28. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przyuczenia)
29. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
30. Sprzątaczka; Robotnik gospodarczy 
 (gr. inw.)

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyjnego; pie-

lęgniarka; fizjoterapeuci (Miejscowości 
nadmorskie)

2. Palacz; operator suwnicy magnesowej 
(Szczecin)

3. Kierownik produkcji piekarniczej (Dobra)
4. Piekarz (Dobra)
5. Pracownik produkcji okien (Brojce)
6. Maszynista lokomotywy (Szczecin)
7. Kierowca C+E (Gryfice)
8. Szwaczka; krojczy (Goleniów)
9. Ustawiacz-manewrowy (Szczecin)
10. Pracownik obróbki skór (Żdżary k/Gole-

niowa)
11. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
12. Konsultant/-ka wsparcia technicznego 

(Szczecin)
13. Kierowca C+E (Częstochowa)
14. Pracownik produkcji (Mirosław)
15. Kierownik ds. budowlanych (Szczecin)
16. Kierownik ds. akwizycji nieruchomości 

(Szczecin)
17. Kierowca-operator (Gdańsk)
18. Robotnik budowlany (Goleniów)
19. Nauczyciel polskiego; historii i bibliotekarz 

(Ostromicach)
20. Instruktor żeglarstwa regatowego; mo-

delarstwa okrętowego; żeglarstwa tury-
stycznego (Goleniów)

21. Psycholog szkolny (Goleniów)
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Pomorzanin: Bobrowski (46’ 
Frąckowiak) – Mordzak, Jaku-
bowski, Paszkiewicz (46’ Hoppe, 
75’ Iwaniuk), Domanowski, 
Skrzecz, Pertkiewicz, Majdziński, 
Majczyna, Borowik, Lembas.

W minioną sobotę juniorzy 
Pomorzanina zmierzyli się z 
rówieśnikami grającymi w bar-
wach Piasta Chociwel. Rywal 
naszej drużyny spisuje się w tym 
sezonie znakomicie wygrywając 
wszystkie dotychczasowe poje-
dynki pewnie i wysoko. Niestety, 
podopieczni Czesława Sowy 
również nie zdołali nawiązać z 
nimi walki.

Już w pierwszej minucie me-
czu Bobrwski musiał powstrzy-
mać szarżującego w jego kie-

runku zawodnika Piasta i zrobił 
to skutecznie. Gospodarze nie 
zamierzali zwalniać a Pomo-
rzanin do 25. minuty bronił 
się skutecznie. Wtedy to gracz 
z Chociwla silnym strzałem z 
20 metrów w samo okienko 
zdobył prowadzenie dla swojej 
drużyny. Pięć minut później, po 
dośrodkowaniu z prawej strony 
i uderzeniu głową padła, druga 
bramka. Pomorzanin próbuje 
odpowiedzieć w 35.minucie 
meczu, lecz uderzenie Borowi-
ka z rzutu wolnego przelatuje 
nad poprzeczką. Jedyny celny 
strzał nasza drużyna oddała w 
40. minucie meczu, lecz był zbyt 
słaby by zaskoczyć bramkarza 
gospodarzy.

Druga połowa była jeszcze 
gorsza. W 55. minucie Mordzak 
otrzymał drugą żółtą kartkę i 
od tego momentu rozpoczął 
się pogrom. W 60. minucie 
dośrodkowanie z prawej strony 
uderzeniem z pierwszej piłki na 
bramkę zamienia jeden z pił-
karzy gospodarzy. Mija kolejne 
pięć minut gdy kolejna wrzutka 
z prawej strony zakończona zo-
staje celnym uderzeniem głową 
i jest już 4:0. W 70. minucie do-
środkowanie tym razem z lewej 
strony jest na tyle skuteczne, że 
zawodnik gospodarzy musiał 
tylko dostawić nogę by zdobyć 
piątą bramkę. Wynik meczu 
zostaje ustalony w 80. minucie 
po mocnym strzale z 11. metrów 
pod poprzeczkę. Pięć minut 
przed końcem spotkania Po-
morzanin stwarza sobie okazję 
do zdobycia bramki honorowej, 
lecz strzał Pertkiewicza bram-
karz Piasta zdołał przenieść nad 
poprzeczkę.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Sparta Gryfice 

1:0, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Mieszko Mieszkowice 1:0, Ra-
dovia Radowo Małe - Osadnik 
Myślibórz 1:3, Vineta Wolin 
- Dąb Dębno 1:1, Orzeł Trzciń-
sko Zdrój - Odra Chojna 3:3, 
Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany 
4:2, Piast Choszczno - Fagus 
Kołbacz 0:1.

Andrzej Garguliński

Piast chociwel – Pomorzanin nowogard 6:0 (2:0)

Dotkliwa porażka

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 5 15 27-2
2.  Vineta Wolin 5 13 20-4
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 5 12 16-24
4.  Kłos Pełczyce 4 10 11-6
5.  Osadnik Myślibórz 5 9 29-10
6.  Radovia Radowo Małe 5 9 14-12
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 5 8 11-9
8.  Dąb Dębno 5 7 19-10
9.  Mieszko Mieszkowice 5 7 6-7
10.  Polonia Płoty 5 6 5-14
11.  Pomorzanin Nowogard 5 6 7-13
12.  Sparta Gryfice 5 5 4-4
13.  Fagus Kołbacz 5 3 5-14
14.  Zorza Dobrzany 5 1 5-18
15.  Odra Chojna 5 1 6-26
16.  Piast Choszczno 4 0 1-13

Zgodnie z postanowieniami 
Zarządu klubu piłkarze będą 
wynagradzani w zależności od 
wyników. W tegorocznym bu-
dżecie wygospodarowano na 
ten cel 10 tys. zł, jest, więc o co 
walczyć. 

Za każdy zdobyty punkt dru-
żyna otrzyma do podziału 330 zł. 
Zarząd nie był jednak drobiazgo-
wy i ustalono, że za zwycięstwo 
będzie to kwota 1000 zł a za 
remis właśnie 330 zł. Warunkiem 
wypłaty jest by w okresie rozli-
czeniowym - który następuje co 
pięć spotkań – Pomorzanin pla-
sował się w czołówce tabeli, by do 

drugiego miejsca premiowanego 
barażem do IV ligi strata nie wy-
nosiła więcej niż 2-3 punkty.

Pięć ligowych spotkań już za 
nami. Nasza drużyna zajmuje co 
prawda czwartą pozycję, lecz ma 
tyle samo punktów co drugi w 
tabeli Piast Choszczno. Drużyna 
w tym czasie zarobiła 3330 zł. Po-
działem tej kwoty zajmuje się tre-
ner Wojciech Kubicki. Wysokość 
premii dla poszczególnych za-
wodników jest oczywiście różna. 
Jak się dowiedzieliśmy najwyższa 
nie przekroczy 300 zł a najniższa 
oscyluje w okolicy 40 zł.

Wypada mieć nadzieję, że po 

kolejnych pięciu meczach pił-
karze znowu będą mogli zgłosić 
się po premie do klubowej kasy. 
Walka o kolejne punkty, a tym 
samym pieniądze zaczyna się już 
w niedzielę, meczem z Hutni-
kiem EKO TRA Szczecin.

Andrzej Garguliński

Premie dla piłkarzy
Jak już informowaliśmy od tego sezonu piłkarze 

Pomorzanina otrzymywać będą premię za występy w 
klubowych barwach. Właśnie przyszedł czas pierwszych 
rozliczeń.

Z Hutnikiem 
u siebie

W najbliższą niedzielę Pomorzanin zagra na 
własnym boisku kolejne spotkanie o ligowe punkty. 
Do Nowogardu przyjadą zawodnicy Hutnika EKO 
TRAS Szczecin. Nasz najbliższy rywal w pięciu 
dotychczasowych spotkaniach odniósł dwa zwycię-
stwa, jeden raz zremisował i z siedmioma punktami 
zajmuje siódmą pozycję w tabeli.

Początek meczu o godzinie 17.00.
Pozostałe spotkania kolejki:
Sparta Gryfice - Fagus Kołbacz, Zorza Dobrzany 

- Piast Choszczno, Dąb Dębno - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój, Osadnik Myślibórz - Vineta Wolin, Polonia 
Płoty - Piast Chociwel, Mieszko Mieszkowice - Ra-
dovia Radowo Małe, Odra Chojna - Kłos Pełczyce

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa 
europy Taxi

Chciałbym jako organizator podziękować za 
okazałą pomoc i współpracę przy organizacji Mi-
strzostw Europy Taxi. Współorganizatorom panu 
burmistrzowi Nowogardu Kazimierzowi Ziembie 
oraz panu staroście powiatu goleniowskiego Jerzemu 
Jabłońskiemu. Za ogromny wkład pracy serdecznie 
dziękuję wąskiemu sztabowi organizacyjnemu w 
osobach: pan Robert Augustynek, Pani Ania Protas i 
pani Krystyna Dwornik.

Ponadto podziękowania dla osób, które w różny, 
ale skuteczny, sposób nas wspomogli i wspólnie te 
mistrzostwa zorganizowaliśmy. Oto te osoby:prze-
wodniczący RM pan Stanisław Kazuba, pani Ela Pro-
tas, pani Renata Chomińska, pan Błażej Nawara, pani 
Marta Bakalarczyk, pan Tomasz Taran, pan Janusz 
Łyjak, pan Andrzej Danieluk, burmistrz Golczewa 
pan Marian Kiełbasa, wójt gminy Osina pan Wiesław 
Tomkowski, pan Bogdan Banasiewicz, pan Sebastian 
Białowąs, pani Ania Wojsznis, pan Leszek Becela, pan 
Jan Mularczyk, Telewizja Szczecin, pan Marek Słomski 
wraz z Dziennikiem Nowogardzkim, Firma Asprod 
z Klinisk, Zespół Taneczny „Flesz”, pan Zbigniew Ur-
bański, w-ce prezydent Stargardu Szczecińskiego pan 
Marek Stankiewicz, pan August Szlafke, pan Paweł 
Taberski, pan Leszek Siwecki z Browaru Szczecin, 
pan Jan Wysoczyński, pan Jan Bąk, pan Mieczysław 
Cedro, pani Joanna Wardzińska, pani Ewa Szukalska, 
pan Józef Korkosz, pan Marian Hryń.

Andrzej Szafran

Wraz z otwarciem granic wielu na-
szych rodaków wyjechała do pracy na 
wyspy brytyjskie. Liczba Polaków jest tak 
duża, że zaczęło pojawiać się dwujęzycz-
ne zapowiedzi meczów piłkarskich.

Pierwszoligowy klub Inverness Cale-
donian Thistle jako pierwszy zauważył 
napływ emigrantów z naszego kraju 
i zapowiedzi swoich meczów zaczął 
publikować w języku polskim. Stało się 
to gdy wolontariusze rozdający ulotki 
stwierdzili, że pokaźną część spotykanych 

przez nich ludzi stanowią nasi rodacy. 
Szacuje się, że w Inverness, głównie w 
hotelarstwie i domach opieki, pracuje 5 
– 8 tys. Polaków.

Czy klub z tego miasta zdoła podbić 
serca nowej, ważnej mniejszości naro-
dowej? Będzie to raczej trudne, gdyż 
większość z nich kibicuje Celticowi Glas-
gow, w którym gra Artur Boruc i Maciej 
Żurawski.

Andrzej Garguliński

Polacy – ważna mniejszość narodowa
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Hurtownia Rowerów i Skuterów
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0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Czytaj strona 4

reklama

czytaj na str. 3

Szkoła Zaoczna „Progres” w nowogardzie 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (były rolniczak) 

ul. Poniatowskiego 21, tel./fax 091 392 11 62 
przyjmuje jeszcze zapisy 

na rok szkolny 2006/2007 do:
• Policealne Studium Zawodowe 2-letnie o kierunkach:

- technik ekonomista
- technik informatyk

- technik BHP
czesne miesięczne 90 zł

Brak wpisowego, nie płacisz za wakacje
W naSZej SZkOLe BĘdZIeSZ cZuŁ SIĘ dOBrZe!!!

jeST TO SZkOŁa Z TradycjaMI!!!

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

reklama reklama

reklama

uczniowie 
wrócili do szkół

czy te wybory 
coś zmienią?

czytaj na str. 2

renault 
wylądował 
w rowie
Jeśli deszcz 
to wygrana

czytaj na str. 11
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KALENDARIUM
5 września
imieniny: Bertyn, Budziboj, Dorota, Herakles, Herkulan, 
Herkules, Laurencjusz, Peregryn, Przyboj, Racisław, Rac
ław, Racława, Stronisława, Teodor, Urban, Wawrzyniec i 
Wiktoryn

6 września
imieniny: Albin, Aleksja, Bertrand, Bogdana, Bolemir, 
Donacjan, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eugenia, Eugen
iusz, Faust, German, Liberat, Magnus, Manswet, Michał, 
Onezyfor, Tomasz, Uniewit, Zachariasz i Zachary

7 września
imieniny: Domasuł, Domasława, Eupsychia, Eupsychiusz, 
Marek, Melchior, Pamfil, Pamfilia, Regina, Ryszard i 
Sozont

W poniedziałek 28. 08 per-
sonel sklepu „Lidl” zatrzymał 
mężczyznę, który usiłował 
ukraść sok wartości 79 groszy. 
Został za to ukarany mandatem 
karnym wysokości 50 zł.

Na ulicy Bema policjanci 
zatrzymali pijanego rowerzystę 
Bogumiła S., który w wydycha-
nym powietrzu miał około 2 
promili alkoholu.

Około godziny 20.30 poli-
cjanci zauważyli nieletniego, 
który wyglądał na pijanego. 
Badania potwierdziły ich przy-
puszczenia, miał 0,95 promila 
alkoholu we krwi. Sprawa trafi 
do Sądu Rodzinnego, przed 
obliczem którego rodzice na-
stolatka odpowiedzą za demo-
ralizację.

We wtorek 29. 08 na ulicy 
Bema skradziono stojący przed 
blokiem rower górski.

Na ulicy Poniatowskiego 
włamano się do seata ibizy. 
Złodziej po wyłamaniu klamki 
w drzwiach skradł radiood-
twarzacz pioneer oraz telefon 
komórkowy nokia. Wartość 
skradzionych przedmiotów 
oszacowano na 1135 zł.

Na Placu Wolności skradzio-
no telefon komórkowy sagem.

W środę 30. 08 policjanci 
zatrzymali w Osinie jadącego 

kronika policyjna

Przechodzącą przez przejście 
dla pieszych kobietę potrącił 
kierowca opla kadeta. Poszko-
dowana z ogólnymi obraże-
niami została przewieziona do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło w mi-
niony piątek około godziny 
16.00 na ulicy 3 Maja tuż przy 
skrzyżowaniu z ulicą Batalio-
nów Chłopskich. Przechodząca 

przejściem dla pieszych starsza 
kobieta została potrącona przez 

jadącego w kierunku Szczecina 
kierowcę opla kadeta. Mężczy-
zna był trzeźwy. Na szczęście 
obyło się bez poważniejszych 
obrażeń. Kobieta z ogólnymi 
potłuczeniami i obdarciem na-
skórka została przewieziona do 
szpitala, gdzie z uwagi na wiek 
zostanie poddana obserwacji.

Nie ustalono jeszcze czy po-
jazd poruszał się z nadmierną 

prędkością, niemniej 
wina z pewnością leży 
po stronie kierowcy. 
Warto przypomnieć, że 
piesi w obrębie przej-
ścia mają pierwszeństwo 
i obowiązkiem jadą-
cych samochodami jest 
zatrzymanie się przed 
pasami. Niestety, ta 
praktyka stosowana jest 
niezwykle rzadko, a cza-
sami kończy się tak, jak 
w piątkowe popołudnie 

na ulicy 3 Maja.
ag

Potrącił pieszą na pasach

Kierowca opla potrącił przechodzącą przejściem 
dla pieszych kobietę.

Groźnie wyglądający wypadek miał 
miejsce w okolicy Żabowa. Życiu ja-
dących samochodem podróżnym nie 
zagraża niebezpieczeństwo.

Gdy przybyliśmy na miejsce wypadku 
zobaczyliśmy stojącego w rowie, tuż obok 
drogi czerwonego renault clio. Powybijane 
szyby, wgnieciony dach i ślady hamowania 
tworzyły groźnie wyglądający widok.

Na pytanie co się stało, znajdujący się 
w pobliżu policjant z rozbrajającą szcze-
rością stwierdził, że to co zwykle na tym 
odcinku drogi. I trudno nie przyznać mu 
racji. Na wieść o wypadku drogowym w 
Żabowie większości z nas przed oczami 
staje okolica tamtejszego przejazdu ko-
lejowego.

Renault na lubuskich tablicach rejestra-
cyjnych jechał z kierunku Szczecina w 

stronę Gryfic. Na łuku, około 100 metrów 
przed przejazdem, kierująca kobieta stra-
ciła panowanie nad pojazdem, zjechała na 
lewy pas i dalej na pobocze i do rowu. Na 
szczęście nie doszło do kolizji z żadnym 
innym pojazdem. Życiu podróżujących 
samochodem, kierowcy i dwójki pasa-
żerów, nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Wezwana na miejsce wypadku karetka 
pogotowia przewiozła ich do szpitala, 
gdzie zostali poddani obserwacji.

Według ustaleń policji zawiniła kobieta 
siedząca za kierownicą, która jechała z 
nadmierną prędkością co w połączeniu 
z mokrą nawierzchnią doprowadziło do 
takiego właśnie finału podróży.

Ag

renault wylądował w rowie

Zawiniła zbyt szybka jazda

rowerem Albina S. Mężczyzna 
był pijany, miał w wydychanym 
powietrzu około 0,5 promila.

W czwartek 31. 08 wyko-
nujący manewry w okolicy 
szpitalnej  bramy kierowca 
potrącił 80-letnią kobietę idącą 
właśnie do szpitala, po czym 
uciekł z miejsca zdarzenia. Po-
szkodowana doznała ogólnych 
potłuczeń.

Na ulicy Leśnej dokonano 
włamania do piwnicy. Skra-
dziono sprzęt rtv wartości 
1050 zł.

Nietypowa kradzież miała 
miejsce na ulicy Waryńskiego. 
Złodziej ukradł... katalizator 
zainstalowany w oplu astrze.

W piątek 1. 09. na ulicy 3 
Maja skradziono kilka tablic 
rejestracyjnych m.in. z forda 
mondeo i opla astra. Poszkodo-
wani mówili, że tablice zniknę-
ły z jeszcze kilku samochodów, 
lecz ich kierowcy nie zgłosili 
tego faktu policji.

Policjanci zatrzymali kolej-
nego nastolatka, który najpraw-
dopodobniej z powodu rozpo-
czynającego się roku szkolnego 
topił smutki w alkoholu. 13-
latek miał około 1,23 promila 
alkoholu. Sprawa, podobnie jak 
w poprzednim przypadku, trafi 
do Sądu Rodzinnego. Zarzut 
będzie też taki sam: demorali-
zacja nieletnich.

Na ulicy 15 Lutego policjanci 
zatrzymali pijanego rowerzystę. 
Zdzisław L. miał w wydycha-
nym powietrzu około 1,9 pro-
mila alkoholu.

W sobotę 2. 09. w nocy w Re-
stauracji „Przystań” skradziono 
damską torebkę, w której znaj-
dowały się pieniądze i telefon 
komórkowy.

Na ulicy Bohaterów War-
szawy policjanci zatrzymali 
Waldemara W., który jechał ro-
werem mając około 1,5 promila 
alkoholu. Z kolei zatrzymany 
na tej samej ulicy Zbigniew M. 
miał w wydychanym powietrzu 
około 0,9 promila alkoholu.

W niedzielę 3. 09 zgłoszono 
włamanie do zaparkowanego na 
ulicy Warszawskiej samochodu 
Crysler Voyager należącego do 
obywatela Niemiec. Po wybiciu 
szyby cegłą skradziono laptop 
wraz z torbą i radioodtwarzacz 
dvd z wysuwanym monitorem. 
Straty oszacowano na 7720 zł.

Ag
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Przegląd prasy krajowej

reklama

Na tytułowe 
pytanie coraz 
w ięce j  o s ób 
o d p o w i a d a 
negatyw nie , 
n a r a s t a 
zniechęcenie 
społeczeństwa 
w o b e c  e l i t 

politycznych i to na różnych 
poziomach zarówno tych kra-
jowych, jak i tych lokalnych. Pub-
likowany w numerze piątkowym 
sondaż wyborczy przeprowad-
zony w Nowogardzie również 
odzwierciedla tę stałą niedobrą 
tendencję.

60% nowogardzian nie pójdzie 
głosować!

Apele oburzonych polityków 
pouczające ludzi o konieczności 
oby wate l ski e j  ak t y w noś c i 
przypominają uderzanie się w 
cudzą pierś. To politycy bow-
iem pragmatyzm a nie ideowość 
postawili na pierwszym mie-
jscu. Postawa obywatelska, 

zaangażowanie na rzecz dobra 
ogółu, świadomość i realizacja 
racji stanu, najpierw zniknęły z 
rzeczywistości działań polityc-
znych. Czyż można wymagać tego 
dzisiaj od społeczeństwa? Pytanie, 
aczkolwiek retoryczne, to jednak 
gdzieś ten zaklęty krąg musi 
zostać przerwany. Nie zostaną 
bowiem ani właściwie zlokali-
zowane autentyczne problemy 
zbiorowości ani tym bardziej 
rozwiązane jeśli ludzie wybrani, 
aby nieść odpowiedzialność za 
sprawy publiczne zadowalają się 
osiągnięciem osobistej satysfakcji 
i prywatnego sukcesu wyborc-
zego. Cała praca zaczyna się 
bowiem po wyborach. Osoby, 
grupy polityczne, które po tę 
odpowiedzialność sięgają muszą 
zademonstrować zarówno wiedzę 
w szczegółowych zagadnieniach 
funkcjonowania samorządu, jak i  
wykazać zdolność do organizacji 
działań zbiorowych. Jak to ma 
później wyglądać skoro dzisiaj 

wiele partii nie potrafi uporać się z 
wewnątrzorganizacyjnymi prob-
lemami, jak można przygotować 
program dla miasta, skoro są 
istotne trudności z technicz-
nym ogarnięciem konstrukcji 
list wyborczych? Od wielu lat 
samorząd nowogardzki oprócz 
zabezpieczenia bieżącego funk-
cjonowania urzędu i insty-
tucji miejskich nie wypracował 
pomysłu na to miasto. Nie widać 
i nie ma żadnego planu strategic-
znego rozwoju. Obniżki podatków 
dla inwestorów zewnętrznych 
czy deklaracje w czasie przed-
wyborczym (często zupełnie nie-
odpowiedzialne) nie zastąpią 
przemyślanej, przekonywującej 
i realnej wizji rozwojowej. Tylko 
taki plan, następnie konsekwent-
nie realizowany może natchnąć 
nowym duchem miejscową 
społeczność, zatrzymać tutaj co 
aktywniejszych oraz uwierzyć, że 
te wybory coś zmienią.

Marek Słomski

czy te wybory coś zmienią?

Pragnę przedstawić Państwu 
wyniki wyborów z roku 2002 po 
zastosowaniu nowej ordynacji 
wyborczej, którą zapewne pre-
zydent podpisze.

W myśl tej ordynacji wybory 
przebiegają tak samo czyli dla 
wyborców nic się nie zmienia. 
Dopiero liczenie głosów jest 
odmienne. 

Przed wyborami poszczególne 
komitety mogą zawierać porozu-
mienia co do wspólnego liczenia 
głosów.

Komitety, które nie osiągną 
progu 5% oddają swe głosy ugru-
powaniu, które osiągnęło lepszy 
wynik. Nie otrzyma jednak w 
zamian mandatu.

Przykład z ostatnich wybo-
rów.

Okręg wyborczy nr 1.
SLD - 931 głosów i 3 man-

daty
Forum Samorządowe - 569 

głosów i 2 mandaty
Obywatelska Alternatywa Sa-

morządowa - 336 głosów i 1 
mandat,

PSL - 287 głosów i 1 mandat,
Samoobrona - 278 głosów, bez 

mandatu,
„Nasze Miasto Wspólny Los” 

- 180 głosów, bez mandatu

Wybory 2006

co by było gdyby...
Liga Polskich Rodzin - 126 

głosów, bez mandatu.
Gdyby głosy „Naszego Miasta” 

o LPR doliczono do Forum Sa-
morządowego ( a w warunkach 
2002 roku było to optymalne 
i do zaakceptowania) podział 
byłby inny - 

SLD - 3, Forum - 3, Alter-
natywa - 1. PSL pozostało bez 
mandatu.

W okręgu nr 2 
SLD mimo zebrania 1147 gło-

sów utraciłoby 1 mandat na rzecz 
Forum (pierwotnie 529 głosów, a 
po dodaniu 834)

Podział - SLD - 3, Forum - 2, 
PSL - 1, Alternatywa - 1.

W okręgu nr 3
Wyniki z 2002 roku;
PSL - 2, Forum - 2, SLD - 1, Sa-

moobrona - 1, Alternatywa - 1.
Po nowemu: Forum - 3, PSL 

- 2, SLD - 1, Samoobrona - 1.

Ogólnie w 2002 roku: 
SLD - 8 mandatów, Forum - 5, 

PSL - 4, Alternatywa - 3, Samo-
obrona - 1.

Po zmianie ordynacji:
SLD - 7, Forum- 8, PSL - 3, Al-

ternatywa - 2, Samoobrona - 1.
Jak widać układ sił byłby inny 

i dzisiaj znając przebieg kadencji 

nmożemy powiedzieć, że stabil-
mości by nie było.

Nie rozpatruję innego wa-
riantu - głosy Alternatywy dla 
SLD-UP, bo w 2002 roku nie było 
to możliwe - ugrupowanie było 
właśnie alternatywą dla SLD.

Dzisiaj sytuację mamy zgoła 
inną - powstające koło PiS musi 
znaleźć odpowiednich ludzi. Nie 
wiem czy uda się to bez „zmia-
ny barw” niektórych działaczy. 
Także Artur Gałęski i Platforma 
Obywatelska to nowa siła. Nie 
wspomnę o jednoczeniu się le-
wicy, co z góry źle ustawia dawną 
Alternatywę.

Dalsze dywagacje „Co by było 
gdyby” za tydzień. Będzie o lu-
dziach... LMM

rzeczpospolita, 4 września  2006 r.
Im wcześniej do szkoły, tym lepiej
W pierwszej klasie maluchy, które świetnie czytają 
i piszą, będą uczyć się z tymi, które ledwie znają 
litery. Badania potwierdzają, że najsłabiej są przy-
gotowane dzieci wiejskie.
Z danych MEN wynika, że o rok wcześniej, czyli 
w wieku sześciu lat, poszło do szkoły 2,8 tysiąca 
spośród 377 tys. pierwszaków. To dzieci, które już 
zdążyły się nauczyć czytać, pisać, liczyć. Ale czy 
w zerówkach nie ma więcej dzieci, które są już 
gotowe do szkolnej nauki, a zajęcia wychowania 
przedszkolnego je nudzą? Odpowiedź na to pytanie 
przyniosą trwające właśnie ogólnopolskie badania 
sześciolatków.

Waldemar Maszewski, Hamburg aMj
Poniedziałek, 21 sierpnia 2006, nr 194 (2604)
Po raz pierwszy od zawarcia nowej koalicji 
rządowej w Niemczech przedstawiciel rządu An-
geli Merkel wystąpił z tak agresywnym atakiem na 
polskie władze. Pełnomocnik niemieckiego rządu 
Guenter Nooke oświadczył, że stan przestrzegania 
praw człowieka w Polsce budzi obawy. Posunął 
się do porównania rzekomej presji wywieranej 
na Polaków, którzy wypożyczyli eksponaty na 
otwartą w Berlinie wystawę Eriki Steinbach, do... 
prześladowań hitlerowskich.

rafał kalukin, centrolew samorządowy
4 września 2006 r.
PRL-owscy prominenci Józef Oleksy i Longin 
Pastusiak po jednej stronie sali, wielkie postacie 
opozycji demokratycznej - Jan Lityński i Waldemar 
Kuczyński - po drugiej. - Historyczny kompromis? 
- pytali dziennikarze liderów Partii Demokratyc-
znej. Ci zaprzeczali, mówili, że podział na Polskę 
postsolidarnościową i postkomunistyczną już nie 
istnieje, więc trudno mówić o kompromisie. Ale 
miny mieli nietęgie. - Mam poczucie zbrzydzenia 
- wyznał jeden z dawnych opozycjonistów.
Cztery partie, które zawarły wczoraj porozumienie, 
wystawią wspólne listy w wyborach do wszystkich 
szczebli samorządu oraz kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów.
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dokończenie ze str. 1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Nowogardzie zaprasza 
w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czeka-
my w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za 
ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na :
1. Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego (suterena) o powierzchni 60 m2, po-

łożonego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 3c, dla którego wydano decyzję zezwalająca na 
zmianę (adaptację) lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. 

 cena wywoławcza – 22.725 zł,    wadium – 2.300 zł  
2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użyt-

kowej 281 m2, położonego w dobrej przy ul. armii krajowej 62.
 cena wywoławcza – 119.945 zł, wadium – 12.000 zł 
 lub najem w/w lokalu użytkowego
 cena wywoławcza – 2.810 zł/na miesiąc,  wadium – 300 zł.
Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 w Ban-
ku Spółdzielczym o/Nowogard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 Nowogard, 
ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PrZeTarG lokal nr ....” wraz z po-
twierdzoną kserokopią wpłaty wadium.  
Termin składania ofert upływa 11 września 2006 r. o godz. 1300 , otwarcie o godz. 1315.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.  
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z otwarcia 
ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyn lub w zależności od zainteresowania przetarg ustny.
Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  

telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

Później niż zwykle rozpoczął się 
nowy rok szkolny. Wczoraj odbyły 
się jedynie uroczyste apele, lecz 
już dziś uczniowie zasiądą do 
szkolnych ławek by przez dzie-
sięć długich miesięcy przyswajać 
wiedzę.

Koniec wakacji przyjęto różnie. 
Na niektórych twarzach rysował 
się delikatny smutek, ale zdecydo-
wana większość pochłonięta była 
radosnymi rozmowami z dawno 
nie widzianymi kolegami i kole-

żankami.
Jednak największe emocje to-

warzyszyły siedmiolatkom, którzy 
wczoraj po raz pierwszy przyszli do 
szkoły. Oczywiście rodzice pierw-
szoklasistów przeżywali to równie 
mocno, jeśli nie mocniej. A co 

czuje mama dziecka, które właśnie 
rozpoczęło naukę w szkole pod-
stawowej? „Wielką radość i dumę. 
O b a w y 
raczej nie 
ma, ale to 

zależy również od dziecka. Jeśli 
przeżywa ono stres, mamie się on 
również udziela.” – powiedziała 
nam Dorota Maślany, której dzie-
cko właśnie zasiliło szeregi nowo-
gardzkiej „Trójki”.

Według danych z czerwca br. w 
tym roku na terenie naszej gminy 
naukę rozpoczęło 273 siedmiolat-
ków. W stosunku do roku ubiegłe-
go jest to spadek jedynie o trzech 
uczniów, a do roku szkolnego 2004/ 
2005 tylko o dwóch uczniów. Co 
więcej, według szacunków w przy-
szłym roku szkolnym rozpocznie 
naukę więcej pierwszaków niż w 
tym roku. A więc - przynajmniej 
według danych statystycznych w 
naszej gminie – głosy o niżu demo-
graficznym są nieuzasadnione.

Już od początku edukacji pierw-

szaki rozpoczną naukę języka 
angielskiego. Lekcje odbywać się 
będą dwa razy w tygodniu. W 
sześciu placówkach z terenu naszej 
gminy koszt przeprowadzenia tych 
lekcji pokrywać będzie dotacja z 
Ministerstwa Edukacji. W pozo-
stałych szkołach dyrektorzy będą 
musieli wygospodarować pienią-
dze z własnej puli.

Nowy rok szkolny to oczywiście 
pewne zmiany. Minister Edukacji 
Roman Giertych zapowiedział, 
że jeszcze we wrześniu wprowa-
dzi rozporządzenie zawierające 
nowe warunki, sposób oceniania, 
klasyfikowania i promocji ucz-
niów. Zmiany dotkną też zasad 
przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów.

Ag

uczniowie 
wrócili do szkół

Pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.

Początek roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  

położonych w dobrej nowogardzkiej i w nowogardzie wg poniższego wykazu 

Lp adres Powierzchnia kondygnacja

cena wywoławcza

Wadium Wyposa-żenie po-
nad-standar-dowe

Miesięczne opłaty

lokatorskie własnościowe eksploa-tacja kredyt

dOBra nOWOGardZka
1 Traugutta 3a 78,10 parter 8 819 zł 51 109 zł 1 300 zł 1 562 zł 375 zł 211 zł
2 Traugutta 3a 78,10 2 piętro 26 916 zł 70 048 zł 1 100 zł  375 zł 211 zł
3 Traugutta 3a 67,20 parter 11 939 zł 47 470 zł 900 zł 403 zł 323 zł 181 zł
4 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 14 560 zł 50 091 zł 1 000 zł 1 075 zł 323 zł 181 zł
5 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 11 129 zł 46 285 zł 1 000 zł 672 zł 323 zł 181 zł
6 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 20 699 zł 56 230 zł 900 zł 2 150 zł 323 zł 181 zł
7 Traugutta 5 67,20 parter 10 697 zł 46 501 zł 1 000 zł  323 zł 181 zł
8 Traugutta 5 67,20 1 piętro 11 319 zł 46 850 zł 1 000 zł  323 zł 181 zł
9 Traugutta 3a 54,90 2 piętro 12 321 zł 40 438 zł 800 zł 1 977 zł 264 zł 148 zł

nOWOGard
1 Gryfitów 4 69,30 4 piętro 37 232 zł 91 391 zł 1 700 zł  333 zł 187 zł
2 Gryfitów 2 69,30 1 piętro 48 370 zł 105 840 zł 2 300 zł 5 405 zł 333 zł 187 zł
3 Bankowa 6 62,30 2 piętro 38 282 zł 87 424 zł 2 400 zł 2 928 zł 299 zł 168 zł
4 Gryfitów 5 62,40 1 piętro 34 030 zł 84 328 zł 2 000 zł  300 zł 168 zł
5 Poniatowskiego 24 45,80 1 piętro X 47 540 zł 1 400 zł  220 zł

 
Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 4,80 zł/m2 nie zawiera opłat licznikowych (woda, gaz, energia elektryczna).  Wpłaty wadium nale-
ży dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  Oferty należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG lokal nr ....” 
wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium oraz zobowiązaniem do rozliczenia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem 
prawa do lokalu. Termin składania ofert upływa 11 września 2006 r. o godz. 1300 , otwarcie o godz. 1315. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z otwarcia ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wy-
boru ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowania przetarg ustny.

Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11.

O  p i j any m  ki e ro w c y  b u s a 
wiozącym pasażerów do Szczecina 
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. 
Mężczyzna chce się dobrowolnie 
poddać karze.

Przypomnijmy: w poniedziałek 
21 sierpnia policjanci zatrzymali 
jadącego w kierunku Szczecina busa 
należącego do jednego z gryfickich 
przewoźników. Okazało się, że ki-
erowca mając w wydychanym powi-
etrzu 1,32 promila alkoholu wiózł 
dziewiętnaście osób przekraczając 
do tego dozwoloną prędkość aż o 
27 km/h. Za prowadzenie jazdy w 
stanie nietrzeźwym grozi mu do 2 
lat pozbawienia wolności. Do tego 
dochodzi jeszcze paragraf o spowo-
dowanie niebezpieczeństwa dla życia 
i zdrowia wielu osób zagrożony karą 
do ośmiu lat pozbawienia wolności. 

Policja zwróciła się do prokuratu-
ry o tymczasowy areszt kierowcy. 
Prokurator jednak nie przychylił się 
do tej prośby. Zgodził się natomi-
ast na propozycję kierowcy, który 
chce dobrowolnie poddać się karze, 
która miałaby być dosyć dotkliwa. 
Zgodnie z tą propozycją kierowca 
zostałby skazany na dwa lata poz-
bawienia wolności w zawieszeniu 
na pięć lat, Otrzymałby siedmioletni 
zakaz prowadzenia samochodu. Za-
stosowano by poręczenie majątkowe 
wysokości 3 tys. zł oraz zabezpiec-
zono jego prywatny samochód na 
poczet ewentualnych kar. Ukarany 
zostałby również grzywną wysokości 
2,5 tys. zł. Teraz sprawa trafi do Sądu, 
który może, lecz nie musi, przychylić 
się do propozycji prokuratury.

Ag

kierowca busa chce 
poddać się karze Jak co roku Nowogardzki Dom Kultury 

ogłasza nabór do prowadzonych przez siebie 
zespołów. Wolny czas spędzać tam mogą 
zarówno dzieci w różnym wieku jak i osoby 
dorosłe. Poniżej przedstawiamy listę forma-
cji, które działają w NDK jak i instruktorów 
prowadzących zajęcia. Pierwsze spotkanie or-
ganizacyjne odbędzie się w dniu 11 września 
2006 r. o godzinie 17.00 w sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury

1. Dziecięce koło plastyczne i młodzie-
żowe koło plastyczne - instruktor  ZOFIA 
FRYDRYK

2. Teatr tańca „GEST” (wiek od 15 lat)   - 
Zespół Tańca Współczesnego GEST (wiek od 
10 lat)- GESTRADA (wiek od 10 lat -elementy 
stepu i estradowego tańca towarzyskiego) - 
instruktor REGINA MĄKOWSKA

3. Klub Tańca GEST (dla dorosłych) - In-
struktorzy REGINA MĄKOWSKA i SŁAWO-
MIR JANKOWSKI

4. Zespół wokalny STARS (wiek od10 lat) 
INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WOKALNE - 
instruktor MARZENNA PIOTROWICZ 

5. Teatr FONEM - (wiek 13-19 lat) - instruk-
tor Aneta Drążewska 

6. Zespół Taneczny ,,FENIKS I” (wiek 5 -7 
lat),,FENIKS II” (wiek 8 -10 lat) ,,FENIKS” 
(wiek 11 -15 lat) - instruktor WIKTORIA 
DOMAŃSKA

7. RYTMIKA - Zespół BRZDĄC (wiek 
4-6 lat) - instruktor-BARBARA ŹRÓBEK i 
MARZENA PIOTROWICZ

8. Zespół Piosenki Biesiadnej WESOŁA 

FERAJNA (dla dorosłych) -  instruktor ze-
społu BARBARA ŹRÓBEK, ALEKSANDER. 
ŚMIGIEL

9. Zespół Piosenki Biesiadnej NOWOGAR-
DCZANIE - (dla dorosłych) -instruktor BAR-
BARA  ŹRÓBEK, ALEKSANDER. ŚMIGIEL

10. AEROBIK DLA PAŃ -instruktor  - 
MONIKA DURAJ

11. Zespół „PROMYCZEK” (wiek 7- 9 lat) 
- instruktorki –BARBARA ŹRÓBEK, MARZE-
NA PIOTROWICZ

12. Zespół estradowy „DAGA” (10-14 lat) 
BARBARA ŹRÓBEK  i MARZENA PIO-
TROWICZ

13. Formacja tańca towarzyskiego „FLESZ”  
I, II, III, IV i Kurs Tańca Towarzyskiego -  in-
struktor MIKOŁAJ KUBIAK

14. Zespół akordeonowy - AK – KAMELE-
ON - instruktor: Lech Jurek

15. Zespoły teatralne MINI WARSZTAT 
(wiek od 6 lat)– ANTRAKT  (wiek od13 lat) -  
Rrecytacja Indywidualna -  instruktor: Jolanta 
Gornowska

16. „7-th HEAVEN’’ NOWOGARD GO-
SPEL CHOIR - GITARA KLASYCZNA 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - INDYWIDU-
ALNE ZAJĘCIA WOKALNE – ZESPÓŁ IN-
STRUMENTALNO-WOKALNY-  instruktor: 
Edyta Turowska

17. GIMNASTYKA TBC - instruktor- GRA-
ŻYNA KWIECIEŃ

18. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PLASTY-
KA/RYSUNEK - instruktor HALINA POKOR-
SKA                   Ag

nowy rok w ndk
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Od wielu lat płyną ścieki do jeziora. 
(piątek 13 września 1996 r. nr 72)
Dzwonię w sprawie ścieków, które lecą z ul. 

Waryńskiego prosto do jeziora. Są to śmierdzące 
fekalia. Dzwoniłam kilka razy do Wydziału 
Ochrony Środowiska, ta sprawa jest im znana i … 
na tym koniec. Chyba nie potrafią tego załatwić, 
bo wiedzą o tym i nic nie robią. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska powiedział, iż jest to skomp-
likowana sprawa, gdyż wypływ ścieków spowo-
dowany jest złym rozwiązaniem technicznym 
znajdującego się przy ul. Waryńskiego kolektora 
ścieków miejskich. Wiele lat temu wybudowano 
w pobliżu osiedla, ale przekroju kolektora nie 
powiększono. Podłączono do niego również 
kanalizację deszczową. Przy większych opadach 
deszczu kolektor wypełnia się wodą i ścieki nie 
mieszczą się w rurach o zbyt wąskim przekroju. Na 
dzień dzisiejszy jest pewne rozwiązanie, polegające 
na założeniu zaworu zwrotnego żeby ścieki się 
nie cofały z kolektora. Zawór jest już zamówiony 
i czekamy na dostawę. Jeżeli dostawca dostarczy 
zawór to zlikwidujemy ten problem, jest to kwestia 
kilku dni.

Firebirds w Nowogardzie – podróż w krainę 
rock and rolla.

(wtorek 10 września 1996 r. nr 71)
Szczeciński zespół Firebirds przyjechał do 

Nowogardu prosto z nowo otwartego studia 
szczecińskiego oddziału Telewizji Polskiej S.A, 
gdzie wystąpił z koncertem. Jednak tuż przed 
wyjazdem do Krakowa grupa zdecydowała zagrać 
w Nowogardzie i tu dużą rolę odegrał patriotyzm 
lokalny, gdyż grający w składzie zespołu now-
ogardzianin Tomek Siembida nie mógł chyba 
dłużej pozbawić swoich przyjaciół. Myślałem, że 
to kolejny zespół naśladujący charakterystyczne 
brzmienie Ya Hozna i Renaty Przemyk. Jednak 
w czasie słuchania koncertu niektóre utwory 
przypominały dokonania Boba Geldolfa i jego 
zespołu Wegetarian of love. 

Wystawa 
w Bibliotece
Grudzień ’70 – styczeń ‘71

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie zaprasza 7 września 
(czwartek) o godzinie 17.00 na otwarcie wystawy 

„Grudzień 70 – styczeń 71”
Szczecin: fotografie, dokumenty, komen-

tarze.
Wystawę przygotował Instytut Pamięci Naro-

dowej Oddział Poznań.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

W piątkowe popołudnie na 
klatkach schodowych osiedla 
Radosława ukazało się ciekawe 
ogłoszenie na temat białej sobo-
ty. Z pozoru nic szczególnego, 
gdyby nie ostatni wers, mó-
wiący o ognisku z kiełbaskami. 
Dziwnym zbiegiem okoliczno-
ści organizatorem badań była 
przychodnia, będąca własnością 
radnego - Kosińskiego. czy ta 
kiełbasa nie jest czasami kiełba-
są wyborczą? Widać wyraźnie, 
że bez oficjalnego ogłoszenia 
radny rozpoczął nową kampanię 
pod przykrywką przeprowa-
dzania badań. Jak sprawdziłem 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
- przekazujący środki na białą 
sobotę, nie jest na tyle hojny by 
fundować pacjentom kiełbaski, 
poza tym nie należą one raczej 
do zdrowej żywności.

Oświadczam Panu i wszystkim 
innym, że nie pozwolę, aby kto-
kolwiek w ten sposób próbował 

manipulować mieszkańcami 
Radosławia, bo są to ludzie ho-
noru i ciężkiej pracy, może nam 
się nie przelewa, ale nie trzeba 
nas dokarmiać, bo na 
kiełbasę to nas jeszcze 
stać. Poza tym jakoś 
przez ostatnie trzy lata 
nikt nie interesował 
się poziomem cukru i 
ciśnienia krwi moich 
sąsiadów i nagle 2 mie-
siące przed wyborami 
tak wielka troska.

Wstyd, że w taki spo-
sób próbuje się mani-
pulować ludźmi chcąc 
zdobyć ich głosy, nie pozwolę 
Panie Kosiński na takie numery z 
moimi przyjaciółmi i sąsiadami. 
Widać, że na osiedlu Gryfitów 
już się na Panu poznali, po tym 
jak naobiecywało się skatepark i 
boiska. Teraz tanimi sztuczkami 
trzeba szukać szczęścia gdzie in-
dziej, ale mieszkańcy Radosławia 

to ludzie inteligentni (zresztą 
w sobotę to udowodnili) i nie 
dadzą się tak łatwo oszukać, już 
ja tego dopilnuję. Za badania 

dziękujemy, ale kiełbasy wybor-
czej nie skosztujemy.

MICHAŁ WIATR

P.S. Ciekawe, co NFZ po-
wiedziałby na temat treści tego 
ogłoszenia?

kIeŁBaSa WyBOrcZa - 
manipulacja czy głupota?

  Listy Czytelników

Niniejsza prośba pisana jest 
w imieniu sześciu rodzin Loka-
torów Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO” w Nowogardzie przy 
ul. Zielonej bloku Nr 8 Lokalu Nr 
13,14,15,16,17,18. Dotyczy Infor-
macji, która została wywieszona w 
gablocie na naszej klatce schodowej 
w dniu 18.08.2006r. przez w/w 
Spółdzielnię, 

Z treści tej Informacji wynika, że 
Administracja Spółdzielni Mieszkanio-
wej nakazuje opuszczenie pomieszczeń 
strychowych do dnia 31.08.2006 r. i 
przekazanie kluczy do Spółdzielni. 
Nadmieniamy, że nikt z Administracji 
Spółdzielni nie zawiadamiał nas loka-
torów czy wyrażamy zgodę na opuszc-
zenie tych pomieszczeń. 

Uważamy, że nastąpiło przestępstwo 
popełnione przez Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „GARDNO” w Now-
ogardzie.

Mieszkamy w bloku od chwili 
wybudowania budynku tj. ponad 20 
lat, kiedy to na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego przekazano 
nam klucze do mieszkań, piwnic, 
i strychów tzn. jedno pomieszc-
zenie strychowe otrzymało dwóch 

lokatorów. Bloki mieszkaniowe 
budowane byty pod Patronatem 
ZSMP, gdzie włożyliśmy swój wkład 
pracy, aby w nich zamieszkać. Wszy-
scy wykupiliśmy te mieszkania 
na prawach własnościowych w 
w/w Spółdzielni. Oznacza to, że 
właściwym gospodarzem tych 
pomieszczeń jesteśmy my loka-
torzy. Dlatego uważamy, że my 
właściciele decydujemy co dzieje 
się z naszym mieniem. Naszym 
zdaniem powinniśmy złożyć na 
piśmie oświadczenie, że wyrażamy 
zgodę na sprzedaż strychów w celu 
adaptacji przez osoby obce. Piwnice 
i strychy są wykorzystane dotych-
czas zgodnie z ich przeznaczaniem 
tzn. suszymy pościel, bieliznę oraz 
przechowujemy rzeczy przydatne 
w gospodarstwie domowym. Gdy 
Spółdzielnia bezprawnie odbierze 
nam te strychy to nie będzie gdzie 
suszyć prania szczególnie w okresie 
zimowym. Chcemy nadmienić, że 
niektóre nasze mieszkania są już 
zagrzybione. Nasz blok pokryty 
jest blachą, wcześniej czy później 
zacznie rdzewieć i będzie niezbędna 
konserwacja, wtedy dostęp do dachu 

byłby niemożliwy. Znajduje się tam 
też właz do anten telewizyjnych 
i kominów, również nie byłoby 
dostępu co jest niedopuszczalne. 
My właściciele nie mielibyśmy pre-
tensji do Spółdzielni Mieszkaniowej 
gdyby zebrano podpisy od osób 
wyrażających zgodę na sprzedaż 
strychów, ale takiej zgody nie ma. 
To budzi nasze podejrzenie o doko-
naniu przestępstwa. Sprawa wymaga 
rzetelnego zbadania całokształtu 
zgodnie z prawem, informujemy, 
że część strychów już sprzedano i 
przeznaczono na mieszkania a cześć 
jest w trakcie np. nasz blok Nr 8.

Zwracamy się z ogromną prośbą do 
Prokuratury Rejonowej w Goleniowej 
oraz NIK w Szczecinie o pomoc w 
zatrzymaniu tych działań dotyczących 
sprzedaży naszych strychów. My nie 
posiadamy uprawnień kontrolnych, 
nie mamy prawa wstrzymać realizacji 
zamierzeń Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Chcemy to zrobić zgodnie z prawem 
w terminie do 31.08.2006 r., gdyż taki 
termin został nam nakazany z rygorem 
kar przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„GARDNO” w Nowogardzie.

Z poważaniem lokatorzy

kontrowersyjna decyzja spółdzielni

czyje strychy?
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uwaga 
na gimbusy!

Rozpoczął się rok szkolny, na ulicę powróciły 
gimbusy. Policja przypomina kierowcom, że 
pojazdy te powinny być traktowane szczególn-
ie, w przeciwnym razie można się spodziewać 
dotkliwych kar.

Kierowca zbliżający się do miejsca postoju 
autobusu szkolnego ma obowiązek zachować 
szczególną ostrożność i zatrzymać się o ile 
kierujący tym pojazdem dał sygnał do zatrzy-
mania. Z kolei kierujący gimbusem podczas 
wsiadania i wysiadania dzieci ma obowiązek 
włączyć światła awaryjne. Wówczas ruch na 
drodze powinien zostać wstrzymany.

Na dro dze  można  sp ot kać  g imbusy 
wyposażone jedynie w tablicę „autobus 
szkolny” i żółtą tablicę z czarnym pikto-
gramem dzieci, a więc spełniający dawniej 
obowiązujące przepisy regulujące warunki 
techniczne i zakres wyposażenia pojazdów. 
Są również autobusy wyposażone w tablicę 
ze znakiem B-20 „Stop”, co jest zgodnie z ak-
tualnie obowiązującymi przepisami. W tym 
przypadku, poza zachowaniem szczególnej 
ostrożności, obowiązuje nakaz zatrzymania 
się innych użytkowników jezdni, na której 
lub przy której zatrzymał się autobus. Nakaz 
ten jest obligatoryjny bez względu na istnienie 
zatoki autobusowej, pasa awaryjnego czy też 
pobocza.

W przypadku naruszenia tego obowiązku 
przez kierowcę zbliżającego się do mie-
jsca postoju gimbusa może on zostać ukarany 
mandatem karnym wysokości 200 zł. Policja 
jednak zastosuje okres przejściowy i przez 
wrzesień częściej stosować będzie pouczenia. 
W październiku wykroczenia te będą karane 
z całą surowością.

Ag

Do wyjątkowo udanych należy 
zaliczyć tegoroczną Harcerska 
Akcję Letnią przygotowaną 
przez komendę Związku Dru-
żyn ZHP w Nowogardzie. W 
czasie tegorocznych wakacji 
zuchy i harcerze wzięli udział 
w licznych koloniach,  obozach,  

biwakach i zlotach. Harcerze 
ostro wystartowali już w czerw-
cu, gdzie na początek w  SP-4 
odbył się II Chorągwiany Zlot 
Drużynowych. Wraz z począt-
kiem lipca 44 zuchów i harcerzy 
wzięło  udział w VII Zlocie 
Hufca Goleniów w Lubczynie. 
Czternastu spośród nich pozo-
stało  na stanicy w Lubczynie, 
aby doskonalić swoje harcerskie 
rzemiosło i przygotować się 
do prowadzenia nowych zastę-
pów i drużyn. Od 3 lipca część 
zuchów  wyjechała na kolonię 
do Międzywodzia. Od połowy 
lipca 15 uczestników wyjechało 
również na obóz do Centralnego 
Ośrodka Harcerskiego “Perkoz” 
k. Olsztynka, gdzie drugi rok z 
rzędu   wypoczywała młodzież  z 
terenów wiejskich (głównie Ża-
bowo, okolice Nowogardu). Od 
początku sierpnia kolejna grupa 
wyjechała na obóz wędrowny w 

Karkonosze z zaprzyjaźnionym  
Hufcem Szczecin Dąbie, w tym 
samym czasie inna liczna grupa 
harcerzy z Nowogardu uczest-
niczyła w dwutygodniowym 
zgrupowaniu w Pogorzelicy. Od 
połowy sierpnia kolejne 14 dzieci 
z terenów wiejskich  uczestniczy-

ło w IV turnusie 
obozu w “Per-
kozie”. Równie 
imponujące było 
zakończenie lata, 
gdzie w SP-4 w 
No w o g a r d z i e 
harcerze z 28 
Drużyny Harcer-
skiej “Parus” im. 
Zawiszy Czarne-
go zorganizowa-
li Nieobozową  
Akcję Letnią dla 

dzieci z osiedla Bema. Na zajęcia 
d o j e ż d ż a -
ły również 
dzieci z mia-
sta. W  Nie-
o b o z o w e j 
Akcji Letniej 
-  “Wioska 
S m e r f ó w ” 
u c z e s t n i -
czyło 48 zu-
chów,  har-
cerzy i dzieci 
niezrzeszo-
nych. Pod-
s u m o w a -
niem Akcji 
Letniej 2006 były dwa spotkania 
zorganizowane na terenie uru-
chomionej bazy w Płotkowie. 
W dniach 28-30 sierpnia spot-
kało się tam 30 instruktorów z 
Nowogardu i Goleniowa,  gdzie 
dyskutowano nad przyszłością 
Hufca Goleniów, zaplanowano 

pracę w Związkach Drużyn (Go-
leniów, Nowogard, Gryfice) oraz 
przyjęto plan dla całego Hufca. 
Jak wakacje, to do ostatniej 
chwili. W ostatni weekend wa-
kacji 30 harcerzy i wędrowników 
uczestniczyło w podsumowaniu 
Letniej Akcji Szkoleniowej, na 
której przeprowadzono m.in.za-
jęcia z zakresu pierwszej pomocy 
przez instruktora PCK, zajęcia z 
asertywności i planowania pracy. 
W niedzielę nagrodzono i wyróż-
niono 6 harcerzy z Nowogardu 
przyznając patenty zastępowych. 
Tegoroczne wakacje dla harcerzy 
należały do udanych o czym 
świadczy liczba odwiedzonych 
miejsc i uczestników. Był to czas 
trudny dla organizatorów,  ale 
uśmiech i łzy  szczęścia powra-
cajacych dzieci z kolonii wyna-
grodziły trud włożony w przy-

gotowania. W HAL 2006 wzięło 
udział łącznie 191 dzieci.

Komenda Związku Drużyn w 
Nowogardzie dziękuje wszystkim 
rodzicom i przyjaciołom, którzy 
zaoferowali pomoc w organizacji 
wyjazdów.

(HSI)

udane wakacje  z harcerzami

Od dłuższego czasu czytelnicy informują o 
ciemnych ulicach w Nowogardzie, na których nie 
palą się latarnie. Wielu mieszkańców idąc rano do 
pracy nie czuje się bezpiecznie, nie mówiąc już 
o osobach pracujących w nocy. Ponadto ciemne 
ulice stały się rajem dla złodziei, którzy swobod-
nie działają pod osłoną nocy. Widać to wyraźnie 
między nieoświetlonymi ulicami Warszawską 
a Kowalską - ze stojących na parkingu aut, co 
chwile giną radia samochodowe. Co weekend 
ktoś wzywa policję zgłaszając włamanie, niek-
tórzy już nawet tego nie zgłaszają, bo i tak kończy 
się tak samo. Czy nie można w końcu raz na za-
wsze załatwić tak drobnej sprawy, jak niepalące 
się latarnie, to chyba nie wymaga specjalnego 
postępowania administracyjnego w urzędzie.

M.Wiatr

ciemne ulice 
- raj dla złodziei 

księgarnia atlas poleca 
promocję wydawnictwa Wiedza 
Powszechna:

Samouczek języka angielsk-
iego dla początkujących

80 lekcji — teksty z zapisem 
wymowy, tłumaczenie objaśnienia, 
wzory zdań, ćwiczenia oparte na 
metodzie podstawień, ćwiczenia 
przekładowe, tabele gramatyczne. 
Pierwszych 50 lekcji służy opanow-
aniu gramatyki, następnych 30 
— poznaniu kultury i realiów 
krajów anglojęzycznych. Klucz 
do ćwiczeń, spisy — nazw ge-

ograficznych (m.in. hrabstw Wiel-
kiej Brytanii, stanów USA), imion 
własnych, instytucji, czasowników 
nieregularnych. Słownik angiel-
sko-polski. Dialogi, teksty i wzorce 
wymowy nagrane na kasetę au-
dio. Kontynuację kursu stanowi 
podręcznik English at Home and 
Abroad.

Wzory listów angielskich
Prezentacja i omówienie układu 

i treści różnych rodzajów kore-
spondencji zilustrowanych sche-
matami. Przykłady oficjalnych 
pism i listów prywatnych w wersji 
brytyjskiej  i amerykańskiej — 
zawiadomień, próśb, zamówień, 
zaproszeń, życzeń itp. Słowniczki 
wyrazów i zwrotów oraz zestawy 

sformułowań i zdań dobrane 
stosownie do okoliczności wypow-
iedzi. Skorowidz rzeczowy.

Wzory listów niemieckich
Adaptac ja  niemieckiego 

podręcznika korespondencji 
(Briefe schreiben — leicht 
gemacht).  Wzory listów o 
charakterze prywatnym oraz 
różnych pism of ic ja lnych 
(podań, reklamacji, oświadczeń, 
wiadomości e-mailowych itp.), 
uwzględniających większość sytu-
acji i okoliczności życiowych, które 
wymagają wiedzy, co, kiedy, jak i 
do kogo należy pisać zgodnie  z 
niemieckim obyczajem. Przejrzy-
sty układ, przykłady autentycznych 
listów i pism, słowniczki.
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Szkoła 
Muzyki

Edward Stec
ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2006/07 od lat 
7 do sekcji fortepianu, 

akordeonu i instrumentów 
klawiszowych.

Oddam 
7-tygodniowe 3 psy. 

Odrobaczone. 
Tel. 0697 116 186

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

kącik Młodych Szaradzistów
W tym miejscu, w każdy wtorek publikować będziemy zadania dla 

uczniów.
Losowanie nagród raz w miesiącu (najbliższe 2 października).
aby brać udział w losowaniu nagród wystarczy nadesłać rozwiązanie 

jednego, dowolnie wybranego zadania. Przyjemnej zabawy!

UKRYTE SŁOWA
Po rozwiązaniu krzyżówki (NIE-

KTÓRE ODGADYWANE WY-
RAZY ZNAJDZIECIE TAKŻE NA 
OBRAZKACH) odczytać trzy wyrazy 
z pól oznaczonych linią przerywaną i 
ułożyć z nich hasło końcowe.

Poziomo:
1 – zwierzę, które w powiedzeniu 

ma Ala.
3 – chuda kobyła (Maria Konopni-

cka twierdziła, że to nasza klacz),
5 – statek marynarki wojennej 

przeznaczony do wyławiana min 
morskich za pomocą    specjalnych 
sieci zwanych trałami,

6 – także klacz, ale nie nasza tylko 
ulubiona Józefa Piłsudskiego (nazwa 
od koloru kasztanowego).

Pionowo:
1 – oficer starszy stopniem od 

porucznika,
2 – tak zwiemy deski produkowane 

przez tartak,
3 – lewa lub prawa, a książce pa-

gina,
4 – świąteczny wypiek, taki trady-

cyjny chleb tyle że z białej mąki,

Ostatnio, zupełnie niechcący prze-
prowadziłem mały eksperyment 
drogowy. Wyniki nie należą do 
zadowalających.

Wszyscy mieszkańcy naszego mia-
sta doskonale zdają sobie sprawę jak 
złą sławą cieszy się ulica Poniatow-
skiego. To tutaj najczęściej zdarzają 
się wypadki drogowe, to tu miało 
miejsce najtragiczniejsze zdarzenie 
ostatnich lat.

Jako mieszkaniec tej ulicy zdecydo-
wanie oddalam od siebie pokusę by 
po równej nawierzchni, na prostym 
odcinku drogi przycisnąć nieco moc-
niej pedał gazu. Zawsze jadę pręd-
kością dozwoloną. Wjeżdżając do 
naszego miasta od strony Stargardu, 

na widok znaku informującego, że 
wkrótce rozpocznie się teren zabudo-
wany zwalniam i wkrótce zaczynam 
czuć się jak zawalidroga. Nerwowe 
ruchy kierowców jadących za mną, 
którzy tylko szukają okazji by mnie 
wyprzedzić i popędzić przed siebie 
to norma. Zdarza się to niemal za 
każdym razem, gdy jadę tą drogą i 
nie sądzę, bym miał takie „szczęście”, 
że tylko mi to się przytrafia. Zapew-
ne inni kierowcy mają podobne 
doświadczenia i to nie tylko w tym 
miejscu. Taka sytuacja jest równie 
typowa dla ulicy Bohaterów Warsza-
wy, o czym zresztą pisał kilka tygodni 
temu Michał Wiatr.

Nie przypadkowo zajmujemy się tą 

sprawą właśnie dziś. Wczoraj rozpo-
czął się rok szkolny, tłumy młodych 
ludzi będą codziennie chodzić do 
szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie 
rozpędzonych samochodów. Jak wiel-
kie stwarzają one niebezpieczeństwo 
nie trzeba nikogo przekonywać. Kilka 
lat temu rozpędzony „maluch” nie-
mal zawisł na słupie w okolicy Zespo-
łu Szkół Pondgimnazjalnych. Dwie 
uczennice mieszkające w internacie 
tej szkoły zapłaciły życiem za rażą-
cą głupotę rozpędzonego młodego 
kierowcy. Tym bardziej uzasadniony 
wydaje się być powrót do rozmów 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
przechodniów, szczególnie na ulicy 
Poniatowskiego. Jest przecież szereg 

możliwości, jak choćby zainstalowa-
nie fotoradarów czy zamontowanie 
wysepek.

Zbliża się kampania wyborcza. 
Z dużym prawdopodobieństwem 
można powiedzieć, że temat ten 
się w niej pojawi. Wszak mało jest 
równie wdzięcznych tematów jak 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 
Tylko czy po raz kolejny nie skończy 
się na słowach.

ag

Mały eksperyment drogowy
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OG£OSZENIA drObNE

reklama

reklama

BIurO kredyTOWe
nowogard, ul. 700-lecia 6a (vis a vis Netto)

Tel. 091 39 272 68
• Masz wiele kredytów i spłacasz je jeszcze 
w terminie, ale chciałbyś je spłacić i mieć 
jedną ratę? Jeśli masz własne mieszkanie 
możesz otrzymać kredyt konsolidacyjny 
pod hipotekę. Korzystne warunki, mini-
mum formalności.

Sprzedam 
ładowarko-koparkę Forschnit 

i akumulatorowy wózek widłowy 
o udźwigu 1200 kg 

Tel. 091 39 22 329

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju bądź 

kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Sprzedam garaż murowany, włas-
nościowy – okolice 15 Lutego. 0880 
064 803.

• Szukam do wynajęcia taniej ka-
walerki. 0660 412 121.

• Sprzedam działkę ogrodową 
5,5-arową z murowaną altanką, 
z mediami. 0604 509 996.

• Kupię lub zamienię na większe 
mieszkanie 3 lub 4-pokojowe na ul. 
Zamkowej. 0509 636 956.

• Pilnie poszukuję pokoju do wyna-
jęcia. 0880 884 943.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę – No-
wogard. 0509 636 921.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
możliwością przeniesienia – może 
być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 198, 0693 
850 197.

• Kupię mieszkanie 2, 3-pokojowe 
z własnym ogrzewaniem. 0507 
947 233.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0601 
71 31 95.

• Kupię gospodarstwo rolne (małe). 
0660 010 540.

• Wynajmę mieszkanie studentkom 
w Szczecinie przy ul. Niemierzyń-
skiej. 091 39 21 154.

• Do wynajęcia umeblowana kawa-
lerka. 091 39 21 809.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 

2.0 benzyna, silnik 5-cylindrowy, 
wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, alufelgi 16’’, wtrysk 
mechaniczny, katalizator., GAZ, 
cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, lusterka, 

szyberdach, autoalarm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

• Tanio sprzedam Opel Corsa, 1995 
r. (uderzony w bok), wspomagane, 
ABS, klima, centralny zamek. 091 39 
26 668, 0605 524 788.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 instalacja 
gazowa. Przegląd do 08.08.2007 – do 
jazdy. Cena 2.000 zł. 091 39 110 35. 

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 �5� 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Tel. do 
16.00 – 091 39 22 165, po 16.00 
– 091 39 25 0�7.

• Pilnie przyjmę ziemię. 091 392 05 
53 – do 1�.00, 0502 550 �71.

• Kupię drewno do kominka. 091 39 
23 887.

• Skup jabłek „spadów”. Ul. Kościuszki 
18/2, Nowogard. 0665 418 506.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• D Y WA N O P R A N I E  –  0 6 0 4 

373 143.
•	 Profesjonalne strony interneto-

we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 7�3, 0660 392 �51.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• J. angielski – podstawówka i 
gimnazjum. 0504 793 557.

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 
45 13.

• Transport, przeprowadzki. 0693 
511 717.

• Transport i przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Remonty – 0508 920 135.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• PR AC A W OFE!! !  Tel.  0513 
164 203.

• Zatrudnię płytkarzy, malarzy, 
szpachlarzy i do dociepleń. 0605 
115 064.

• Zlecę wykonanie więźby dachowej. 
0501 549 756, 091 39 20 970.

• Szkoła Języków Obcych mgr Jolanty 
Uścinowicz filia w Nowogardzie po-
szukuje lektorów języków obcych 
do współpracy. Kontakt – 0661 
131 860.

• Zatrudnię fachowca od sanitarki i 
klimatyzacji – praca w Niemczech, 
własna działalność godpodarcza. 
0694 325 416.

• Zatrudnię uczciwą ekspedientkę 
do sklepu spożywczego. 0693 84 
35 33.

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się ODSZKODOWANIE (z tytułu 
OC). Pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. Europejskie Cen-
trum Odszkodowań. Zadzwoń, 
spotkajmy się, porozmawiajmy. 
Tel. 0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 
5 elementów z kolumnami i 
dokumentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 

0695 634 04�.
• Sprzedam piękną suknię ślubną 

ecru, rozmiar 38-40, bardzo tanio. 
0509 636 956.

• Oddam 8-tygodniowe kocięta. 
091 392 05 74.

• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 
sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Sprzedam gitarę klasyczną Admira 
z pokrowcem i stojakiem. Stan b. 
dobry, rok używana. 0693 469 334.

• S p r z e d a m  2 - m i e s i ę c z n e 
szczenięta Syberian Husky 
niebieskookie. Komplet szczepień 
+ badania. 050� 973 632.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 0692 
250 311.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 04.09.2006r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 
FILIA NOWOGARD

1.  Stolarz
2.  Operator zmianowy oczyszczalni 

ścieków
3.  O p e r a t o r  z m i a n ow y  s t a c j i 

wodociągowej
4.  Kierowca C, C+E
5.  Specjalista ds. windykacji
6.  Kasjer-sprzedawca
7.  Sprzedawca-serwisant kompute-

rowy 
8.  Sprzedawca
9.  Kucharz
10. Elektryk
11. Monter instalacji sieciowej (Inter-

net)
12. Informatyk-administrator inter-

netu
13. Informatyk
14. Kierowca kat. B
15. Kierowca kat. C
16. Pracownik produkcji świec ozdo-

bnych
17. R e fe re n t  a d m i n i s t ra c y j n o -

biurowy
18. Mechanik samochodów os-

obowych
19. Doradca klienta
20. Piśrednik pracy
21. Stolarz (lub osoba do przyucze-

nia)
22. Elektryk
23. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)
24. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
25. Sprzątaczka; Robotnik gospo-

darczy (gr. inw.)
26. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży
27. Sprzedawca w sklepie mięsnym

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyjne-

go; pielęgniarka; fizjoterapeuci 
(Miejscowości nadmorskie)

2. Palacz; operator suwnicy mag-
nesowej (Szczecin)

3. Pracownik produkcji okien (Bro-
jce)

4. Maszynista lokomotywy (Szc-
zecin)

5. Kierowca C+E (Gryfice)
6. Ustawiacz-manewrowy (Szc-

zecin)
7. Pracownik obróbki skór (Żdżary 

k/Goleniowa)
8. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
9. Konsultant/-ka wsparcia technic-

znego (Szczecin)
10. Kierowca C+E (Częstochowa)
11. Pracownik produkcji (Mirosław)
12. Kierownik ds. budowlanych (Szc-

zecin)
1 3 . K i e r o w n i k  d s .  a k w i z y c j i 

nieruchomości (Szczecin)
14. Kierowca-operator (Gdańsk)
15. Robotnik budowlany (Goleniów)
16. Nauczyciel polskiego; historii i 

bibliotekarz (Ostromicach)
17. Instruktor żeglarstwa regatowe-

go; modelarstwa okrętowego; 
żeglarstwa turystycznego (Go-
leniów)

18. Psycholog szkolny (Goleniów)
19. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)
20. Murarz (Szczecin)
21. Kelnerka (Rewal)
22. Brukarz (Praca na terenie całego 

kraju)
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Pomorzanin: Piątkowski – 
Marszałek, M. Miklas, Sokulski, 
kaczmarek, Galus, koniecz-
ny (46’ nieradka), rzechuła, 
Skórniewski (24’ k. Miklas), 
Bonifrowski (79’ Piotrowski), 
Gołdyn (46’ dworak).

Bramki dla Pomorzanina: k. 
Miklas – 2, Bonifrowski, dwo-
rak.

Pomorzaninowi najwyraźniej 
odpowiada gra w ulewnym desz-
czu. Kolejne już spotkanie w fa-
talnych warunkach atmosferycz-
nych zakończyło się wysokim 
zwycięstwem, dzięki czemu na-
sza drużyna zmniejszyła dystans 
do lidera z Dębna.

Początek meczu był wyrów-
nany. Obie drużyny podchodzi-
ły pod bramki rywali, jednak 

nazwanie tych sytuacji mianem 
groźnych byłoby zdecydowanie 
na wyrost. W miarę upływu cza-
su to podopieczni Wojciecha Ku-
bickiego zaczęli uzyskiwać prze-
wagę, a akcje naszego zespołu 
stawały się coraz bardzieje skład-

ne i wyglądały coraz ciekawiej. 
W 17. minucie dobre podanie 
do Bonifrowskiego mogło otwo-
rzyć drogę do bramki, lecz piłka 
wpadła w poślizg na podmokłej 
murawie i nic z tego nie wyszło. 
W 23. minucie Boniforwski 
przedryblował dwóch rywali na 
własnej połowie i długim poda-
niem uruchomił Gołdyna, ten 
jednak nie zdołał wygrać poje-
dynku z obrońcą. Pomorzanin 
nadal był częściej przy piłce, lecz 
brakowało dobrych kluczowych 
podań. Dośrodkowania Galu-
sa i Bonifrowskiego nie trafiały 
do rywali, uderzenie K. Mikla-
sa z 18. metrów trafiło prosto 
w bramkarza... W 34. minucie 
Gołdyn stojąc na 16. metrze z 
pierwszej piłki ładnie zagrał do 

Bonifrowskiego, ten uderzył, lecz 
bramkarz nie dał się zaskoczyć. 
I w końcu nadeszła 43. minuta. 
Galus otrzymał piłkę, wbiegł w 
pole karne, minął bramkarza 
wypuszczając sobie jednak zbyt 
daleko piłkę i gdy wydawało 

się, że ta opuści boisko zagrał 
wzdłuż linii końcowej wprost na 
nogę K. Miklasa i było już 1:0. 
Kibice nie zdążyli jeszcze ochło-
nąć, gdy Galus przebiegł z piłką 
pół boiska, uderzył na bramkę, 
lecz bramkarz zdołał obronić 
jego strzał. Jednak przy dobit-
ce Bonifrowskiego nie miał już 
szans.

W drugiej połowie Pomorza-
nin nie forsował tempa próbu-
jąc kontrolować sytuację. Nie do 
końca się to jednak udało, gdyż 
w 60. minucie kontratak Hutni-
ka zakończył się dośrodkowa-
niem z prawej strony i uderze-
niem głową, przy którym Piąt-
kowski nawet nie zdążył zarea-
gować. Pomorzanin odpowiada 
akcją Galusa, który ładnie wdarł 
się w pole karne rywala, jednak 
zamiast podawać zdecydował 
się na indywidualne wykończe-
nie akcji. Niestety nieskuteczne. 
Hutnik uwierzył w swoje siły, 
ale w 72. minucie Pomorzanin 
skutecznie podciął mu skrzydła. 
K. Miklas podał do Dworaka, 
któremu pozostało tylko przy-
stawić nogę i było 3:1. Dziesięć 
minut później było już po me-
czu. Piłkę dostał K. Miklas i nie 
bez problemu umieścił piłkę w 
siatce. Po tej akcji Hutnik cał-
kowicie zrezygnował z walki 
i pokornie czekał na gwizdek 
kończący spotkanie.

„Uważam, że nasze zwycięstwo 
ani przez chwilę nie podlegało 
dyskusji. – powiedział po meczu 
trener Wojciech kubicki - Był co 
prawda pewien moment niepew-
ności po stracie gola, lecz bramka 
trzecia i czwarta szybko to roz-
wiała. Na boisku było widać, że 
jesteśmy zespołem lepszym, bar-
dziej dojrzalszym. Cieszę się, że 
dysponuję szeroką kadrą, na me-
cze przychodzi po 23 zawodników 
więc mam z kogo wybierać.”

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Fagus Koł-

bacz 2:1, Zorza Dobrzany - 
Piast Choszczno 1:4, Dąb Dęb-
no - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:0, 
Osadnik Myślibórz - Vineta 
Wolin 2:3, Polonia Płoty - Piast 
Chociwel 3:2, Mieszko Miesz-
kowice - Radovia Radowo Małe 
1:2, Odra Chojna - Kłos Pełczy-
ce 3:1.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard Hutnik EKO TRAS Szczecin 4:1 (2:0)

Jeśli deszcz to wygrana

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 6 16 13-3
2.  Piast Choszczno 6 13 18-5
3.  Pomorzanin nowogard 6 13 16-7
4.  Vineta Wolin 6 13 12-11
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 6 11 9-11
6.  Polonia Płoty 6 9 8-8
7.  Sparta Gryfice 6 9 10-11
8.  Odra Chojna 6 8 9-9
9.  Radovia Radowo Małe 6 8 6-6
10.  Piast Chociwel 6 7 9-6
11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 6 7 8-8
12.  Osadnik Myślibórz 6 7 6-14
13.  Kłos Pełczyce                    6     6     4-10
14.  Mieszko Mieszkowice 6 5 3-5
15.  Fagus Kołbacz 6 4 5-9
16.  Zorza Dobrzany 6 0 6-19

Boisko do poprawki
Ponad rok temu pisaliśmy o boisku przygo-

towanym przez mieszkańców i Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Gardno”. Nie szczędziliśmy 
słów pochwały za postawienie słupów, zawie-
szenie siatki za bramką, dzięki czemu kopana 
przez dzieci piłka nie odbijała się o blok czy 
ustawione tam samochody. Teraz potrzebne 
są poprawki.

Mimo, że stworzenie takiego boiska wydaje 
się być sprawą prostą i mało kosztowną słowa 
pochwały były jak najbardziej uzasadnione. O 
ile łatwiejszym dla administratorów i niestety 
częściej stosowanym rozwiązaniem (trzeba 
uczciwie powiedzieć, że w naszym mieście 
spotyka się to coraz rzadziej) jest ustawienie 
tabliczki zakazującej gry w piłkę. A rozwią-
zanie zastosowane na placu w bezpośrednim 
sąsiedztwie Przedszkola nr 3 przy ulicy Ponia-
towskiego zadowalało obie strony. Najmłodsi 
mogli spokojnie kopać piłkę bez obawy, że tra-
fią w okna czy samochody.

Jednak z upływem czasu siatki się porwały 
i niektórzy mieszkańcy okolicznych bloków 
zaczęli się obawiać o swoje okna. Ich obawa 
była tak wielka, że – jak powiedział nam jeden 
z mieszkańców – wezwano policję, która zaka-
zywała najmłodszym biegać za piłką. Cóż więc 
mają robić młodzi ludzie? Gdyby usiedli na 
ławce przed blokiem – a to jest najłatwiejszym 
i najczęściej spotykanym sposobem spędzania 
przez nich wolnego czasu – zapewne wkrótce 
pojawiłby się kolejny patrol policji i kto wie czy 
wówczas interwencja nie byłaby uzasadniona. 

Pretensje o to, że piłka co jakiś czas uderzy 
w blok kierowane są pod złym adresem. To 
administrator tego terenu powinien zadbać o 
stworzony przez siebie obiekt. Wierzymy, że 
nikt nie wpadnie na „genialny” pomysł i nie 
zlikwiduje całkowicie boiska. Bo jak słusz-
nie stwierdził nasz rozmówca takie obiekty 
po prostu muszą istnieć i stwarzać młodzie-
ży możliwość właściwego rozwoju fizyczne-
go, Stwierdzenie to jest tym bardziej zasadne 
dziś, tuż po kompromitującej porażce naszej 
piłkarskiej reprezentacji z Finlandią. Od lat 
mówi się, że rozwiązaniem kryzysu polskiego 
futbolu jest praca u podstaw, szukanie talen-
tów wśród najmłodszych. A gdzie owe talenty 
mają się rozwijać jeśli nie na podwórkowych 
boiskach?

Ag

Wystarczy naprawić siatkę...

Tym razem bramka dla Pomorzanina nie padła
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. �.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,1� zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto

Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy od w godz. �.00 

- 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 
A4 jednostronnie - 0,1� zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

Marzysz o tym, aby mie  p aski brzuch i 
wymodelowan  sylwetk ?

Chcesz pozby  si  uci liwej „skórki 
pomara czowej” pragniesz pokona  zm czenie?

Oczekujesz szybkich efektów? 
Zapraszam na bie ni  zamkni t  w kapsule 

podci nieniowej. 

Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 19 
tel. 0695 090 000 

Wyszczuplaj cy spacer w 
podci nieniu

Nowo



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Wystawa otwarta 

Grudzień ‘70 
w Bibliotece
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„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 6

MAGAZYN

reklama
reklama

czytaj na str. 4

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

nowa 
ordynacja 
i co dalej?
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KALeNDARiUM
8 września
imieniny: Adrian, Adrianna, Alan, Amon, Bra-
tumił, Euzebiusz, Klementyna, Maria, Nestor, 
Radosław, Radosława, Serafina, Sergiusz, Teofil 
i Zenon.
Kościół katolicki - Święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej)
Dzień Dobrej Wiadomości
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa
9 września
imieniny: Aniela, Augustyn, Augustyna, Au-
reliusz, Bogodar, Bolemir, Bolemira, Dionizy, 
Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Gorgonia, 
Gorgoniusz, Jacek, Jakub, Jan, Ożanna, Piotr, 
Radosława, Sewerian, Sobiebor, Sobiesąd, 
Straton, Ścibora i Świecław
10 września
imieniny: Agapiusz, Aldona, Anioł, Antoni, 
Bernard, Datyw, Dydym, Dydymus, Feliks, 
Franciszek, Kandyda, Klemens, Karol, Lucjusz, 
Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Mścibor, Nikola, 
Piotr, Polian, Pulcheria, Salwiusz, Sebastian, 
Sobiesław, Teodor i Wiktor.
11 września
imieniny: Bonawentura, Dagna, Diodor, 
Diomedes, Dydym, Dydymus, Emilian, Fe-
liks, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, 
Krzesława, Naczęsław, Pafnucy, Prot, Teodora 
i Wincenty

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

reklama

remontu Bohaterów Warszawy cd.
Ulica Bohaterów Warszawy 

stała się bohaterem niemałej 
serii naszych artykułów. Dziś 
po raz kolejny trafia na łamy 
„Dziennika”. Tym razem będzie 
to jednak całkiem miły akcent.

Nowa nawierzchnia jezdni, 
polbrukowe chodniki i ścieżka 

rowerowa ciągną się niemal na 
całej długości tej ulicy. Do tego 
obrazka nie pasował jedynie od-
cinek między skrzyżowaniem z 
ulicą Żeromskiego a biurowcem 
PBO „Grinbud”. Wkrótce ma się 
to jednak zmienić.

18 sierpnia br. ogłoszono prze-

targ ma wykonanie remontu tego 
odcinka. Z ofertą opiewającą na 
kwotę około 68 tys. zł wygrało 
go nowogardzkie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych. Pra-
cownicy tej firmy już wkroczyli 
na plac budowy. Wykonane 
zostaną nowe chodniki z kostki 
polbrukowej i wjazdy na teren 
przedsiębiorstwa. Zakres robót 
nie obejmuje parkingów przed 
sklepami mieszczącymi się w 
byłych budynkach gospodar-
czych PBO. 

Inwestorem modernizacji 
jest Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie. Termin zakończenia 
prac przewidziano na koniec 
września.

Ag

Pracownicy PRD w akcji.

kradzieże tablic rejestracyjnych
W poprzednim wydaniu naszej gazety, w „Kronice policyjnej” informowaliśmy o kilku kradzieżach tablic 

rejestracyjnych. Nie były to pierwsze takie zdarzenia.  Wielu poszkodowanych w ogóle nie zgłasza tego faktu 
policji. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Kradzież tablicy rejestracyjnej 
nie jest zwyczajnym wybrykiem 
chuligańskim. Wykorzystuje się 
je przy okazji różnego rodzaju 
przestępstw.

„Najczęściej wykorzystywane są 
do kradzieży paliwa na stacjach 
benzynowych. – mówi zastępca 
komendanta nowogardzkiej po-
licji podkomisarz Leszek Nowak 
– Złodzieje podjeżdżają pod dys-
trybutory, tankują paliwo, po czym 
odjeżdżają nie płacąc za nie. W sa-
mym Nowogardzie takich kradzieży 
zdarza się sporo. Później analizując 
zapis z monitoringu okazuje się, że 
tablice zostały skradzione w innym 
mieście czy powiecie.”

Nie jest to jedyne ich za-
stosowanie. Równie często 
przeprowadza się na nich 
kradzione samochody. 
Zdarza się, że odnajdywa-
ne są ogołocone z części 
pojazdy, które były właśnie 
w nie wyposażone. Z tego 
sposobu korzystają rów-
nież ludzie sprowadzający 
auta zza granicy, których 
z różnych względów nie 
można zarejestrować w 
naszym kraju. Jeśli taki kie-
rowca nie łamie przepisów 
ruchu drogowego jest mało 
prawdopodobne by został 
zatrzymany do kontroli, a 

tym samym przez długi czas może 
jeździć po naszych drogach nieza-
rejestrowanym pojazdem.

„Policjanci nie są w stanie za-
pamiętać numerów wszystkich 
kradzionych tablic. Jeśli są jakieś 
charakterystyczne numery to może 
się zdarzyć, że je ujawnimy. – tłu-
maczy podkomisarz Nowak.

Ofiary takich kradzieży nie po-
niosą konsekwencji przestępstw 
popełnionych pod ich numerami 
rejestracyjnymi. Nie oznacza to 
jednak, że wychodzą z tego bez 
żadnych szkód. Bez rejestracji nie 
można poruszać się po drogach, 
nawet z zaświadczeniem, że stało 

się ofiarą przestępstwa. Wówczas 
trzeba postarać się o wtórnik 
skradzionych tablic lub o całkiem 
nowe. To jednak wiąże się ze spory-
mi kosztami. Za rejestracje o tych 
samych numerach zapłacimy 80 zł 
plus opłaty za wnioski i ewentualne 
załączniki. Trzeba jednak uzbroić 
się w cierpliwość i poczekać aż zo-
staną one wykonane. Nowe tablice 
dostaniemy od ręki, tyle że trzeba 
wówczas zapłacić 48 zł za blankiet 
dowodu rejestracyjnego, 12 zł za 
blankiet pozwolenia czasowego 
oraz 16,50 zł za naklejkę kontrolną 
na przednią szybę.

Ag

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Nowogardzie zaprasza 
w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czeka-
my w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za 
ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy
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Przegląd prasy krajowej
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 WYBORCZE FORUM
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kuPIĘ PŁyTy 
„juMBO” 

Tel. 0887 643 753

Waldemar Maszewski, PS   
 „niemcy twierdzą, że już zapłacili 

Polsce”   Czwartek, 7 września 2006, Nr 
209 (2619)

Niemieckie ministerstwo finansów przedstawiło wyliczenie wszystkich 
świadczeń finansowych wypłaconych Polsce przez Republikę Federalną 
Niemiec po II wojnie światowej. Według resortu, w ramach bezpośredniej i 
pośredniej pomocy finansowej od 1945 r. Niemcy przekazały miliardy euro (w 
przeliczeniu). Przedstawienia tych danych domagał się poseł do Bundestagu 
z partii CSU Johannes Singhammer. Zagroził on władzom naszego kraju, że 
jeśli nadal będą prowadziły twardą politykę zagraniczną, może to zaszkodzić 

interesom polskim.

Monika adamowska
„Wiceprezes pił kranówę na oczach ludzi”  

Czwartek, 7 września nr 209.(5216)
Czy Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa naraziła na niebezpieczeństwo 

zdrowie i życie swoich członków? - na wniosek mieszkańców Klonowica 11 
zbada to prokuratura. Sanepid przyznaje: woda w kranach tego domu ciągle 
jest skażona bakteriami fekalnymi

Ponad miesiąc trwa wodna gehenna ponad 50 rodzin. Bo tak ludzie z domu 
przy ul. Klonowica 11a i 11b określają sytuację. Kto mógł, wyprowadził się do 
bliskich, wywiózł dzieci. 

- Nasz mały jest u rodziców. Żona też głównie tam nocuje, a ja trochę jestem 
tu, trochę u rodziców. Wodę do picia kupujemy. Nie możemy normalnie żyć 
- denerwuje się Sebastian Karczyński. 

jędrzej Bielecki z Waszyngtonu
„Bush: były tajne więzienia” Czwar-

tek, 7 września 2006 nr 209 (7503) 
Najgroźniejszych terrorystów trzymano w tajnych więzieniach poza teryto-

rium USA - przyznał wczoraj George W. Bush. Rok temu pojawiły się przy-
puszczenia, że jedno z nich istniało w Polsce

W „miejscach odosobnienia” poza USA było ostatnio uwięzionych 14 podej-
rzanych, w tym uważany za „mózg” zamachów z 11 września 2001 roku Chalid 
Szejk Mohammed. Prezydent poinformował o przetransportowaniu ich do ame-
rykańskiego obozu w Guantanamona Kubie, który podlega Pentagonowi. Ma 
ich objąć konwencja genewska, zapewniająca podstawowe prawa uwięzionym. 
Bush chce, aby podejrzani stanęli przed trybunałem wojskowym. 

reklama

Przypominamy czytelnikom fragment arktykułu „kontrola nIk w 
ZBk” opublikowanego 31 marca 2006 r.

(...) W okresie od 28 kwietnia do dnia 17 czerwca 2005 r. w Zarządzie Bu-
dynków Komunalnych w Nowogardzie miała miejsce kontrola z Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. Inspekcją objęto remonty komunal-
nych budynków mieszkalnych w latach 2002 – 2004. NIK negatywnie ocenił 
działalność ZBK w kontrolowanym zakresie ze względu na szereg występu-
jących nieprawidłowości.

Do jednej z nich jak podaje w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba 
Kontroli należy: zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych, mimo, 
że prowadzenie takiej działalności przez zakład budżetowy jest naruszeniem 
art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a potencjał 
kadrowy ZBK nie pozwala na rzetelne wywiązywanie się z obowiązków za-
rządcy nawet w stosunku do komunalnego zasobu mieszkaniowego.(...)

Zbliżają się wybory, to czas refleksji dla każdego z nas. Trzeba wybrać „kolejne 
władze”, ludzi, którzy będą nas „reprezentować”, dbać o nasz wspólny interes. 
Czy dobro zwykłego obywatela będzie ważne, czy może ważniejsze będzie dbanie 
o siebie, rodzinę i bezrobotnych krewnych? Chciałbym zadać na łamach Waszej 
gazety pytanie do Pana Burmistrza, co zrobił dla pojedynczego mieszkańca 
naszego miasta tak od siebie. Czym mógłby się dzisiaj pochwalić po tak długiej 
kadencji? Funkcjonowanie Urzędu i jego podwładnych jest dość kiepskie. Do 
dzisiaj opinia publiczna i lokatorzy Zarządu Budynków Komunalnych nie otrzy-
mali odpowiedzi co z Kierownikiem ZBK po kontroli NIK (DN z dn. 31.03.2006 
r.). Czy obowiązuje zasada jak się nie ma co do powiedzenia, to nie mówi się 
nic? Czy może przemilczeć niewygodne tematy i o „dobrych znajomych” się 
nie mówi? Ale już dawno skończyły się czasy cichsza. Zacznijmy przyglądać 
się władzy i rozliczać ją. Bo po co ci Panowie startują w wyborach, zajmują 
eksponowane stanowiska? Gdyby nie ciepła posadka, to kim byłby ten czy inny 
kandydat? Czy miałby pomysł na własne życie z pensyjką 600 zł, zasiłkiem lub 
bez? Panie Burmistrzu niechże Pan zachowa twarz i odpowie na zadane Panu 
pytania. Przed dokonaniem kolejnych wyborów dobrze się wspólnie zastanówmy 
by następni robili coś dla naszego wspólnego dobra przede wszystkim. Zaniżone 
statystyki i chwalenie się cudzymi pomysłami to bardzo brzydkie.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Nowogardzki Dom Kultury wraz 
ze Szkołą tańca „Flesz” zaprasza 
wszystkich milusińskich w wieku 
od 5 do 7 lat do nowo powstającej 
formacji tańca towarzyskiego „Flesz 
IV”. Spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się w poniedziałek 11 września 
o godzinie 17.00. Instruktorem jest 
Mikołaj Kubiak.

Ag

Zapraszamy do tańca
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Grudzień ‘70 w Bibliotece
W nowogardzkiej Bibliotece Miejskiej otworzona została wczoraj niezwykle ciekawa wystawa. Każdy 

chętny może obejrzeć materiały Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone szczecińskim wydarzeniom 
z grudnia 1970 roku.

dokończenie ze str. 1

Wystawa zorganizowana zo-
stała przy współpracy dyrektor 
naszej Biblioteki Zofii Pilarz i 
pracowników szczecińskiego 
i poznańskiego oddziału IPN. 
Składają się na nią dwie ekspozy-
cje. Jedna z nich to reprodukcje 
oryginalnych dokumentów 
znalezionych w szczecińskiej 
Delegaturze UOP. Poświęcone 
one były zajściom z 17 grudnia 
1970 roku. Są tam dziesiątki 
zdjęć dokumentujących te zda-
rzenia, a właściwie ich uczest-
ników. Wszystko opatrzone 
jest oryginalnym komentarzem 
ówczesnych agentów. Autorzy 
fotografii nie są wymienieni 
z imienia i nazwiska, są za to 
ponumerowani. Największy 
numer, który zdołałem 
znaleźć to 121, co 
świadczy jak 
w i e l e 

o s ó b 
z o s t a -
ł o  w y -
s ł a n y c h 
na ulicę by 
uwieczniać te 
wydarzenia dla 
aparatu bezpie-
czeństwa.

Druga ekspozycja 
to również zdjęcia tyle, 
że opatrzone dzisiejszym 

komentarzem. Znajdują się tam 
również przedruki gazet z tam-
tych dni.

A skąd pomysł na tę wystawę? 
„Od jakiegoś czasu mam 
s t a ł y 

kontakt z pracow-
nikami IPN. – tłu-

maczy Zofia Pi-
larz - Pan Szulc 

ze szczecińskiego oddziału Insty-
tutu był na otwarciu wystawy „To 
sowieckie piekła” i wtedy obie-
cał mi, ż e 

będę mogła zrobić jakąś wystawę. 
I zaproponował te dwie wystawy, 
powiedział, że dobrze by było 
gdyby odwiedziły Nowogard i 

tak się stało. Mnie osobiście w tej 
wystawie urzekły te czarno – białe 
zdjęcia, że IPN nie próbował 
ulepszać tego i zrobić zdjęć koloro-
wych tylko zostawił autentyczne 
fotografie bez żadnego retuszu. To 
jest bardzo wymowne.”

Przy okazji otwarcia wystawy 
do naszego miasta przybyła dr 
Małgorzata Machalik, naczel-
nik Oddziału Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie, która 
wygłosiła prelekcję.

Ag

SZukaM Pracy 
OBOjĘTnIe jakIej

Tadeusz Łukaszewicz
72-200 Nowogard, 

ul. Bohaterów Warszawy 69/2, 
tel. 091 39-22-558 po godz. 20.00

alkohol i papierosy 
dla ucznia

Kronika policyjna we wtorkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego” podała:

„W poniedziałek 4 bm. zatrzymano 13 – latka, 
który w wydychanym powietrzu miał 1,75 promila 
alkoholu”.

W ten sposób uczniowie powitali nowy rok 
szkolny 2006/2007. Oczywiście nie wszyscy. Jedni 
spożywali z radości z okazji nowego roku szkolnego, 
inni z rozpaczy za minionymi wakacjami.

Grupki pijących niepełnoletnich, palących przy 
tym papierosy można było spotkać dosłownie wszę-
dzie. Całe szczęście dla policji, że nie wychwyciła 
wszystkich nieletnich, bo brakowałoby policjantom 
bloczków na mandaty.

Zastanawiam się kto sprzedaje alkohol i papierosy 
tym dzieciom? Czy tak trudno odróżnić 13 – latka 
od osoby dorosłej?

A ktoś sprzedawać musi, skoro mamy takie donie-
sienia z policji. Przecież nikt z rodziców do plecaka 
z książkami i zeszytami oprócz śniadania nie wkłada 
papierosów i alkoholu.

Rozumiem sentencję sprzedawców: „Im więcej 
sprzedam tym więcej zarobię”, ale czy taki sprzedaw-
ca dałby alkohol i papierosy swojemu dziecku?

Przecież w każdym kiosku i sklepie są informacje 
„papierosów i alkoholu młodzieży do lat 18 nie 
sprzedajemy”. Znów prawo sobie, a życie sobie?

Osobiście bardzo podoba mi się postawa sprze-
dawczyń ze sklepu „Bartosz”. Byłem świadkiem w 
tym sklepie, gdzie ekspedientki odmówiły sprzedaży 
osobie bez dowodu osobistego. I nie było tłumacze-
nia typu: „Ja naprawdę mam dowód osobisty, ale nie 
mam przy sobie”.

Reakcja sprzedawczyń jest prosta „nie masz, nie 
sprzedam!”

O sklepie tym napisałem nie dlatego, aby go 
rozreklamować, ale aby promować właściwe po-
stawy sprzedawców. Wiem, że takich sklepów jest 
więcej. Są jednak wyjątki wśród sklepów, o czym 
świadczą wypadki nie tylko z dnia rozpoczęcia czy 
zakończenia roku szkolnego, ale z dnia codzienne-
go, kiedy widzimy na naszych ulicach nieletnich 
będących pod wpływem alkoholu czy z papierosem 
w ustach.

O czymś to świadczy!
Ireneusz karczyński

OGŁOSZENIE
Prowadzenie, nagłaśnianie, oprawa muzycz-

na, gry i konkursy, zamki dmuchane, motorki 
oraz ogródek gastronomiczny. Oferta dla komi-
tetów wyborczych na piknikach, spotkaniach 
i festynach w kampaniach przedwyborczych 
– oferują Tadeusz i Leszek.

Kontakt-telefon: 091 39-22-558, 0 506 
999 902, 0 667 320 227
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reklama

Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

niezwykła niespodzianka
W 50 rocznicę ślubu państwa Stanisławy i Bronisława Górniak w ich domu 

zakwitł kaktus. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko, które dziwi tym bardziej, iż 
zdarzyło się akurat w rocznicę pożycia małżeńskiego. Czyżby dar od losu?
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Serdeczne podziękowania 
dla 

kierownictwa 
restauracji „Przystań” 

za pomoc w wykryciu 
sprawcy kradzieży torebki 

składa 
Ewelina Gutowska 
i Tomasz Białczak

kto będzie głosował
Dopełnieniem przedstawionych przed ty-

godniem wyników nowogardzkiego sondażu, 
będzie opisany stan frekwencji. Oprócz zada-
wanych pytań nasi ankieterzy sami uzupełniali 
pole z kategoriami wiekowymi, dzięki temu 
mogliśmy przeanalizować, które grupy naj-
chętniej głosują. Deklarację wzięcia udziału 
w wyborach samorządowych zgłaszało 41% 
ankietowanych, większość tej grupy stanowiły 
osoby starsze – widać dla nich głosowanie 
stanowi rodzaj obywatelskiego obowiązku. 
Znacznie mniejsze zaangażowanie wykazy-
wali mieszkańcy w średnim wieku, jednak 
największy niepokój budzi fakt, że młodzież 
stanowiła tylko 11% osób chcących głosować. 
Nie tylko wyniki, ale również komentarze, 
jakie słyszeli nasi ankieterzy świadczyły o 
braku zainteresowania młodych wyborami i 

ich obojętności wobec nowogardzkiej władzy. 
Także ta grupa wiekowa stanowiła większość 
pośród osób nieprzejawiających chęci brania 
udziału w wyborach (59% NIE) osoby w śred-
nim wieku zachowywały się podobnie jak w 
przypadku deklaracji na TAK, starsze były w 
tym wypadku w mniejszości. 

Ta analiza pokazuje, że termin: „społeczeń-
stwo obywatelskie” nie funkcjonuje, przyczyny 
tego zjawiska są znane: niechęć obywateli 
do polityki i brak zaufania do rządzących. 
Światełka w tunelu można szukać w wybo-
rach samorządowych kierujących się swoimi 
prawami, gdzie popiera się osoby wzbudzające 
zaufanie i szacunek. Miejmy nadzieję znaleźć 
również takie w Nowogardzie, a głosy oddane 
niech nie będą straconymi.

MIcHaŁ WIaTr

Wybory samorządowe

nowa ordynacja i co dalej?
Przed czterema  laty „na fali” 

był pan Marek Krzywania. Jego 
główne hasło ONI MUSZĄ 
ODEJŚĆ zyskało wielkie spo-
łeczne poparcie i przełożyło się 
na wyborczy sukces – Forum 
Samorządowe uzyskało drugi po 
SLD-UP wynik wyborczy, a Ma-
rek Krzywania walczył w drugiej 
turze o stanowisko burmistrza. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że 
ONI by odeszli gdyby…

To słowo „gdyby” wyjaśnia 
bardzo dokładnie pan Marek 
Słomski pisząc (DN nr 67 z 
05.09.2006): …cała praca za-
czyna się bowiem po wyborach. 
Osoby, grupy polityczne, które po 
tę odpowiedzialność sięgają mu-
szą zademonstrować zarówno 
wiedzę w szczegółowych zagad-
nieniach funkcjonowania samo-
rządu, jak i wykazać zdolność do 
organizacji działań zbiorowych. 
Jak to ma później wyglądać skoro 
dzisiaj wiele partii nie potrafi 
uporać się z wewnątrzorganiza-
cyjnymi problemami. Jak moż-
na skonstruować program dla 
miasta skoro są istotne trudności 
z ogarnięciem konstrukcji list 
wyborczych…

Elektorat to widzi – wyniki 
sondażu przedwyborczego wska-
zują na to wyraźnie – nie zyskują 
poparcia ci, którzy przespali 
kadencję…

Ja od siebie mogę dodać (a 
mam doświadczenia z gminnej 
komisji wyborczej i dwie kampa-

nie jako redaktor naczelny DN), 
że w wielu przypadkach ręce 
opadają…

Jak można ułożyć sensowną 
listę wyborczą, gdy jeden z dzia-
łaczy (bardzo doświadczonych) 
mówi wprost – tacy młodzi, 
dwudziestokilkuletni działacze 
to mi mogą najwyżej plakaty 
rozwieszać, a nie na listę i do 
władzy… 

A rzeczywistość jest taka, że ci 
„dwudziestokilkuletni” nadają 
ton w dyskusji prasowej, organi-
zują spotkanie z posłem, działają 
nie tylko przed wyborami, mają 
pewne wizje i co najważniejsze 
chcą…

Obiecałem w poprzednim 
wydaniu, że będzie o ludziach.  
Ludzie nie tylko z Forum głosili 
hasła, że ONI MUSZĄ ODEJŚĆ. 
Burmistrz Kazimierz Ziemba ze 
stoickim spokojem replikował 
ONI JUŻ ODESZLI! Kto odszedł? 
Ano właśnie Ci, którzy przed 
wyborami tworzą coraz to nowe 
komitety i inicjatywy. Nawet, gdy 
wybory wygrają to po czterech 
latach odchodzą, bo… zmieniają 
szyldy i nazwy. Na placu nie-
zmiennie pozostaje SLD i PSL, a 
ostatnio także Samoobrona.

Na poparcie tej tezy zapytam 
– kto (z imienia i nazwiska ) two-
rzył Komitet Wyborczy  „Nasze 
miasto wspólny los”? Obawiam 
się, że tylko zainteresowani mogą 
na to pytanie odpowiedzieć. Nikt 
nie pamięta, oni odeszli… A czy 

powinni? Moim zdaniem nie. Byli 
na listach ludzie, którzy uzyskali 
więcej głosów aniżeli niektórzy 
radni z innych list wyborczych.

Ale oni odeszli. Jako dzienni-
karz wiem, że przez cztery lata 
robili wszystko by o nich zapo-
mnieć (czytaj nie robili nic!). Czy 
przed wyborami się obudzą? Ależ 
tak – znowu będą chcieli zmieniać 
miasto i zapewne powiedzą jak 
zatrzymać młodzież w Nowo-
gardzie.

Ja osobiście nie dziwię się, gdy 
słyszę i czytam kuriozalne wypo-
wiedzi na temat „nicnierobienia” 
obecnych władz, bo wiem, że 
autorzy tych słów nie czytali 
ustawy o samorządzie. Przed 
ostatnimi wyborami przeczytali ją 
tylko Kazimierz Ziemba i Antoni 
Bielida!

Czy nowa ordynacja zmieni 
sytuację? Jak pisze cytowany wy-
żej Marek Słomski nie zmieni, bo 
ludzka nieufność jest większa niż 
wszystkie ustalenia polityków.

Rozmawiałem z wieloma ludź-
mi, których szanuję i doceniam 
ich wiedzę i dokonania – nie 
wyrażają zgody na kandydowanie 
ze względu na inne nazwiska na 
tej samej liście!

Zaczęło się polowanie na kan-
dydatów. Nawet SLD poszukuje 
ludzi. Wprawdzie ludzie wybie-
rają nie partie, tylko konkretne 
osoby, ale pastor na listach SLD to 
chyba przesada (dla mnie pastor 
jest godnym funkcji radnego, ale 
dlaczego z listy SLD?).

O innych problemach i ewen-
tualnych grupach list w kolejnym 
artykule.

Lesław M. Marek

Pomoc 
dla rolników

rada Ministrów określiła warunki udzielania 
pomocy społecznej rodzinom rolniczym (także 
rolnikom samotnie gospodarującym), których 
gospodarstwa dotknęła tegoroczna susza (straty 
przekroczyły 30%). Wsparcia finansowego, jedno-
razowego, udziela się na wniosek, który musi być 
złożony do 15 października w gminnym ośrodku 
pomocy społecznej. Ponadto do wniosku należy 
dołączyć protokół strat sporządzony przez Komisję, 
która oceniała straty. Dla rolników z gminy Nowo-
gard - do OPS mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 
6B w Nowogardzie. Spóźnione wnioski zostaną 
odrzucone. Wsparcie finansowe wynosi: 500 zł 
- dla mających do 5 ha użytków rolnych, 1000 zł 
- powyżej 5 ha. W określonych okolicznościach 
kwoty te mogą wzrosnąć o 392 zł. Pomoc ta ma 
charakter zasiłku celowego i stosuje się do niej za-
sady określone w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy 
społecznej (Dz. U. nr 155, poz. 1109).

Oka

podziękowania
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  Sygnały Czytelników

Opłakany stan drogi 
przy osiedlu „radosław”

W odpowiedzi na prośbę jednego z naszych czytelników udaliśmy 
się na osiedle „radosław”, gdzie stan drogi od lat pozostawia wiele do 
życzenia.

Nawierzchnię drogi przy ulicy Radosława stanowią jeszcze tzw. kocie łby, 
ponadto na trasie jest wiele dziur, co w znacznym stopniu utrudnia przejazd 
w tamtym miejscu. Dodatkowym problemem jest to, że do tej pory przy ulicy 
Radosława nie powstały chodniki dla pieszych.

Kolejną sprawą, która nasuwa się przy tej okazji jest droga prowadząca z 
osiedla „Radosław” do Wojcieszyna, co prawda jest to droga asfaltowa jed-
nakże jej część leży na dwóch przeciwległych do siebie wzniesieniach gruntu. 
W miejscu, gdzie trasa jest wklęśnięta znajduje się (od wielu lat) ogromna 
kałuża, która przy opadach deszczu zamienia się w małe jezioro. Jest to duża 
przeszkoda dla przejeżdżających w tamtym miejscu samochodów i rowerów. 
Stanowisko prezesa Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie opublikujemy 
wkrótce.

P.S.

Pomysły, pomysły...

krajowa „szóstka” 
dwupasmówką?

Sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu mająca pokryć nasz kraj jest zapo-
wiadana od lat. Jedna z jej nitek ma przebiegać również w okolicy Nowogar-
du. Niestety, tak jak wszystkie inwestycje drogowe i ta będzie realizowana 
w ślimaczym tempie.

Pomysł przemianowania drogi kra-
jowej numer 6 na drogę ekspresową 
istniał już od dłuższego czasu. Na 
szczęście nie chodzi o zmianę tylko 
nazwy, inwestycja ma poprawić rów-
nież komfort podróżowania. Opra-
cowano już nawet wstępne plany, a 
właściwie „Studium drogi ekspre-
sowej S-6”. według mapy ma zostać 
wybudowany drugi pas drogi leżący 
równolegle do istniejącej już jezdni. 
Wyjątkiem są oczywiście odcinki 
drogi przebiegające przez położone 
przy niej miejscowości. Nietrudno 
zauważyć, że zmieszczenie drugiego 
pasa bez wyburzania domów miesz-
kalnych jest rzeczą niemożliwą do 
realizacji. I właśnie dlatego druga 
nitka drogi będzie je mijała niezbyt 
szerokim łukiem. Część Olchowa 
położoną wzdłuż drogi nowy pas mi-
nie od strony Kościuszek przecinając 

szosę prowadzącą do tej miejscowo-
ści, a w okolicy Żabowa trasa będzie 
wiodła całkowicie poza obrębem 
miejscowości.

Niestety, cała inwestycja jest dopie-
ro na etapie „Studium...”, musimy więc 
uzbroić się w cierpliwość, bo zanim 
do Szczecina zaczniemy podróżować 
wygodną drogą ekspresową sporo 
wody upłynie w Sąpolnej. Termin 
realizacji inwestycji planowany jest 
na lata 2013 – 2017. Czy zostanie 
on dotrzymany? Mając świadomość, 
w jakim tempie realizowane są w 
naszym kraju wszelkie inwestycje 
drogowe można mieć poważne wąt-
pliwości.

Ag

Fragment „Studium drogi ekspre-
sowej S-6”.

Latarnie uliczne
W numerze piątkowym w ubiegłym tygodniu pisaliśmy o niepalących się 

latarniach przy ul. 3 – Maja, Waryńskiego oraz od ul. 700 – lecia do dworca 
kolejowego przy składzie opału i skupie złomu.

Z radością odnotowujemy fakt, iż tego samego dnia żarówki zostały wy-
mienione i na ulicach jest już widno.

Czy potrzebna była nasza publikacja? Czy nie można częściej przeprowadzić 
przeglądu latarni ulicznych i na bieżąco wymieniać wypalone żarówki?

Niemniej w imieniu zainteresowanych czytelników dziękujemy.
Prosimy jednocześnie czytelników, aby zwracać się do redakcji w każdej 

sprawie.
I. karczyński

  Śladem naszych publikacji

Szanowny kliencie!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w celu ułatwienia wszel-

kich kontaktów z Przedsiębiorstwem usług Wodnych i Sanitarnych informuje-
my, że od dnia 11.09.2006 roku tworzymy Punkt Obsługi klienta w siedzi-
bie Spółki przy ul. 700-lecia w Nowogardzie, który umożliwi Państwu załatwianie 
wszelkich spraw dotyczących zawarcia bądź rozwiązania umowy o zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie ścieków, zlecenia usług na wykonanie przyłączy wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, usług laboratoryjnych, usług w zakresie wywozu 
nieczystości płynnych, ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, w sprawie skarg i 
reklamacji i innych uzależnionych od Państwa potrzeb. 

Informujemy Państwa również, że z dniem 11.09.2006 roku likwidujemy kasy 
pomocnicze przy ul. Woj. Polskiego 37 oraz przy ul. Zamkowej 14. 

Wszelkie wpłaty prosimy regulować w kasie głównej przy ul. 700-lecia 14 w 
Nowogardzie.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

iNFORMAcJA

Na trasie jest wiele dziur, co w znacznym stopniu utrudnia przejazd
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Zawsze pod wiatr
Nie chciałem podejmować polemiki z MW po jego pierwszym arty-

kule, który ukazał się latem. 
Ale ostatni paszkwil o „Kiełbasie wyborczej spowodował, że muszę 

przedstawić kilka faktów. Białe soboty organizujemy od dobrych kil-
ku lat. Przez te lata przebadaliśmy kilkaset ludzi, którzy dobrowolnie 
się do nas zgłaszali. W tym roku ta na Redostowie była siódmą w gmi-
nie w tym roku, a trzecią w tym miejscu. I była ona zorganizowana na 
prośbę mieszkanki tego osiedla. Ognisko zostało przygotowane przez 
pana prezesa spółdzielni „Radosław”. Od kilkunastu białych sobót i 
niedziel robimy ogniska z kiełbasą, którą otrzymujemy od sponsorów  ( 
firmy farmaceutyczne, firma Pana Henryka Grygowskiego czy Apteka 
Jantar Pana Janusza Łyjaka ). Kiełbaski najczęściej pieką dzieci i to 
sprawia zarówno im, jak i nam wielką frajdę. 

Tylko dyletant może twierdzić, że nagle teraz zaczęliśmy robić 
białe soboty. Robimy je od 2000 roku. 

W roku 2006 robiliśmy je już na Leśnej, w Wierzbięcinie , w Dobrej 
Nowogardzkiej i na Radosławiu. 

To właśnie Praxis w roku 2005 otworzył w Wierzbięcinie pierwszą 
na naszym terenie przychodnię wiejską, do której mogą chodzić jego 
mieszkańcy, a nie dojeżdżać do Nowogardu. 

Co to znaczy dla osób starszych i schorowanych nie muszę mówić. 
Planujemy otworzyć jeszcze w kilku punktach gminy Nowogard gabinety 
lekarskie.

A co oznacza „wstyd, że próbuje się manipulować ludźmi chcąc zdobyć 
ich głosy”. Proszę mi przyprowadzić choć jedną osobę, którą namawiałem 
na głosowanie na mnie. Natychmiast oddam dla tej osoby jeden z moich 
samochodów. MW czytelnikom Dziennika Nowogardzkiego próbuje 
robić wodę z mózgu.

Od kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia dał choć grosik na bia-
łe soboty? A tak przy okazji to proszę posłać naszą ulotkę do NFZ i 
zobaczymy czy nas za to nie pochwalą. Te białe soboty powodują, że 
fundusz nie musi wydawać pieniędzy na badania robione przez lekarzy 
społecznie. Bo poza mną byli też inni lekarze i pielęgniarki. Poświęcili 
swój wolny czas dla pacjentów, którzy nie zawsze są w stanie pójść do 
przychodni. Modlę się o to, aby przez to, co napisał MW nie odechciało 
im się pracy społecznej.

Z poważaniem
krzysztof kosiński

PS. Wracając do moich saksów to informuję MW, że w roku 1984 
pracowałem jako pielęgniarz na nocnych dyżurach w domu seniora. 
Zdarzało mi się zmieniać pampersy i podcierać pupy staruszkom. I robię 
to do dzisiaj bo mam teściową leżącą z Alzheimerem i 16 miesięczną 
wnuczkę. I tego się nie wstydziłem i nie wstydzę. Zarobiłem wtedy przez 
trzy miesiące tyle, co odpowiadało 20 letniej pensji kierownika Ośrodka 
Zdrowia .

Za zarobione pieniądze kupiłem w Pewexie Ładę i żonie malucha.
Temat Skate Parku z przyczyn obiektywnych musiał zostać przesu-

nięty w czasie.
Po czterech imprezach na Gryfitowie nie znalazłem żadnego chętnego 

człowieka do pomocy. Dla mieszkańców najlepiej by było gdybym sam 
wszystko zrobił, załatwił i zaprosił ich na gotowe. A ja naiwnie myślałem, 
że znajdę zapaleńców, którzy dla własnych dzieci znajdą czas i razem 
wspólnie coś zrobimy. Ja w porównaniu z MW nie dysponuję nadmiarem 
czasu i muszę dbać w pierwszej kolejności o swoją firmę. Zatrudnienie 
w mojej firmie co roku się zwiększa, a przychodzący nowi pacjenci są 
moją największą satysfakcją.

Mamy ich prawie 8 000 i to jest mój skarb.

  Polemiki Czytelników Złoto dla kapeli rycha
W minioną sobotę w Krośnie Odrzańskim odbyły się trzy zbliżone te-

matycznie imprezy: VI Euroregionalne Targi Agroturystyki i Kultury, VI 
Międzynarodowy Festiwal Kultury Współczesnej Wsi oraz VI Ogólnopolski 
Przegląd Nowej Piosenki Ludowej o Złotą Sowę. W tej ostatniej mieliśmy 
niezwykle miły nowogardzki akcent.

Do walki o Złotą Sowę wystartowa-
ło 89 zespołów i kapel śpiewaczych. 
Z tego grona fachowe jury złożone z 
etnografów, muzyków, specjalistów 
od teatru i folkloru zakwalifikowało 
zaledwie 12 wykonawców, którzy 
zaprezentowali się podczas samej 
imprezy. W gronie tym znalazła się 
nowogardzka Kapela Rycha.

Koncert odbywał się na plene-
rowej scenie położonej w sercu 
malowniczego parku. Na widowni 
był komplet nieprzypadkowej pub-
liczności słuchającej takiej właśnie 
muzyki. Imprezę poprowadził twórca 
folklorystycznej audycji emitowanej 
na antenie Radia Zachód Donat 
Linkowski.

Zespół założony przez Ryszarda 

Zagórskiego zaprezentował trzy 
utwory własnego autorstwa. „Nasza 
piosenka” (słowa i muzyka Ryszard 
Zagórski) opiewa piękno naszego 
miasta i okolic pokazując tym sa-
mym patriotyzm lokalny członków 
zespołu. „Zeto” (słowa Mieczysław 
Sylwestrzak, muzyka nieznanego 
autora) jest niezwykle nastrojowym 

utworem a „Wielkanoc (sło-
wa Mieczysław Sylwestrzak, 
muzyka Ryszard Zagórski) 
to typowy utwór o okolicz-
nościowym charakterze.

Jurorzy nie mieli łatwego 
zadania, lecz po naradzie 
ogłosili niezwykle korzyst-
ny dla naszych reprezen-
tantów wynik. Złota Sowa 
została przyznana właśnie 
Kapeli Rycha. Srebrna sta-
tuetka wpadła w ręce kapeli 
Pyrzyczanie z Pyrzyc.

„Widzowie zebrani w am-
fiteatrze słyszeli już niektóre 
wykonania naszej kape-
li emitowane przez Radio 
Zachód i wyrażali wielkie 
zadowolenie z poznania oso-
bistego. Samo zakończenie 
imprezy przebiegało bardzo 
spontanicznie i żywiołowo, a 
prym wiodła w tym właśnie 
nasza kapela. Trudno nam 

się było rozstać z tym rozśpiewanym 
towarzystwem.” – powiedział wyraź-
nie zadowolony z sukcesu Ryszard 
Zagórski. 

Kapela Rycha po raz kolejny udo-
wodniła, że na scenie folklorystycznej 
jest cenionym zespołem. Nam nie po-
zostaje nic innego jak pogratulować 
kolejnego sukcesu.

Ag
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konflikt z butami w tle
Do naszej redakcji zwrócił się nasz stały czytelnik z prośbą o pomoc. Oto 

jego relacja:
„Na jednym ze stoisk z obuwiem na targowisku miejskim zakupiłem buty 

adidasy w cenie 50,00 zł, było to w jedną z sobót. Były one lekko ciasne, jednak 
sprzedawczyni stwierdziła, iż buty te się „rozchodzą” w trakcie chodzenia. W 
poniedziałek udałem się ponownie na stoisko z reklamacją tych butów, gdyż 
wklęsły się do środka przy czubkach. Właścicielka była bardzo arogancka wręcz 
agresywna. Ubliżała mi. Również z ust ekspedientki usłyszałem bardzo nie-
przyjemne słowa. Gdy powiedziałem tym paniom, że ich naganne zachowanie 
opiszę w „Dzienniku Nowogardzkim” właścicielka powiedziała mi  „dziękuję 
za reklamę”. Reklamacji nie przyjęła.”

Odwiedziłem wspomniane stoisko obuwnicze, gdzie rozmawiałem z jego 
właścicielką.

„Pamiętam tego pana i całą sprawę. Nie jest prawdą, iż nie chciałam przyjąć 
reklamacji na zakupiony towar. Każdy klient może zażądać reklamacji w ciągu 
14 dni roboczych. Abym mogła przyjąć reklamację klient musi posiadać para-
gon na zakupiony towar oraz podać przyczyny, dla których składa reklamację. 
Wówczas ja spisuję protokół, w którym wpisuję datę zakupionego towaru oraz 
jego wady. Następnie ten towar oddaję wraz z protokołem do hurtowni lub 
producenta. Klient nie chciał okazać paragonu ani podać przyczyny, dla któ-
rych reklamuje obuwie. Nie jest też prawdą, że to my byłyśmy aroganckie czy 
agresywne. To ten klient był bardzo nieuprzejmy wobec nas”.

Jak zwykle w przypadku stron konfliktu każda ma rację. A gdzie jest 
prawda?

ruchome bramki
Nasza stała czytelniczka mieszkająca przy ul. 3 Maja zatelefonowała do 

naszej redakcji z prośbą o interwencję: 
„Z moim małym wnukiem wybrałam się na boisko przy placu Szarych Sze-

regów, aby sobie pojeździł na rowerku. To, co tam zobaczyłam przeraziło mnie. 
Bramki są przerdzewiałe i ruchome, co grozi tragedią. Czy osoby odpowiedzialne 
za ich naprawę oraz nasza gmina muszą zawsze czekać na wypadek, aby coś 
naprawić?”

Udałem się na miejsce wskazane przez naszą rozmówczynię. Stan bramek 
naprawdę jest fatalny. Niemało już było wypadków w kraju spowodowanych 
przez zły stan bramek. Miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy szybko się zakończy 
i bramki te zostaną wymienione lub naprawione oraz należycie umocowane. 
Nie czekajmy na kolejną tragedię, tym bardziej, że na tym boisku możemy 
spotkać uczniów pobliskiej szkoły oraz świetlicy.

Będziemy w tej sprawie interweniować. O rezultatach interwencji poin-
formujemy. 

aroganckie urzędniczki
Do naszej redakcji zwróciła się grupa czytelników naszej gazety. Posłu-

chajmy ich relacji:
„Jesteśmy interesantami wydziału Komunikacji UMiG Nowogard. W wydzia-

le tym urzędniczki są wyjątkowo nieuprzejme i niekompetentne. Nie można 
uzyskać żadnych informacji. A czy pan redaktor wie ile trzeba stracić czasu 
i nerwów, aby załatwić najdrobniejszą sprawę? W jednym dniu nie da rady 
niczego załatwić. Trzeba przychodzić po kilka razy aż sprawa nabierze „mocy” 
lub aż panie urzędniczki będą „łaskawe” sprawę załatwić. Panie te najwidoczniej 
zapominają, że to one są dla nas, gdyż to z naszych podatków mają wynagro-
dzenie za pracę. Za pracę, a więc za załatwienie wszystkich spraw interesantów. 
A patrzą na nas jak na natrętów.”

O powyższym zachowaniu urzędniczek w tym wydziale słyszałem już nie-
jednokrotnie. Byłem świadkiem rozmowy na ten temat w jednym ze sklepów. 
Panie, które rozmawiały stwierdziły, że cytuję: „każdy z nas ma lepszy lub 
gorszy dzień, ale te panie z wydziału komunikacji każdy dzień mają zły, bo 
muszą obsługiwać petentów”.

Cóż, czas chyba najwyższy na radykalne zmiany.
Ireneusz karczyński

  Śladami interwencji Ważne dla rolników

kredyty klęskowe z dopłatą 
ariMr 

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji uruchomiła kredyty klęskowe 
dla rolników poszkodowanych przez 
tegoroczną suszę. Na dopłaty do 
oprocentowania przeznaczono 16,5 
mln zł, co wystarczy na udzielenie 
kredytów klęskowych w kwocie wy-
starczającej na pokrycie strat ponie-
sionych przez gospodarstwa rolne.

Według ocen komisji powołanych 
przez wojewodów, łączne straty po-
niesione wskutek tegorocznych klęsk 
żywiołowych wynoszą 1,6 mld zł. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wyraził już zgody na uruchomie-
nie procedury 
otwarcia prefe-
rencyjnej linii 
kredytowej na 
wznowienie pro-
dukcji po klęsce 
suszy dla woje-
wództw: dolno-
śląskiego, kujaw-
sko-pomorskie-
go, lubelskiego, 
lubuskiego oraz 
mazowieckiego. 
W najbliższym 
czasie spodzie-
wane są decyzje w sprawie kolejnych 
województw. O wyrażonych już zgo-
dach ARiMR poinformowała współ-
pracujące banki.

Poszkodowani przez suszę rolni-
cy mogą ubiegać się w bankach o 
obrotowe kredyty klęskowe, prze-
znaczone na nakłady poniesione po 
dniu wystąpienia szkody. Kredyty 
są udzielane na okres 24 miesięcy, 
do wysokości oszacowanych przez 
komisję strat poniesionych w upra-
wach rolnych, inwentarzu i rzeczo-
wych środkach do produkcji rolnej. 

Maksymalna kwota kredytu dla go-
spodarstwa rolnego to 4 mln zł, a dla 
działu specjalnego produkcji rolnej 
– 8 mln zł. Udział własny kredyto-
biorcy nie jest wymagany. Dzięki 
dopłatom ARiMR, oprocentowanie 
kredytów wynosi do 1,2 proc. w skali 
roku. 

Kredyty klęskowe na likwidację 
skutków suszy dostępne są w nastę-
pujących bankach: BGŻ S.A., BPS 
S.A., BZ WBK S.A., GBW S.A., MR 
Bank S.A., BISE S.A., Pekao S.A., 
Bank Millennium S.A., BOŚ S.A., 
Kredyt Bank S.A. oraz PKO BP S.A. 

Dotychczas 
ARiMR roz-
dysponowała 
na banki 37 
proc. środ-
ków zarezer-
w o w a n y c h 
na dopłaty 
do kredytów 
na 2006 r. 

A R i M R 
przypomina, 
że rolnicy 
zadłużeni z 
tytułu wcześ-

niej zaciągniętych „klęskowych” kre-
dytów obrotowych mogą ubiegać się 
w bankach o wydłużenie ich spłaty 
na preferencyjnych warunkach do 
5 lat. Banki mogą również wydłużyć 
okres spłaty kredytów „klęskowych” 
obrotowych poza maksymalny pię-
cioletni okres stosowania dopłat, ale 
ARiMR nie stosuje wówczas dopłat, 
a oprocentowanie kredytu nie może 
być wyższe niż wynikające z umowy 
zawartej pomiędzy ARiMR a ban-
kiem.

opr. red.

Na dopłaty do oprocentowania przezna-
czono 16,5 mln zł,
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Sprzedam 
ładowarko-koparkę Forschnit 

i akumulatorowy wózek widłowy 
o udźwigu 1200 kg 

Tel. 091 39 22 329

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

gazowe,
wodne, kanalizacyjne

centralnego ogrzewania.

Instalacje

Tel. 39 22 744
Tel. kom. 0606 379 759

reklama

Weekend w Kinie „Orzeł”

auta
Film animowany USA 2006 r., 

reż. Joha Lasseter, głosu użyczyli: 
Piotr Adamczyk, Daniel Olbrychski, 
Dorota Segda, czas trwania: 96 min., 
projekcja piątek – niedziela godzina 
17.00.

Zygzak McQueen jest młodym i 
ambitnym samochodem wyścigo-
wym, który marzy o olśniewających 
sukcesach i przygotowuje się do 
startu w wielkim wyścigu o Mistrzo-
stwo Złotego Tłoka w Kalifornii.  
Zamiast na trasę wyścigu, trafia 
jednak do pustynnego miasteczka Chłodnica Górska przy autostradzie 66 
i szybko poznaje jego ekscentrycznych mieszkańców. Są wśród nich: Sally 
– Porsche 2002, Wójt Hudson – stary samochód o tajemniczej przeszłości 
oraz Złomek, zardzewiała ciężarówka holownicza.

Ag
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju 

bądź kawalerki do wynajęcia. 
0500 766 730.

• Sprzedam działkę ogrodową 
5,5-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. 0604 509 996.

• Pilnie poszukuję pokoju do wy-
najęcia. 0880 884 943.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę 
– Nowogard. 0509 636 921.

• Kupię mieszkanie 2, 3-pokojowe 
z własnym ogrzewaniem. 0507 
947 233.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0601 
71 31 95.

• Kupię gospodarstwo rolne (małe). 
0660 010 540.

• Wynajmę mieszkanie student-
kom w Szczecinie przy ul. Nie-
mierzyńskiej. 091 39 21 154.

• Do wydzierżawienia – hala o 
pow. 120 m kw oraz pomiesz-
czenie biurowe.  Obok hali 
znajduje się trafostacja. Loka-
lizacja budynku – Nowogard, 
ul. Traugutta 2. 091 39 21 302 
– do 14.00, 0607 288 835.

• Wynajmę kawalerkę lub pokój. 
0501 236 141, 0500 830 544.

• Sprzedam halę na działce o pow. 
ok. 1800 m. Cena do uzgodnienia. 
0697 352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam 2 mieszkania (50 m 
kw. i 30 m kw.) w Wojtaszycach, 
od 30.000 zł. 091 39 26 730, 0510 
244 073.

• Do wynajęcia umeblowane po-
koje. 091 39 22 671, po 17.00.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we na wsi, parter + działka. 0887 
705 302 – wieczorem.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• Poszukuję kawalerki, 2-pokojo-
wego. 0692 489 837.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 

poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cy-
lindrowy, wspomaganie kie-
rownicy, ABS, centralny zamek, 
alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 
Renault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm. 
cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 in-
stalacja gazowa. Przegląd do 
08.08.2007 – do jazdy. Cena 2.000 
zł. 091 39 110 35.

• Sprzedam Ford Fiesta Curier, poj. 
1800, 1994 r. 091 39 17 938, 0660 
047 600.

• Sprzedam Peugeot 205, 1992 
r., przegląd do 05.2007 r. Cena 
2.500 zł. 0607 64 68 77.

• Sprzedam Seat Toledo 1.8 benzy-
na, 1992 r., cena do uzgodnienia. 
0504 782 910.

• S P R Z e D A M  O p e l  A s t r a 
kombi, 1992 r., wspomaga-
nie kier., centr. zamek, ro-
leta bagażnika. Przebieg 
178.000 km. 0669 746 669. 

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 
091 39 17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 
16.00 – 091 39 22 165, po 16.00 
– 091 39 25 087.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.

• Miód z własnej pasieki – 18,00 
zł za słoik 0,9l. Tel. 091 39 22 752 
- po południu.

• Sprzedam obornik i czarnoziem. 
0603 85 21 02.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DY WA N O P R A N i e  –  0 6 0 4 
373 143.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• J. angielski – podstawówka i 
gimnazjum. 0504 793 557.

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 
66 45 13.

• Zdun – stawiam piece. 091 
39 100 45.

• Szafy, zabudowy, wnęki, kuchnie 
na wymiar. 0606 883 936.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Transport i przeprowadzki. 
0694 325 416.

• Remonty – 0508 920 135.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 0603 584 553.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• PRAcA W OFe (płacimy zalicz-
ki)!!! Tel. 0513 164 203.

• Zlecę wykonanie więźby da-
chowej. 0501 549 756, 091 39 
20 970.

• Szkoła Języków Obcych mgr 
Jolanty Uścinowicz filia w No-
wogardzie poszukuje lektorów 
języków obcych do współpracy. 
Kontakt – 0661 131 860.

• Zatrudnię fachowca od sani-
tarki i klimatyzacji – praca w 
Niemczech, własna działalność 
godpodarcza. 0694 325 416.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodów osobowych. Tel. 
091 407 33 07, 0606 948 278. 
Praca bardzo atrakcyjna.

• Zatrudnię uczciwą ekspedientkę 
do sklepu spożywczego. 0693 84 
35 33.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyjne 
ceny. 0663 724 392.

• Piec gazowy c.o. VAiLLANT, 
elektronik, na mieszkanie, 
domek, cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant, cena 400 
zł – gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Prak-
tica, 5 mln pikseli, 3 x 200M 
optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan 
idealny. Cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy ci się ODSZKODOWA-
Nie (z tytułu Oc). Pomożemy 
ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 0500 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do 
mieszkania, domku, warsztatu, 
różne rozmairy, nowe i używa-
ne – tanio oraz Piec gazowy 
c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 

elektronik, ekonomiczny, eko-
nomiczny, do domku – kuchni. 
cena 800 zł, serwis gwarancyj-
ny. 0501 446 467.

• P i a n i n o  s p r z e d a m .  0 6 9 7 
500 184. 

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 

0695 634 048.
• Sprzedam piękną suknię ślubną 

ecru, rozmiar 38-40, bardzo tanio. 
0509 636 956.

• elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody 380 V, małe 
gabaryty, do domku, baru, 
cena od 150 zł oraz Gazowy 
podgrzewacz wody 130 – 190 
litr., stojący, iedalny do domku, 
pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku ba-
teriach – jednocześnie. 0501 
446 467.

• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 
sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 
0692 250 311.

• Kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam nową kosiarkę spa-
linową z koszem – moc 4,5 KW, 
cena 800 zł. 0661 051 796, po 
17.00.

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 
10.

• Sprzedam sofę 2-osobową i piec 
c.o. 1-biegowy „junkers”. 091 39 
20 541, 0661 690 590.

• Potrzebujesz gotówki? 
Pracujesz i  nie masz czasu 
biegać po zaświadczenia? 
Prowadzisz działalność i 
nie chcesz dostarczać doku-
mentów z ZUS-u i US? Jest 
oferta dla ciebie! KReDYT 
NA OŚWiADcZeNie!!! Oferta 
hiszpańskiego banku.  
Zapraszamy: Biuro 
Kredytowe, ul. 700-lecia 6 A 
w Nowogardzie, tel. 091 392 
72 68.
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 Witamy wśród nas...

Syn Beaty Rossa-Kro-
czyńskiej ur.31.08.06 z 
Nowogardu

Córka Małgorzaty Ru-
sak ur.3.09.06 z Dębic

Ola córka Marty i 
Marcina ur.3.09.06 z 
Szklarskiej Poręby

Syn Eweliny Pietruczyk 
ur.2.09.06 z Długołęki

Syn Agnieszki Gasek 
ur.2.09.06 z Łobza

Syn Moniki Stefańskiej 
ur.4.09.06 z Strzelewa

Córka Beaty i Krzysz-
tofa Garbacz ur.4.09.06 
z Nowogardu

Groźna ślizgawka
Co roku odnotowywane są wypadki z udziałem najmłodszych. Zdarzają 

się nawet na placach zabaw, miejscach, które w swoim założeniu powinny 
być bezpieczne dla dzieci. Niestety, taki plac jest i w naszym mieście.

Na placu, w sąsiedztwie Przedszkola nr 3 przy ulicy Poniatowskiego 
ustawione są huśtawki, karuzela i ślizgawka. Właśnie to ostatnie urządzenie 
zaniepokoiło rodziców dzieci z okolicznych bloków, które na co dzień z nich 
korzystają. Obawy o bezpieczeństwo swoich pociech wzbudza brak zabez-
pieczenia ślizgawki z jednej strony. A nie jest to mała ślizgawka. Upadek z 
wysokości 1,70 m może skończyć się dla dziecka tragicznie.

Co prawda wakacje już się skończyły, lecz przed nami jeszcze sporo ciepłych 
dni. Dzieci z 
p e w n o ś c i ą 
będą chciały 
je wykorzy-
stać bawiąc 
się m.in. na 
tym placu. A 
przecież wy-
starczy drob-
ny remont by 
zapewnić im 
choćby mini-
malne zabez-
pieczenie.

Ag

Ta ślizgaw-
ka wzbudza 
niepokój ro-
dziców.
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krzyżówka nr 36kupon nr 36 Humor 
Henia Szczupaka

PROBLEMY WYCHOWAWCZE
W niejednej rodzince – tak między nami-
Syn chowa się świetnie. Przed rodzicami.

JUŻ JESIEŃ
Jak to na wycieczce ładnie!
Zwłaszcza gdy na grzybobraniu.
Półlitrówka krąży składnie,
Gąski w occie dzieli Franio!
Złoto snuje się po lesie
I żywiczne wonie zdrowe,
W które, powiew wiatru niesie,
Zapach czystej wyborowej…
Jarzębina sznur korali
Sypie w leśne uroczysko
Drżąc od pieśni o „Góralu”
Na pobliskim rykowisku…

WYCINAĆ NIE WYCINAĆ
(czyli o ochronie środowiska)
Mam w tej sprawie od dawna pogląd ustalony,
Niechaj pomną więc ekolodzy i inne ekipy:
Chrońmy dęby, topole, klony i jesiony,
Lecz tam, gdzie tylko da się – wycinajmy lipy!

MECENAT
Istnieje dziwne prawo, które nie wygasa,
Miernota zawsze znajdzie swego mecenasa

ROZBIEŻNOŚĆ
Na ustach: Ojczyzna i Naród
A w myślach – znajomków paru.

rozwiązania krzyżówki nr 
35 – PIerWSZy dZWOnek 
– nadesłali:

Magdalena Mrówczyńska 
– Maszkowo, Irena Domagalska 
– Strzelewo, Bogumiła Urtnow-
ska – Kulice, Teresa Młynarska 
– Słajsino, Krystyna Tretiak 
– Maszkowo, Jerzy Zawadzki 
– Orzechowo, Anna Domagała 
– Czermnica oraz z Nowogar-
du: Andrzej Leszczyński, Jan 

Mikłaszewicz, Regina Orłowska, 
Patrycja Młynarska, Krystyna 
Młynarska, Stanisława Pokorska, 
Franciszek Palenica, Grażyna 
Jurczyk (także34), Katarzyna 
Saja, Alicja Wypych, Teresa 
Powalska, Halina Stefańska, Ha-
lina Szwal, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Jerzy Siedle-
cki, Władysława Kubisz, Anna 
Florkowska.

Prenumeraty „DN” na paź-
dziernik wylosowali:

- Patrycja Młynarska,
- Jan Mikłaszewicz,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy! 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

25 sierpnia 2006 r., Kazimierz Dąbrowski, ur. 1940 r., Nowogard
3 września 2006 r., Anna czerniakowska, ur. 1917 r., Olchowo
4 września 2006 r., Sylwia Grażyna Gliwka, ur. 1956 r., Nowogard
4 września 2006 r., Tatiana Krystyna Paska, ur. 1929 r., Nowogard

Nowogard 07.09.2006r.

OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓW, 
FiLiA NOWOGARD

1. Kierowca C, C+E
2. Kasjer-sprzedawca
3. Sprzedawca-serwisant kompute-
rowy 
4. Sprzedawca
5. Kucharz
6. Monter instalacji sieciowej (Inter-
net)
7. Informatyk-administrator internetu
8. Informatyk
9. Kierowca kat. C
10. Pracownik produkcji świec ozdob-
nych
11. Referent administracyjno-biu-
rowy
12. Mechanik samochodów osobo-
wych
13. Doradca klienta
14. Stolarz (lub osoba do przyucze-
nia)
15. Elektryk
16. Dekarz; Cieśla (lub osoba do 
przyuczenia)
17. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
18. Sprzątaczka; Robotnik gospodar-
czy (gr. inw.)
19. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 
Sprzedaży
20. Referent administracyjno-biu-
rowy

OFeRTY PRAcY SPOZA ReJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyj-
nego; pielęgniarka; fizjoterapeuci 
(Miejscowości nadmorskie)
2. Palacz; operator suwnicy magneso-
wej (Szczecin)
3. Pracownik produkcji okien (Brojce)
4. Maszynista lokomotywy (Szczecin)
5. Kierowca C+E (Gryfice)
6. Ustawiacz-manewrowy (Szczecin)
7. Pracownik obróbki skór (Żdżary 
k/Goleniowa)
8. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
9. Konsultant/-ka wsparcia technicz-
nego (Szczecin)
10. Kierowca C+E (Częstochowa)
11. Pracownik produkcji (Mirosław)
12. Kierownik ds. budowlanych 
(Szczecin)
13. Kierownik ds. akwizycji nierucho-
mości (Szczecin)
14. Kierowca-operator (Gdańsk)
15. Robotnik budowlany (Goleniów)
16. Nauczyciel polskiego; historii i 
bibliotekarz (Ostromicach)
17. Instruktor żeglarstwa regatowe-
go; modelarstwa okrętowego; żeglar-
stwa turystycznego (Goleniów)
18. Psycholog szkolny (Goleniów)
19. Monter rurociągów okrętowych 
(Szczecin)
20. Murarz (Szczecin)
21. Kelnerka (Rewal)
22. Brukarz (Praca na terenie całego 
kraju)
23. Pomoc kuchenna (Osina)
24. Szwaczka (Gryfice)
25. Kierownik budowy (Goleniów)
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I Wakacyjny Festyn na koplu – podziękowania

Wspaniałe zwycięstwo 
artura komisarka!

Rokrocznie w Zielonej Górze odbywa 
się uroczystość winobrania. Przy tej okazji,  
w ubiegłym roku reaktywowany został wyścig 
kolarski. Wczoraj w środę odbyła się jego kolejna 
edycja. W kategorii junior młodszy – kryterium 
nocne wzięło udział ok. 80 zawodników. Po raz 
kolejny, wspaniale zaprezentował się Artur Ko-
misarek, który po sześciu okrążeniach odłączył 
się od czołówki i rozpoczął samotny rajd do mety. 
Po pewnym czasie dołączył do niego zawodnik 
ze Słubic Robert Witkowski. O ostatecznym 
zwycięstwie Artura Komisarka zadecydowało 
ostatnie okrążenie. Zawodnik klubu „Panorama 
Chrabąszcze Nowogard” zwyciężając w dobrym 
stylu, kolejny raz dał dowód swojego talentu i 
potencjału jaki posiada. 

P.S

Z radovią 
na wyjeździe

W najbliższą sobotę Pomorzanin zmierzy się 
na wyjeździe z Radovią Radowo Małe. Gospo-
darze spotkania w ostatniej kolejce pokonali na 
wyjeździe drużynę Mieszka Mieszkowice 2:1 i z 
dorobkiem ośmiu punktów zajmują dziewiątą 
pozycję w tabeli.

Początek meczu o godzinie 15.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Piast Chociwel - Sparta Gryfice, Vineta Wolin 

- Mieszko Mieszkowice, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Osadnik Myślibórz, Piast Choszczno - Odra 
Chojna, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Polonia 
Płoty, Kłos Pełczyce - Dąb Dębno, Fagus Kołbacz 
- Zorza Dobrzany.

Andrzej Garguliński

Organizatorzy I Wakacyjnego Festynu na Koplu 
pragną podziękować wszystkim tym, którzy pomo-
gli w przygotowaniu tej imprezy, a w szczególności 
sponsorom: GS „Samopomoc Chłopska”, SM 
„Gardno”, PHU „Naft – Turyst”- S. Wymysłowski 
i K. Gibki, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard 
Kazimierz Ziemba, Zakład Usług Fryzjerskich – M. 
Sudomierski, Firma „Lombard” – Z. Szeremeta, 
Zakład Usług Samochodowych – W. Szczęśniak.

Pragniemy również podziękować tym, którzy 
wspierali nas gospodarczo i organizacyjnie: Nad-
leśnictwo Nowogard – T. Piotrkowski, Piekarnia 
i Ciastkarnia – W. Pędziszczak, Zakład Mięsny 
– I. Zaniewski, Hurtownia Materiałów Budow-
lanych „Budmat” – L. Cedro, D. Szulejko, Zakład 
Usług Komunalnych, Firma Usług Elektrycznych 
„Ar-Ka”- A. Kawecki, PUWiS, PHU „Elmal” – W. 
Brzeziński, J. Koladyński, sklep „Poziomka”.

Fanty, nagrody i upominki ufundowali: handlow-

cy z targowiska miejskiego, sklep Motoryzacyjny 
„Aumix” – E. Kozera, Artykuły Szkolne i Biurowe 
„Biurex”, Apteka „Jantar”, Hurtownia owoców i 
cytrusów – p. Jasińscy, Firma ubezpieczeniowa 
Compensa – J. Guz, P. Pinkowski, sklep artykułów 
sportowych – M. Kubicka, Składnica Detal – Hurt 
ul. Nadtorowa, członek Zarządu SP Gardno – J. 
Łyjak, Hurtownia elektryczna M.M. Cedro. 

Ponadto składamy podziękowania dla młodzieży 
i chłopców z osiedla Radosław za przygotowanie 
obiektów sportowych oraz sceny z zapleczem na 
festyn. A także  P. Dolniakowi, A. Rak – Łukasie-
wicz, J. Martynowicz, W. Wyżykowski oraz służ-
bom: pogotowiu ratunkowemu, straży pożarnej za 
chwilowe udostępnięnie gaśnic oraz policjantom, 
którzy cały czas czuwali na służbie bacząc na nas 
i porządek na koplu. Natomiast K. Kulpie i jego 
kolegom za pilnowanie ogniska.

Oka

Festyn Trzeźwości
Dnia 19.08.2006 r. w Goleniowie odbył się IX 

Festyn Trzeźwości w piłce siatkowej mężczyzn. 
W turnieju startowało 7 ekip.

1. LZS Wyszomierz – Strażak, 2. Jocker Gole-
niów, 3. Intel Imno, 4. Nędza – Bida Przybiernów, 
5. EXODUS Goleniów, 6. Fala Goleniów, 7. Wo-
lontariat Goleniów

W miesiącu sierpniu w dniach 12, 19, 26 odbył 
się plażowy turniej piłki siatkowej mężczyzn o 
Mistrzostwo Nowogardu. Końcowa tabela przed-
stawia się następująco:

1. Orien – 50 pkt., 2. Modrzewie – 40 pkt., 3. 
LZS Sikorki – 28 pkt., 4. Koral – 26 pkt., 5. Ran-
gersi – 24 pkt., 6. A co cię to obchodzi – 14 pkt.

W dniach 24 – 26 sierpnia 2006 r. w Siedlicach 
odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W repre-
zentacji woj. zachodniopomorskiego startowała 
Natalia Obrębska z Nowogardu, która wspólnie 
z koleżankami na 12 zespołów zdobyła srebrny 
medal w koszykówce. 

Dnia 20.08.2006 r. odbyła się ostatnia sparta-
kiada LZS w miejscowości Wojcieszyn. Impreza 
odbyła się na nowym boisku. 

Przewodniczący MGZ LZS w nowogardzie
jan Tandecki

Pomorzanin Nowogard – Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:0 (1:0)

Minimalne zwycięstwo
Pomorzanin: Bobrowski - Lem-

bas, Domanowski, Mordzak, Pasz-
kiewicz, Skrzecz (60’ Litwin) Maj-
dziński, Pertkiewicz, Majczyna, 
Borowik, Iwaniuk.

Bramka dla Pomorzanina: 
Majdziński.

Juniorzy Hutnika EKO TRAS 
Szczecin wsławili się tym, że w 
czwartej kolejce przegrali z Osad-
nikiem Myslibórz aż 21:0. Mimo 
wstydliwej porażki drużyna ta 
utrzymuje się w czołówce tabeli. 
Nie był to więc łatwy przeciwnik, 
lecz podopieczni Czesława Sowy 
poradzili sobie z nim odnotowując 
minimalne zwycięstwo.

Już w 5. minucie meczu Borowik 
mógł zdobyć prowadzenie, ale pił-
ka po jego strzale zatrzymała się w 
kałuży tuż przed linią bramkową. 
Dziesięć minut później sytuacja 
się powtórzyła tyle, że tym razem 
stało się to po uderzeniu Iwaniuka. 

Kałuża była również głównym 
bohaterem akcji z 20. minuty. Błąd 
obrońców Hutnika, piłka stanęła w 
wodzie i dopadł do niej Majdziński 
strzałem pokonując bramkarza 
gości. 

Napór Pomorzanina nie malał. 
W 30. minucie Pertkiewicz uderze-
niem z 25 metrów trafia w spojenie, 
piłkę przechwytuje Majczyna, lecz 
jego dobitka trafia w słupek. Pięć 
minut później po pięknej dwójko-
wej akcji Skrzecza z Borowikiem 
piłka trafia do Iwaniuka, który 
będąc na ósmym metrze strzela 
minimalnie obok okienka. W 38. 
minucie goście przeprowadzają 
pierwszą groźną akcję. Wrzutka 
z prawej strony trafia na głowę 
jednego ze szczecinian, jednak 
Bobrowski nie dał się zaskoczyć. 
W 40. minucie Majczyna zagrywa 
do Majdzińskiego, który umieszcza 
piłkę w siatce. Sędzia dopatrzył się 

w tej sytuacji spalonego i bramka 
nie została uznana.

Fatalne warunki na bocznym 
boisku sprawiły, że arbiter nakazał 
rozegranie drugiej połowy na pły-
cie głównej. A żeby było jeszcze 
łatwiej w 60. minucie Paszkie-
wicz wdał się w przepychanki z 
jednym z rywali, który zaledwie 
dziesięć minut wcześniej pojawił 
się na boisku. Sędzia pokazał obu 
zawodnikom czerwone kartki, 
dzięki czemu na boisku zrobiło się 
znacznie luźniej.

W 70. minucie Pertkiewicz za-
grywa do Borowika, który będąc 
sam przed bramkarzem trafia 
prosto w niego. W 75. minucie 
Pertkiewicz w podobny sposób 
obsługuje Majdzińskiego, który 
również nie zdołał wykorzystać 
świetnej okazji. Pięć minut póź-
niej Pertkiewicz wykonywał rzut 
wolny z 25.metrów, posłał piłkę w 
samo okienko, lecz bramkarz gości 
zdołał jej dosięgnąć. W 85. minucie 
pierwszy strzał Hutnika w tej od-
słonie meczu Bobrowksi wybił na 
rzut rożny. Do końca spotkania oba 
zespołu próbowały zdobyć bramkę, 
lecz wynik już się nie zmienił i Po-
morzanin mógł odtańczyć taniec 
radości na środku boiska.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Fagus Koł-

bacz 1:1, Zorza Dobrzany - Piast 
Choszczno 8:2, Odra Chojna - Kłos 
Pełczyce 3:1, Dąb Dębno - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 6:0, Osadnik My-
ślibórz - Vineta Wolin 1:2, Polonia 
Płoty - Piast Chociwel 1:2.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 6 18 29-3
2.  Vineta Wolin 6 16 22-5
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 6 12 16-25
4.  Dąb Dębno 6 10 25-10
5.  Kłos Pełczyce 5 10 12-9
6.  Osadnik Myślibórz 6 9 30-12
7.  Pomorzanin nowogard 6 9 8-13
8.  Radovia Radowo Małe 5 9 14-12
9.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 6 8 11-15
10.  Mieszko Mieszkowice  5 7 6-7
11.  Polonia Płoty 6 6 6-16
12.  Sparta Gryfice 6 6 5-5
13.  Zorza Dobrzany 6 4 13-20
14.  Fagus Kołbacz 6 4 6-15
15.  Odra Chojna 6 4 9-27
16.  Piast Choszczno 5 0 3-21
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
12 września 2006 r.        
Nr 69 (1507) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Telefoniczny dyżur redakcyjny
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

 www.dziennik.nowogard.net

Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Prezes Marian Jeż 
odbiera puchar 
dla jednostki OSP 
Osowo z okazji 50-lecia 
jej działalności. 

Czytaj strona 4

reklama

czytaj na str. 3

Wyrazy 
głębokiego współczucia rodzinie  

Świętej Pamięci  

PaWŁa TOMaSZa 
kurZaWy 

składają 
Przyjaciele

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

reklama kondolencje

reklama

OSP Osowo

50 lat minęło…
Agro Pomerania 2006 

nowogardzkie 
firmy 
w Barzkowicach

W dniach 8-10 września w Barz-
kowicach pod Stargardem Szcze-
cińskim odbyły się największe na 
Pomorzu Zachodnim Targi rolni-
cze „agro Pomerania”. Wzięło w 
nich udział ponad 450 wystawców 
w całej Polski.

żubr 
w Brzozowie

Tego chyba nikt się nie spodziewał. 
W Brzozowie koło Żabowa na jednej 
z łąk pojawił się żubr.

czytaj na str. 2
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KALENDARIUM
12 września
imieniny: Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Gwido, Juwen
cjusz, Macedoniusz, Maria, Marlena, Piotr, Sylwin, Tacjan 
i Teodulf.

13 września
imieniny: Aleksander, Amat, Apolinar y, Aureliusz, 
Awit, Awita, Dobielut, Eulogia, Eulogiusz, Filip, Genadia, 
Haralampia, Jan Chryzostom, Julian, Makrobiusz, Maria, 
Mauryliusz i Morzysław.
Dzień Programisty 

14 września
imieniny: Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Kornel, Korneli, 
Korneliusz, Racigniew, Radomira, Salustia, Siemisław, 
Siemomysł, Szymon i Wiktor.
Kościoły chrześcijańskie  Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja kronika policyjna

Poniedziałek 04.09.06 W po-
niedziałek przy ulicy Światowida 
włamano się do piwnicy i skra-
dziono rower górski o wartości 
750 złotych.

Tego samego dnia zgłoszono 
uszkodzenia karoserii samo-
chodowej ostrym narzędziem 
przy ulicy Czarnieckiego. Straty 
wyniosły 500 złotych.

Wtorek 05.09.06 We wtorek 
przy ulicy Leśnej dokonano 
kradzieży katalizatora z Polone-
za. Watrość skradzionej rzeczy 
wynosi 670 złotych.

Również we wtorek, złodziej 
po wybiciu trójkątnej szyby Seata 
Toledo zaparkowanego przy uli-
cy Zacisznej, skradł odtwarzacz 
CD o wartości 300 złotych.

Przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy ujęto pijanego kierowcę Opla 
Vectra Marcina M. który miał 1,6 
promila alkoholu we krwii.

W tym samym dniu policja za-
trzymała również nietrzeźwego 
rowerzystę Mieczysława S. (1,9 
promila).

Środa 06.09.06 W środę przy 
ulicy Waryńskiego uszkodzono 
pojazdy (Nissan Mikra oraz 
Mercedes). 

Policja ujęła pijanego kierowcę 
Forda Fiesta Benedykta R., który 
miał 2,5 promila alkoholu we 
krwii.

czwartek 07.09.06 W czwar-
tek 7 września skradziono rower 
górski o wartości 450 złotych. 
Rower był pozostawiony pod 
blokiem mieszkalnym przy ulicy 
Leśnej.

Tego samego dnia w sklepie 
Lidl dokonano kradzieży arty-
kułów żywnościowych, których 
wartość wynosiła 18 złotych. 
Sprawca został ukarany manda-
tem karnym.

W Żabowie kierowca zatrzy-
mał się przy stoisku z miodem, 
korzystając z nieobecności właś-

chuligańskie 
ekscesy

W ubiegłym tygodniu ok. godz. 1.00 w nocy 
mieszkańców os. Waryńskiego obudziły krzyki 
miłośników mocnych trunków, dochodzące z ulicy. 
Ci, którzy słyszeli brzęk tłuczonego szkła byli prze-
konani, iż tłuczone są butelki po alkoholu.

A rano?
Właściciele „czterech kółek” ze zdumieniem 

przecierali oczy… Wgniecione karoserie od 
uderzeń nogą. Brzęk szkła to nie rozbite butelki 
a rozbite lustra samochodów i rozbite reflektory. 
Jedna z właścicielek straty oszacowała na ponad 
3 tys. zł.

Nie wszyscy zgłaszali poszkodowani fakt uszko-
dzenia auta. Sprawcy nie zostali zatrzymani.

I.K.

żubr w Brzozowie
Tego chyba nikt się nie spodziewał. W Brzozowie koło Żabowa 

na jednej z łąk pojawił się żubr.

Mi e s z k ań c y  oko l i c z nych 
miejscowości początkowo nie 
dowierzali, lecz wkrótce coraz 
więcej osób gnanych ciekawoś-
cią odwiedzało tę miejscowość. 
I rzeczywiście, na jednej z łąk 
w towarzystwie krów dostojnie 
przechadzał się dorodny żubr. Na 
jego szyi wisi sporych rozmiarów 
czerwona obroża z nadajnikiem. 
Zwierzę nie było agresywne, choć 
gdy jeden z mieszkańców chciał 
zrobić pamiątkową fotografię żubr 
zareagował dosyć nerwowo.

Jak się dowiedzieliśmy zwierzę 
pochodzi z wolno żyjącego w na-
szym województwie stada. Magda 
Tracz z Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Przyrodniczego, 
które opiekuje się tym stadem 
powiedziała nam, że okaz ten jest 
jednym z trzech byków, które mają 
założone nadajniki telemetryczne. 
Dzięki temu można przeprowadzić 
niezwykle istotną z punktu widze-
nia naukowców obserwację jego 
wędrówki. 

W czerwcu tego roku zwierzęta 
z tego stada zostały wypuszczone 
z zagrody w okolicy Mirosławca. 
Zostały tam przetransportowane 
z Wolina. Jak na razie naukowcy 
wiedzą, że to jedno zwierzę wy-
brało się w tak długą podróż. Jako 
gatunek poligamiczny żubr szuka 
nowych terytoriów a przy okazji 
nowych partnerek. 

„Jako, że w naszych lasach trudno 
spotkać samicę tego gatunku żubry 
zbliżają się do gatunków pokrew-
nych. Jakiś czas temu ten osobnik 
krążył w okolicy dwóch stad krów 
wypasających 
się na terenie 
gminy Węgo-
rzyce, a teraz 
zawędrował 
do Brzozowa. 
Jest to swoisty 
akt desperacji.” 
– t łumaczy 
Magda Tracz 
zachowania 
zwierzęc ia , 

które również tu upodobało sobie 
stado krów.

Tak dalekie wędrówki żubrów 
nie są niczym niezwykłym. Zwie-
rzęta te potrafią przejść po kilkaset 
kilometrów. Znane są przypadki 
odnajdywania przedstawicieli tego 
gatunku w okolicach Koszalina czy 
Gorzowa Wielkopolskiego. Nieste-
ty wiązało się to z ich śmiercią. W 
jednym przypadku zwierzę zginęło 
nawet od kuli. 

Żubr jeszcze w piątek znajdował 
się w Brzozowie. Mało prawdopo-
dobne jest by zadomowił się tu na 
stałe. Zapewne wkrótce wyruszy 
w dalszą podróż. Gdzie będzie jej 
finał? Tego jeszcze nie wiadomo.

Ag

Żubr dobrze się czuje w towa-
rzystwie krów.

Straż pożarna
czwartek 07.09.06 Przy ulicy 

Bema zapaliła się słoma po kom-
bajnie. Spłonęło 0,14 h.

Piątek 08.09.06 OSP Osowo 
usunęła drzewo zalegające na 
drodze.

W Nowogardzie przy ulicy 5 
Marca w altance zasłabła kobie-
ta. Działania straży polegały na 

pomocy w dostarczeniu kobiety 
do karetki.

Sobota 09.09.06 W sobotę 
9 września miał miejsce pożar 
mieszkania prz ulicy Armii Kra-
jowej. Straż zastała na miejscu 
mocno poparzonego właściciela, 
którego natychmiast ewakuo-
wano z mieszkania i przekazano 
pogotowiu. 

P.S.

cicieli ukradł trzy z nich, a pięć 
stłukł.

Piątek 08.09.06 W sklepie 
Lidl zgłoszono kradzież portfela. 
Sprawczynię ujęto. W sprawie tej 
złożono wniosek o ukaranie w 
sądzie grodzkim.

Sobota 09.09.06 W sobotę 9 
września skradziono telefon ko-
mórkowy Nokia 6101 o wartości 
850 złotych.

W tym samym dniu zakład 
karny zgłosił, że do jednego z 
więźniów nadesłano paczkę za-
wierającą amfetaminę. Przesylka 
ta została poddana ogledzinom. 
Postępowanie w toku.

Poniedziałek 11.09.06 Wczo-
raj 11 września około godziny 
5.30 dokonano kradzieży Forda 
Transit. Do zdarzenia doszło 
przy ulicy Leśnej.

P.S.
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Przegląd prasy krajowej

reklama

Agro Pomerania 2006 

nowogardzkie firmy w Barzkowicach
W dniach 8-10 września w Barzkowicach pod Stargardem Szczecińskim odbyły się największe 

na Pomorzu Zachodnim Targi rolnicze „agro Pomerania”. Wzięło w nich udział ponad 450 wy-
stawców w całej Polski.

 Oferta Targów była bardzo sze-
roka i różnorodna: prezentowano 
bydło mleczne i mięsne, króliki, 
ptactwo, odbyły się pokazy sprzę-
tu rolniczego, warzyw, nawozów. 
Miały miejsce zawody sportowe, 
występy zespołów ludowych a 
także spotkania hodowców i agro-
biznesmenów.

Do Barzkowic zawitały także i 
nasze nowogardzkie firmy. Były 
to m.in.: KSM Trading, REM S.A., 
GWARANT oraz Agroma.

Spółka REM uczestniczyła w 
targach po raz pierwszy. Jak wie-
my jest to firma, która powstała 
stosunkowo niedawno na terenie 
po byłej Krochmalni. W Barzko-

wicach posiadała własne stoisko 
wystawowe w sektorze maszynowo 
– nawozowym. Lokalizacja nie 
była przypadkowa, bowiem celem 
udziału w targach była prezentacja 
Spółki pod kątem tego co posiada, 
co robi i jakie przedsięwzięcia pla-
nuje rozpocząć. Przede wszystkim 
chodziło o rozpoznanie rynku i 
nawiązanie kontaktów z grupami 
producentów rzepaku i indywidu-
alnymi rolnikami, producentami 
maszyn i sprzętu rolniczego, wy-
twórcami nawozów sztucznych i 
środków ochrony roślin, bankami i 
Izbą Rolniczą. Stoisko Spółki REM 
odwiedzili producenci rzepaku 
o bardzo zróżnicowanym areale 
zasiewów, począwszy od kilkuna-
stu do kilkuset hektarów. Zebrane 
informacje będą teraz selekcjono-
wane, obrabiane i wykorzystywane 
przy budowie strategii firmy na 
najbliższą i dalszą przyszłość.

red. 

Foto WrP 

„PiS studzi lu-
stracyjny zapał”      
Poniedziałek,11 
września 2006, Nr 
212 (2622), Wojciech Wybranowski

Ustawa dekomunizacyjna przygotowana przez 
senatora Piotra Andrzejewskiego (PiS) może w ogóle 
nie trafić do laski marszałkowskiej. Wygląda na to, że 
deklarowany przez PiS w kampanii wyborczej zapał 
do przeprowadzenia szerokiej lustracji i dekomuni-
zacji skutecznie studzi obawa przed „spustoszeniem”, 
jakie mogą poczynić obie ustawy w szeregach własnej 
partii. W sobotę szef klubu PiS Marek Kuchciński 
telefonował do parlamentarzystów, przekonując, by 
głosowali za odwołaniem z funkcji sekretarza klubu 
Zbigniewa Girzyńskiego, współautora ustawy o 
udostępnianiu informacji organów bezpieczeństwa 
państwa komunistycznego.

„darłowo - nieodkryte mia-
steczko nad morzem” Michał 
Rembas, Andrzej Kraśnicki 
jr     Poniedziałek, 11 września 
2006, Nr 212 (5219)

To trochę niezrozumiałe, dlaczego Darłowo jesz-
cze nie zrobiło takiej furory jak - dajmy na to - Mię-
dzyzdroje. Zakładamy jednak, że to tylko kwestia 
czasu. Przecież na dobrą sprawę to śliczne nadmor-
skie miasteczko ma wszelkie atuty, których brakuje 
wspomnianemu kurortowi. 

Jest tu zabytkowa starówka, rzadkiej klasy gotycki 
zamek, zadbany kameralny deptak, a nawet tramwaj 
wodny. I prawdziwy hit - nowoczesny park wodny, 
któremu inne nadmorskie miejscowości w Zachod-
niopomorskiem mogą tylko pozazdrościć. Jest też 
kapitalna coroczna wielka impreza przyciągająca 
gości z całej Europy. To zlot pojazdów militarnych, 
który jest jedną z najciekawszych imprez sezono-
wych na całym Wybrzeżu.

„Balcerowicz 
poczeka na Try-
bunał” ast, i.mo.    
Poniedziałek, 11 września 2006, nr 212 (7506)

- Stanę przed bankową komisją śledczą dopiero gdy 
Trybunał Konstytucyjny uzna, że działa ona zgodnie 
z konstytucją - oświadczył Leszek Balcerowicz. To 
znaczy, że w piątek posłowie będą na prezesa NBP 
czekać daremnie. 

Za tę deklarację Balcerowicz został z miejsca 
skrytykowany przez przedstawicieli koalicji. Także 
niektórzy posłowie opozycji i konstytucjonaliści 
uważają, że prezes NBP nie miał prawa odmówić 
zeznań. 

reklama
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OSP Osowo

50 lat 
minęło…

… jak jeden dzień – chciałoby się powtórzyć 
za słowami piosenki. Tyle, że 50 lat w życiu czło-
wieka  to prawie całe dorosłe i aktywne życie. W 
Osowie są tacy ludzie, którzy  Ochotniczej Straży 
Pożarnej poświęcili 50 i więcej lat swego życia 
– najpierw jednostkę organizowali, ulepszali, a 
potem walczyli o jej… przetrwanie. Tak trzeba 
wyraźnie powiedzieć – o przetrwanie, o urato-
wanie dorobku i pasji swego życia.

I głównie o tym mówiono w dniu 9 września 
2006 roku podczas uroczystości 50 – lecia OSP 
Osowo.

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego 
przecięcia wstęgi i otwarcia wyremontowanej 
remizy strażackiej, po czym wszyscy uczestnicy 
przemaszerowali na miejscowy stadion.

Tutaj przy zaimprowizowanym ołtarzu ksiądz 
Władysław odprawił mszę świętą – wszyscy dzię-
kowali Opatrzności Bożej za opiekę nad straża-
kami podczas ich niebezpiecznych akcji i prosili 
o zbawienie druhów, którzy opuścili na zawsze 
szeregi ochotników. Ksiądz proboszcz w długiej 
homilii przypomniał żywot świętego Floriana, 
biskupa męczennika, patrona strażaków.  

Po mszy druhowie zaprezentowali gościom i 
licznie zgromadzonym mieszkańcom swoje umie-
jętności podczas krótkich zawodów – należało 
rozwinąć węże i strumieniem wody przewrócić 
pachołki oraz wtoczyć piłkę do malutkiej bramki. 
Najlepszymi w tej zabawie okazali się druhowie z 
OSP Orzechowo. Druhowie z OSP Ostrzyca (już 
poza konkursem) zaprezentowali swoją precyzję 
strzelając „piłkarskiego karnego” przy pomocy 
strumienia wody z samochodowej armatki.

Przyszła pora na ocenę dokonań i wyróżnienie 
najlepszych.

Za półwiecze działalności OSP Osowo zostało 
wyróżnione okazałym pucharem oraz dodatko-
wym wyposażeniem – cennym darem jest zapewne 
piła – przecinarka do stali i betonu

Puchar otrzymał również dh Stanisław Dy-
narski, Naczelnik OSP Osowo za 50 lat  służby w 
szeregach strażaków-ochotników.

Najbardziej aktywni druhowie ze wszystkich 
gminnych jednostek OSP uhonorowani zostali 
dyplomami, medalami i odznakami przyzna-
nymi przez Zarząd Wojewódzki  ZOSP RP 
(lista nagrodzonych w piątkowym wydaniu DN). 
Wzruszającym momentem był występ młodzieży 
– w krótkich recytacjach chwalono dzielność 
strażaków i dziękowano im za poświęcanie się dla 
ratowania innych.

Przyszła pora na poczęstunek i zabawę – już w 
prawie rodzinnym gronie…

Tekst i foto LMM 

Burmistrz Kazimierz Ziemba dokonuje sym-
bolicznego otwarcia wyremontowanej remizy.
Świadkami tego aktu byli licznie zgromadzeni 
goście – Ryszard Forymieniarz – pełnomocnik 
starosty ds. nadzwyczajnych zagrożeń, Stanisław 
Kazuba – Przewodniczący Rady Miejskiej, Bogu-
sław Tunkiewicz –komendant powiatowy PSP w 
Goleniowie, Henryk Walasek – członek Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej 
Walkowski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP, Renata Zamojcin – kierownik Służby Ope-
racyjnej PSP w Goleniowie, Krzysztof Kazański 
– Dowódca JRG w Nowogardzie, Andrzej Husarz 
– zastępca dowódcy JRG w Nowogardzie, Barbara 
Szymaniak – kierownik wydziału UM, Stanisław 
Pietrzycki – kierownik Referatu Obrony Cywilnej 
oraz współorganizatorzy uroczystości Józef Do-
bruchowski – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP w Nowogardzie i Zygmunt Nawrocki – Ko-
mendant Gminny OSP w Nowogardzie. 

Wspólna modlitwa za pomyślność działań 
druhów OSP

Rozpoczyna się msza święta przy polowym 
ołtarzu

Zabawowa konkurencja – czy piłka trafi do 
bramki?

Czy młodzi podążą śladami ojców i braci?Na 
razie podziwiają dzielnych ochotników i dziękują 
im za służbę…

Uroczysty przemarsz na miejscowy stadion
Naczelnik OSP Osowo Stanisław Dynarski 

odbiera puchar za 50-letnią służbę 

dokończenie ze str. 1
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Ci, którzy całe lata poświęcili ochotniczej dzia-
łalności strażackiej.

W cywilnym ubraniu Arkadiusz Skryplonek, 
87- letni frontowiec, przeszedł cały szlak bojowy 
aż do Berlina. Po wojnie pracował w Osowie i 
czynnie wspierał strażaków.

Uroczystościom uważnie i ze wzruszeniem przy-
glądały się całe rodziny druhów – ochotników.

Impreza mogła być udana dzięki 
wsparciu sponsorów.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
– dyrektorowi Banku Spółdzielczego w 
Goleniowie Tomaszowi Sobolewskiemu, 
prezesom firmy STIMEX oraz panom: 
Adamowi Fedenczakowi, Waldemarowi 
Pędziszczakowi, Ignacemu Zaniew-
skiemu, Henrykowi Grygowskiemu i 
Eligiuszowi Rzechule, właścicielowi 
gospodarstwa rolnego w Benicach.

Historia 
OSP Osowo

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 
w Osowie jako straż zakładowa w 1954 roku i 
działała w gospodarstwie rolnym o nazwie Stacja 
Nasienno-Szkółkarska.

Założycielem jednostki i jej pierwszym na-
czelnikiem w latach 1954-1983 był dh Edmund 
Matysiak. Istotnej pomocy w fazie organizacji 
udzielał ówczesny dyrektor Stacji Janusz Pankau.
Na wyposażeniu jednostki był podstawowy sprzęt 
do prowadzenia samodzielnych działań gaśni-
czych – motopompa M8/8 PO-3, węże strażackie 
do zbudowania linii głównej i gaśniczej – wszystko 
w boksie garażowym Stacji.W 1971 roku zastępcą 
naczelnika został dh Stanisław Dynarski i funkcję 
tę pełnił do 1983 roku. W tamtych czasach dało się 
zauważyć duże zaangażowanie Zarządu, członków 
ochotników i społeczności lokalnej – dzięki temu 
w 1972 roku przybył na wyposażenie Star25 z wy-
posażeniem typu GBAM 2/8 + 8. Taki sprzęt czynił 
jednostkę sprawną do działań gaśniczych i udziału 
we wszelkich zawodach nie tylko w Osowie, ale i 
w okolicznych miejscowościach.W latach 1983-
85 naczelnikiem był dh Józef Waszak, a od roku 
1985 funkcję tę wypełnia do dnia dzisiejszego dh 
Stanisław Dynarski.

Ważną postacią w każdej jednostce OSP jest 
kierowaca – Osowo miało szczęście do bardzo 
dobrych fachowców. Pierwszym kierowcą był dh 
Stanisław Dębicki (w latach 1972 -74), a następnie 
przez 20 lat (1974 – 2003) dh Jan Sokal. W latach 
2003 – 2006 funkcje kierowcy pełnił dh Władysłąw 
Nowak. Aktualnie za kierownicą zasiada Bogdan 
Dynarski.Od 2000 roku na wyposażeniu OSP jest 
wóz Star A 29 z zabudową GBAM 2/20/8.

Cały okres lat 1972 – 2006 to ciągłe doskonale-
nie umiejętności i poprawianie wyposażenia.

Dzięki włączeniu jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2002 roku 
ochotnicy otrzymali dodatkowy sprzęt: pompę 
pływającą, agregat prądotwórczy, piłę do drewna 
STIHL, maszt oświetleniowy. Znalazły się też 
pieniądze na remont remizy (dach, ocieplenie, no-
woczesna brama), zmodernizowano ogrodzenie, 
przybyło też lepsze wyposażenie osobiste druhów i 
ich umundurowanie – wszystko to dzięki pomocy 
Urzędu Miejskiego i dotacji z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Gdy uda się zrealizować planowane przed-
sięwzięcia to zyskają wszyscy – będzie zaplecze 
socjalne i punkt czerpania wody.

LMM

W uzupełnieniu Sponsorzy 
I Wakacyjnego Festynu na Koplu

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radosław” Zyg-
munt Wesołowski

- Paweł Pinkowski – członek zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno”

- Janusz Łyjak – Apteka „Jantar”                   
red.
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Wchodzą numery z liczbą początkową 23
350 telefonów dla mieszkańców osiedla 

Bema 
(DN wtorek 17 września 1996 r. nr73)
Na początku kwietnia bieżącego roku na 

osiedlu Bema zawiązał się Społeczny Komitet 
telefonizacji. Jego celem było umożliwienie telefo-
nizacji w obrębie ulic: Leśna, Bema, Warszawska, 
Zamkowa i przyległych. Wypowiadając się w 
maju br. dyrektor Rejonu Telekomunikacyjnego 
w Nowogardzie Mieczysław Tomborowski powie-
dział, iż stawiana za wylęgarnią przy ul. Armii 
Krajowej centrala telefoniczna będzie miała 
pojemność 700 numerów z których około 200 
zostanie przydzielonych mieszkańcom ul. Bema 
i Leśnej, a pozostałe mieszkańcom innych ulic. 
Centrala już stoi i prace mają się ku końcowi.

Telewizja pokazała
Bajor i Wodecki 
(DN wtorek 17 września 1996 r. nr 73)
Niespodziewanie do Nowogardu zawitały 

gwiazdy estrady polskiej w osobach Michała 
Bajora i Zbigniewa Wodeckiego. Ich występy uzu-
pełniali dziennikarze telewizyjni z TV Szczecin. 
Miało być odwrotnie, ale było odwrotnie. Dar-
mowe bilety szły jak świeże bułeczki i tylko przed 
samym koncertem zaszły obawy, czy aby nie za 
dużo ich rozdano. Sala Nowogardzkiego Domu 
Kultury wypełniła się prawie do ostatka. Michał 
Bajor wyszedł na scenę i zaśpiewał, co powiało 
artyzmem i można było doznać niebanalnych 
przeżyć, ba nawet wzruszyć się. Jego występ mógł 
wystarczyć za cały program. Na koniec zaśpiewał 
i zagrał na trąbce Zbigniew Wodecki. I to on ra-
zem z Bajorem potrafili trochę przebić się przez 
sztampę i banał całego programu.

Odsłonięcie tablicy ku czci poległych na 
wschodzie 

(DN piątek 20 września 1996 r. nr 74)
W roku 1996 przypada 50 rocznica powrotu Sy-

biraków do rodzinnego kraju. Dlatego też z okazji 
tej zostanie odprawiona uroczysta msza święta, 
w czasie której zostanie odsłonięta i poświęcona 
tablica pamiątkowa ku czci naszych rodaków z 
Kresów Wschodnich, którzy w okresie II wojny 
światowej podczas okupacji sowieckiej zginęli w 
więzieniach, obozach, łagrach i na zesłaniu. 

Prawda zawsze z WIaTreM
Dlaczego nazywa się młodego 

człowieka dyletantem za to, że ma 
odwagę walczyć z nowogardzkim 
układem i nie boi się nazywać 
rzeczy po imieniu? Dlaczego ujaw-
nianie manipulacji, obnażanie 
przedwyborczych zagrywek rzą-
dzących i otwieranie mieszkańcom 
oczu na wiele spraw nazywa się 
robieniem wody z mózgu? Dla-
czego te wszystkie stwierdzenia 
pod adresem mojej osoby kieruje 
człowiek, którego wiarygodność 
stawiam pod wielkim znakiem 
zapytania? Już początek jego tekstu 
w piątkowym Dzienniku świadczy 
przynajmniej o amnezji: nie chcia-
łem podejmować polemiki z MW 
po jego pierwszym artykule (tak 
właśnie napisał nasz doktor K) a 
przecież wszyscy dobrze pamiętają 
jak wcześniej zaatakował mnie na 
łamach gazety - polemiki potem nie 
podjął, bo zażądałem publicznych 
przeprosin. Niestety nie miał na 
tyle odwagi by publicznie przyznać 
się do błędu, widać słowo przepra-
szam nie znajduje się w jego nikłych 
zasobach moralności. 

W piątkowym tekście doktor 
K. sam pokazał na ile jego słowa 
mogą być wiarygodne, jeszcze w 
lipcu przedstawiał się jako wielki 
działacz opozycyjny, którego ko-
muna zmusiła do emigracji, oto 
fragmenty tamtej wypowiedzi: 
Ja właśnie wyemigrowałem, 
wg komuchów uciekłem z tego 
naszego kraju przez to, że nie 
chciałem być takim,(…). Ja emi-
grując przez kilka lat nie mogłem 
przyjechać do kraju (…). I o taką 
Polskę walczyliśmy wspólnie pod 
sztandarami „Solidarności”. Ja-
koś żaden działacz nowogardzkiej 
Solidarności nie pamięta jego wal-
ki, a co doktor K. napisał w piątek: 
w roku 1984 pracowałem jako 
pielęgniarz na nocnych dyżurach 
w domu seniora (…). Zarobiłem 
wtedy przez trzy miesiące tyle, 
co odpowiadało 20 letniej pensji 
kierownika Ośrodka Zdrowia. Za 
zarobione pieniądze kupiłem w 
Pewexie Ładę i żonie malucha. 
Czy taka wypowiedź wskazuje 
na emigrację ofiary komunizmu? 
Wygląda to raczej na zwykłe saksy, 
tylko czy ciągłe przedstawianie się 
doktora K. jako ofiary komunizmu 
nie jest niegodziwością wobec 
osób internowanych i naprawdę 
walczących o wolność. W piątko-
wym dzienniku doktor K. napisał 
jeszcze jeden ciekawy fragment: 
Zdarzało mi się zmieniać pampersy 
i podcierać pupy staruszkom (…). I 

tego się nie wstydziłem i nie wsty-
dzę. Ten tekst zdeterminował do 
skontaktowania się ze mną nowo-
gardzkiego emerytowanego lekarza 
(dawnego znajomego doktora K.), 
oto fragment tego, co usłyszałem w 
słuchawce telefonicznej:, Kosiński 
nie był zmuszany do żadnej emi-
gracji, pojechał do Niemiec zarabiać 
deutschemarki, podcierał tam tyłki 
byłym żołnierzom wermachtu. Nie 
wstydzi się tego, bo jemu żadne 
pieniądze nie śmierdzą. Słysząc 
te słowa zamurowało mnie, a po 
chwilowym zastanowieniu stwier-
dziłem, że to może mieć sens. Bo 
kto był w 1984 roku mieszkańcem 
niemieckiego domu seniora, praw-
dopodobnie ludzie, którzy 60 lat 
wcześniej tworzyli III Rzeszę - tą 
samą, co w 1939 roku doprowadziła 
do mordu na polskim narodzie. 
Pozostawiam to bez komentarza, 
niech starsi czytelnicy pamiętają-
cy II wojnę sami ocenią postawę 
doktora.

Natomiast sprawy, której nie 
zostawię bez komentarza jest Ska-
tepark, w piątkowym tekście doktor 
K. napisał: Temat skateparku z 
przyczyn obiektywnych musiał 
zostać przesunięty w czasie. Po 
czterech imprezach na Gryfi-
towie nie znalazłem żadnego 
chętnego człowieka do pomocy. 
Dla mieszkańców najlepiej by 
było gdybym sam wszystko zro-
bił, załatwił i zaprosił ich na 
gotowe. A teraz drodzy czytelnicy 
zobaczcie ile jest prawdy w tym, 
co pisze doktor K. (fragment ar-
tykułu Pana Andrzeja Wasiaka 
„Głos w sprawie skateparku”): 
postanowiłem pomóc w tworze-
niu Skateparku w Nowogardzie 
(…). Zaproponowałem wówczas 
panu Kosińskiemu, aby powstało 
boisko piłki nożnej, gdyż szkoły 
przy Boh. Warszawy takowego 
nie posiadają. Zaproponowałem, 
aby w ramach połączonych sił 
kilku zakładów z terenu miasta 
zrekultywować omawiany teren, 
uporządkować, wykonać kilka 
ławek (np. z wyciętych topoli nad 
jeziorem), wydzielić bieżnię i wy-
konać piaskownicę do skoków w 
dal. W części najbliżej położonej 
(tuż za garażami) miał być plac 
pod Skatepark. Dodatkowo na 
stronie internetowej UM znaj-
duje się ciekawa informacja: Na 
jednym z posiedzeń rady miasta 
członkowie rady oznajmili, że są 
w stanie przeznaczyć pieniądze 

na budowę skateparku, rejon 
dróg Nowogard oświadczył, że 
wyleje asfalt za darmo. Pytanie 
nasuwa się samo. Gdzie są te 
obiektywne przyczyny prze-
sunięcia budowy skateparku? 
Czy doktorowi K. w ogóle za-
leży na jego budowie? Śmiem 
twierdzić, że nie!!! Istnieje ważny 
powód, o którym mało kto wie, 
mogący potwierdzać moje przy-
puszczenia.

Dwa lata temu doktor K. przed-
stawił burmistrzowi pomysł pole-
gający na tym, iż miasto przekaże 
(za darmo) dla niego grunt przy 
szkole nr 3, on natomiast zbuduje 
tam skatepark dla dzieci. O dziwo 
burmistrz się na to zgodził i uży-
czył swojemu partyjnemu koledze 
teren, (działki ewidencyjne przy 
szkole nr 3 są od wielu miesięcy we 
władaniu doktora K.-potwierdził to 
kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w UM). Jak 
by nie oceniać tego precedensu to 
miasto spełniło wszystkie warunki, 
wiec dlaczego tam nadal rośnie tra-
wa? Może chodziło tylko o to, aby 
przejąć teren, a skatepark i oszuka-
ne dzieci zupełnie się w tej sprawie 
nie liczą. A może odpowiedź jest 
jeszcze prostsza niż myślimy, i 
udzielił nam jej w piątkowym DN 
sam doktor K. stwierdzając: muszę 
dbać w pierwszej kolejności o swoją 
firmę. 

Wiec kończąc zadaje pytanie: 
czego Wać Pan szukasz i będziesz 
szukał w radzie miejskiej? Wszak 
tam powinny zasiadać osoby, dla 
których interes mieszkańców powi-
nien górować nad prywatą, bo rada 
nie jest miejscem do załatwiania 
własnych interesów, przejmowania 
za bezcen gminnych nieruchomo-
ści i państwowych gruntów. 

Jeśli to, co piszę jest nadal we-
dług doktora K. dyletanctwem i 
robieniem mieszkańcom wody 
z mózgu, to ogłaszam się I dyle-
tantem Nowogardu, tylko kim w 
takiej sytuacji zostanie doktor K.? 
Doktorem Judymem na pewno, ale 
to najlepiej ocenicie sami.

Szanowni czytelnicy dziś chcę 
zakończyć tą żenującą polemikę 
z Doktorem Kosińskim, bo jak 
widać do tego dżentelmena nie 
trafiają żadne argumenty, a po co 
ma później ogłaszać publicznie, że 
z ofiary komuchów, stał się ofiarą 
nowogardzkiego dyletanta, który 
nie robi nic innego jak tylko słu-
cha głosów mieszkańców i patrzy 
władzy na ręce.

MIcHaŁ WIaTr - I dyletant

Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 
A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł* 

*ceny netto
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reklama

reklamareklama

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju 

bądź kawalerki do wynajęcia. 
0�00 766 730.

• Sprzedam działkę ogrodową 
�,�-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. 0604 �09 996.

• Pilnie poszukuję pokoju do wy-
najęcia. 0880 884 943.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę 
– Nowogard. 0509 636 921.

• Kupię mieszkanie 2, 3-pokojowe 
z własnym ogrzewaniem. 0507 
947 233.

• Kupię dom w Nowogardzie. 
0601 71 31 95.

• Kupię gospodarstwo rolne 
(małe). 0660 010 540.

• Wynajmę mieszkanie student-
kom w Szczecinie przy ul. Nie-
mierzyńskiej. 091 39 21 154.

• Sprzedam halę na działce o pow. 
ok. 1800 m. Cena do uzgod-
nienia. 0697 352 358, 0695 
559 157.

• Sprzedam 2 mieszkania (50 m 
kw. i 30 m kw.) w Wojtaszycach, 
od 30.000 zł. 091 39 26 730, 0510 
244 073.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we na wsi, parter + działka. 0887 
705 302 – wieczorem.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• Poszukuję kawalerki, 2-pokojo-
wego. 0692 489 837.

• Kupię działkę budowlaną do 
1000 m w Nowogardzie. 0697 
978 697. 

• Kupię działkę z możliwością 
zabudowy o powierzchni ok. 
1 ha w okolicach Nowogardu. 
0693 682 492.

• Sprzedam kawalerkę, I piętro, ul. 
Żeromskiego. 0501 258 474.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 

poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cy-
lindrowy, wspomaganie kie-
rownicy, ABS, centralny zamek, 
alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 060� 
�22 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 

Renault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, ABS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 
na pilota, elektr. szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 in-
stalacja gazowa. Przegląd do 
08.08.2007 – do jazdy. Cena 
2.000 zł. 091 39 110 35.

• Sprzedam Seat Toledo 1.8 ben-
zyna, 1992 r., cena do uzgodnie-
nia. 0504 782 910.

• SPRZEDAM Opel Astra kombi, 
1992 r., wspomaganie kier., 
centr. zamek, roleta bagażni-
ka. Przebieg 178.000 km. 0669 
746 669.

• Traktorek do koszenia trawy, 
uszkodzona skrzynia biegów 
(naprawa ok. 1000 zł) sprze-
dam. 500 zł. 0603 852 270. 

ROLNICTWO
• S p r z e d a m  t u j e .  0 6 0 4 

8�8 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

Lokalizacja – Nowogard. Tel. 
091 39 17 30�.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 
0600 653 124.

• KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Tel. 
do 16.00 – 091 39 22 16�, po 
16.00 – 091 39 2� 087.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.

• Sprzedam malin, kg – 7 zł! Tel. 
0609 307 315.

• Kupię krowę. Tel. 091 39 106 
87.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interne-
towe na indywidualne zamó-
wienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 8�1.

• J. angielski – podstawówka i 

gimnazjum. 0�04 793 ��7.
• J. angielski – tłumaczenia. 0500 

66 45 13.
• Montaż ogrodzeń betonowych 

i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Transport i przeprowadzki. 
0694 32� 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• J. angielski – nauka i korepetycje. 

0608 654 492.
• Korepetycje z matematyki – gim-

nazjum, liceum. 091 39 25 735.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, 
tel. 0605 276 271. 

• PRACA W OFE (płacimy zalicz-
ki)!!! Tel. 0�13 164 203.

• Szkoła Języków Obcych mgr 
Jolanty Uścinowicz filia w No-
wogardzie poszukuje lektorów 
języków obcych do współpracy. 
Kontakt – 0661 131 860.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodów osobowych. Tel. 
091 407 33 07, 0606 948 278. 
Praca bardzo atrakcyjna.

• Emerytka poszukuje pracy. 0691 
878 272.

• Zatrudnię pomoc kuchennę. 
0663 412 054.

INNE
• Komputerowe przepisywanie 

prac. Szybkie terminy i atrakcyj-
ne ceny. 0663 724 392.

• Sprzedam aparat cyfrowy Prak-
tica, 5 mln pikseli, 3 x 200M 
optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan 
idealny. Cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy Ci się ODSZKODOWA-
NIE (z tytułu OC). Pomożemy 

Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
Europejskie Centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 0�00 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• P i a n i n o  s p r z e d a m .  0 6 9 7 
500 184. 

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 

069� 634 048.
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 

sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 
0692 250 311.

• Sprzedam nową kosiarkę spali-
nową z koszem – moc 4,5 KW, 
cena 800 zł. 0661 051 796, po 
17.00.

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 
10.

• Potrzebujesz gotówki? Pracu-
jesz i  nie masz czasu biegać 
po zaświadczenia? Prowadzisz 
działalność i nie chcesz do-
starczać dokumentów z ZUS-
u i US? Jest oferta dla Ciebie! 
KREDYT NA OŚWIADCZENIE!!! 
Oferta hiszpańskiego banku. 
Zapraszamy: Biuro Kredytowe, 
ul. 700-lecia 6 A w Nowogar-
dzie, tel. 091 392 72 68.

• Zgubiono legitymację studen-
cką na nazwisko Anna Dwojak. 
Znalazcę prosimy o kontakt 
– 091 39 21 496.

• W dniu 8.09.2006 r. w go-
dzinach popołudniowych w 
okolicach miejscowości Moł-
dawin zaginęła czarna teczka 
skórzana z dokumentami. Za 
zwrot 1000 zł nagrody!!! 0663 
633 660.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZEWóZ OSóB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

REGULARNA LINIA MIKROBUSOWA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 11.09.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIóW, 

FILIA NOWOGARD
 
1. Kierowca kat. C
2. Pracownik produkcji świec ozdob-

nych
3. Referent administracyjno-biurowy
4. Doradca klienta
5. Stolarz (lub osoba do przyuczenia)
6. Elektryk
7. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)
8. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
9. Sprzątaczka; Robotnik gospodarczy 

(gr. inw.)
10. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży
11. Mechanik samochodów osobo-

wych
  

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. Kierownik turnusu rehabilitacyj-

nego; pielęgniarka; fizjoterapeuci 
(Miejscowości nadmorskie)

2.  Kierowca C+E (Gryfice)
3. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
4. Konsultant/-ka wsparcia technicz-

nego (Szczecin)
5. Kierowca C+E (Częstochowa)
6. Pracownik produkcji (Mirosław)
7. Kierownik ds. budowlanych (Szcze-

cin)
8. Kierownik ds. akwizycji nierucho-

mości (Szczecin)
9. Kierowca-operator (Gdańsk)
10. Robotnik budowlany (Goleniów)
11. Nauczyciel polskiego; historii i 

bibliotekarz (Ostromicach)
12. Instruktor żeglarstwa regatowego; 

modelarstwa okrętowego;       żeglar-
stwa turystycznego (Goleniów)

13. Psycholog szkolny (Goleniów)
14. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)
15. Murarz (Szczecin)
16. Kelnerka (Rewal)
17.Brukarz (Praca na terenie całego 

kraju)
18. Pomoc kuchenna (Osina)
19. Szwaczka (Gryfice)
20. Kierownik budowy (Goleniów)
21. Recepcjonista (Niechorze)
22. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)
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Kącik Młodych Szaradzistów

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

Dokończ zdanie…
Wszystkie litery z ponumerowanych kratek uporządkowane od 1 do 24 

utworzą początek uczniowskiego powiedzonka. Rozwiązaniem jest jedno 
brakujące słowo.

Poziomo:
5 – tkanka, która znajduje się w kościach i odpowiada za produkcję czer-

wonych ciałek krwi,
3 – całkowita swoboda, stan bez napięcia i stresu,
13 – najdłuższa rzeka w Europie,
16 – muzyczny dźwięk,
8 –  Szatan był z siódmej.
Pionowo:
5 – zamek błyskawiczny,
1 - najważniejszy element regału na książki,
14 – u człowieka piersiowa klatka, a u dużego zwierza?
17 – nieżyt dróg oddechowych, ale nie katar, i nie angina.

Przyślij rozwiązanie do dnia 2-go października, a weźmiesz udział w loso-
waniu nagród książkowych. Miłej zabawy!

Szanowny kliencie!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w celu ułatwienia wszel-

kich kontaktów z Przedsiębiorstwem usług Wodnych i Sanitarnych informuje-
my, że od dnia 11.09.2006 roku tworzymy Punkt Obsługi klienta w siedzi-
bie Spółki przy ul. 700-lecia w Nowogardzie, który umożliwi Państwu załatwianie 
wszelkich spraw dotyczących zawarcia bądź rozwiązania umowy o zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie ścieków, zlecenia usług na wykonanie przyłączy wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, usług laboratoryjnych, usług w zakresie wywozu 
nieczystości płynnych, ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, w sprawie skarg i 
reklamacji i innych uzależnionych od Państwa potrzeb. 

Informujemy Państwa również, że z dniem 11.09.2006 roku likwidujemy kasy 
pomocnicze przy ul. Woj. Polskiego 37 oraz przy ul. Zamkowej 14. 

Wszelkie wpłaty prosimy regulować w kasie głównej przy ul. 700-lecia 14 w 
Nowogardzie.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

Sukces abslowenta I LO
 
Michał kret – były uczeń klasy III a I Liceum Ogólnokształcącego nie musi 

martwić się o swoją najbliższą przyszłość. Otóż został On laureatem  „kon-
kursu akademickiego o indeks na studia prawnicze”, prowadzonego przez 
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza, innymi uczelniami i korporacjami zawodowymi praw-
ników. Michałowi przyznano indeks na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, na wydziale Prawa. To świetny start w dorosłość. Naszemu 
Absolwentowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Bartoszyńska
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Przedszkole przyjazne 
dzieciom

jać ich oczekiwania. Mamy wspólny cel: 
zależy nam na prawidłowym rozwoju 
dziecka. Z tego powodu bardzo nam 
zależy na dobrej współpracy z rodzi-
cami. Podstawą dobrej współpracy jest 
dostrzeżenie w nich współpartnerów w 
wychowaniu dziecka.

I.k. Czytelnicy skarżą się, że nie 
wszystkie dzieci zostały przyjęte do 
przedszkola. Ile zostało przyjętych? 
Co stoi na przeszkodzie, aby utworzyć 
kolejną grupę?

e.W. – Przyjęliśmy 118 dzieci, ocze-
kujących na przyjęcie jest 22 (dla po-
równania w Przedszkolu nr 1 przy ul. 
Żeromskiego przyjęto ok. 100 dzieci, 
oczekuje 15; natomiast w Przedszkolu 
nr 4 przy ul. Kościuszki przyjętych zo-
stało 109 dzieci, a oczekuje 12 – przyp. 
red.). Jestem jak najbardziej za utwo-
rzeniem nowej grupy. Niestety wiąże 
się to z kosztami. Należy w tym celu 
zaadaptować pomieszczenie, zakupić 
sedesy, pisuary i umywalki dostoso-
wane do wieku dziecka. Są to niestety 
niemałe koszty.

I.k. Jakimi kryteriami kieruje się 
Pani przy przyjmowaniu dzieci do 
przedszkola?

e.W. – Nie mamy takich kryteriów. 
Przyjmujemy w kolejności zapisów. 
Są to dzieci od 2,5 roku, w miarę sa-
modzielne, czyli takie, które umieją 
posługiwać się łyżką oraz zawołają 
do toalety – do 6 roku życia. Z powo-
du braku kadry specjalistycznej nie 
przyjmujemy dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi, nie przyjmujemy także 
dzieci z ograniczeniami ruchowymi 
(m.in. z powodu braku podjazdów dla 
wózków inwalidzkich).

I.k. Wspomniała Pani o kosztach. 
Jaki jest koszt utrzymania dziecka w 
przedszkolu?

E.W. – Całkowity koszt to 366,00 zł 
na dziecko bez jedzenia. Z czego 200 zł 
pokrywają rodzice. W tych 200 zł – 100 
zł to opłata stała, z której rodzice uisz-
czają opłatę na Radę Rodziców i PZU. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4 
zł. Pobyt w przedszkolu trwa od godz. 
6.30 do godz. 16.30. Dzieci sześcioletnie 
za całodzienny pobyt płacą 50 zł (5 go-
dzin jest bezpłatne). Natomiast grupa 
„0” nie płaci nic, jedynie za 5 zł dzien-
nie mają możliwość zjedzenia obiadu. 
Resztę pokrywa Urząd Miejski.

I.k. Czy są prowadzone jakieś zajęcia 
pozaprogramowe?

e.W. – Tak, mamy takie zajęcia. Są 
to: nauka języka angielskiego, rytmika, 
taniec, zajęcia logopedyczne. Koszty 
tych zajęć pokrywają sami rodzice.

I.k. Dziękuję Pani  za rozmowę, 
życząc Pani i wychowawcom spełnienia 
zamierzeń, a dzieciom miłych chwil w 
przyjaznym przedszkolu.

Ireneusz karczyński

nowy rok szkolny to nowe wyzwa-
nia. To również nowe zmiany wpro-
wadzane z korzyścią dla uczniów. 
Zwłaszcza dla najmłodszych, które po 
raz pierwszy trafiają do przedszkola.

Na temat tych zmian rozmawiam z 
dyrektorem Przedszkola Publicznego 
nr 3 przy ul. Poniatowskiego Ewą 
Wróbel.

I.k. – Co to są dni adaptacyjne, które 
odbywają się w Pani przedszkolu?

e.W. – Po raz kolejny zajęliśmy się 
problematyką adaptacji i współpracy z 
rodzicami. Wynikało to z bardzo silnej 
potrzeby zmiany obrazka z wrześnio-
wych dni – płaczące dziecko kurczowo 

wczepione w matkę, zdenerwowaną, też 
często na granicy płaczu i tłumaczącą 
dziecku: „ja też muszę iść do pracy, tutaj 
będzie ci dobrze’” Nauczycielka zasta-
nawiająca się jak uda się jej w jednym 
czasie pocieszyć, przytulić i uspokoić 
kilkoro maluchów – to widok dość 
często jeszcze spotykany. Przygotowa-
nie dziecka do rozstania z rodzicami 
i pobytu w przedszkolu, to zadanie 
bardzo ważne i jednocześnie bardzo 
trudne. Wymaga wielu przemyśleń i 
zaangażowania zainteresowanych stron 
– rodziców i przedszkola. Zdecydowa-
na większość rodziców jest zaintere-
sowana tym co się dzieje z dzieckiem 
w nowym miejscu. Chcą objaśnić 
mu nieznane, ale sami są pełni obaw. 
Organizując spotkania adaptacyjne w 
formie wspólnych zabaw, wpływamy na 
ukształtowanie pozytywnego stosunku 
emocjonalnego dziecka do przedszkola 
i nauczyciela. Na pewno nie rozwią-
zujemy wszystkich problemów, ale 
zmniejszamy ich skalę. Zatem warto 
podejmować takie działania z korzyścią 
dla dziecka.

I.k. Aby odbywały się dni adapta-
cyjne potrzebna jest promocja przed-
szkola. Co Pani zamierza zrobić w tym 
kierunku?

e.W. – Zamierzam poszerzyć infor-
macyjną akcję o placówce i osiągnię-
ciach dzieci oraz nauczycieli. Będziemy 
na bieżąco informować o ważnych 
wydarzeniach przedszkolnych. Infor-
macje te będą wzbogacone kolorowymi 
zdjęciami, a także rysunkami dzieci 
oraz artykułami prasowymi.

I.k. - Czy są organizowane spotkania 
pani, nauczycieli z rodzicami?

e.W. – Oczywiście. Przedszkole 
stanowi stosunkowo małą społecz-

ność, należy zatem zadbać o poznanie 
członków tej społeczności. Podstawę 
dobrych relacji stanowią codzienne 
kontakty między nauczycielami, dy-
rektorem i rodzicami. Ważne jest zatem 
opracowanie i stosowanie różnorod-
nych form współpracy.

I.k. Czy takie spotkanie miało już 
miejsce w nowym roku szkolnym? Jaki 
miało charakter i czym się państwo 
zajmowaliście?

e.W. – Takie spotkanie odbyło się w 
ubiegłym tygodniu i miało charakter 
informacyjno – organizacyjny. Usta-
liliśmy ogólne zasady współpracy z 
rodzicami, formy kontaktów, sposoby 
komunikowania się. Przedstawiliśmy 
organizację zajęć, wymagania stawiane 
przez przedszkole, obowiązujący pro-
gram wychowawczy oraz z kim i w jaki 
sposób rodzice mogą się kontaktować 
w określonych sprawach.

Ponadto poprosiliśmy o pomoc w 
realizacji różnych przedsięwzięć, m.in. 
wycieczek, spotkań z zaproszonymi 
gośćmi. Uwzględniamy potrzeby rodzi-
ców, ich sugestie, staramy się zaspoka-

reklama
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

Dożynki 2006 

To były kiepskie zbiory
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„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 6
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czytaj na str. 4

czytaj na str. 7

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

Wizyta 
pasterska 
w parafii 
św. rafała 
kalinowskiego

nikodem 
Stasik
oficjalnym
kandydatem
Samoobrony
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KALeNDARiUM
15 wRześNiA
imieniny: Albin, Dolores, Eutropia, Filotea, 
Filoteusz, Jeremi, Jeremiasz, Katarzyna, Maria, 
Nicetas, Nikomedes, Roland i Walerian.
Kościele katolickim Święto Matki Boskiej 
Bolesnej

16 wRześNiA
imieniny: Abundancja, Abundancjusz, An-
tym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia, Eugenia, 
Franciszek, Geminian, Innocencja, Innocenta, 
Innocentyna, Jan, Kornel, Korneli, Korneliusz, 
Ludmiła, Łucja, Ninian, Sebastiana, Sędzisław 
i Wiktor.
ONz - Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Warstwy Ozonowej

17 wRześNiA
imieniny: Ariadna, Dargosław, Dezyderiusz, 
Dziebor, Franciszek, Gordian, Hildegarda, 
Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, 
Narcyz, Piotr, Robert, Szczęsna, Szczęsny, Teo-
dora, Walerian, Zygmunt i Zygmunta.

18 wRześNiA
imieniny: Aretas, Baltazar, Dobrowit, Irena, 
Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, 
Tytus, Zachariasz i Zofia.

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Rodzina potrzebuje ławy i biurka. tel. 091 392 
21 65.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

reklama

Woda popłynie do Ostrzycy
W miniony wtorek w okolicy Wierzbięcina uroczyście rozpoczęto budowę sieci wodociągowej No-

wogard – Kulice - Wierzbięcin – Ostrzyca.

Jest to największa in-
westycja gminna w tym 
roku. Przetarg na wyko-
nanie wodociągu wy-
grała gorzowska firma 
Sanitex Sp. z o.o. skła-
dając najniższą ofertę 
wartości 1 257 764,15 
zł brutto. Doliczając do 
tego koszty nadzoru 
inwestorskiego, autor-
skiego, archeologiczne-
go, promocji projektu 
oraz opracowań służą-
cych pozyskaniu środ-
ków unijnych wyniesie 
1 400 000 zł. Aż 75 % tej 
kwoty pochodzi z Eu-
ropejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalne-
go w ramach Zinte-
growanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, 10 % to 
celowa dotacja z budże-
tu państwa, a 15 % to 
pieniądze gminy Nowogard.

Projektowany wodociąg zo-
stanie włączony do istniejącej 
sieci w miejscu skrzyżowania ulic 
Poniatowskiego i Jana Pawła II w 
Nowogardzie. Jego trasa będzie 
biegła od naszego miasta w kie-
runku Kulic gdzie przewidziano 
odnogę projektowanej sieci i 
włączenie jej do istniejącej w tej 
miejscowości sieci. Po drodze 
przewidziano sieci wewnętrzne 
do posesji zakończone studzien-
kami wodomierzowymi. Dalej 
wodociąg będzie biegł w kierun-
ku Wierzbięcina skręcając przed 
drogą do kolonii Wierzbięcin. 
Wykonana zostanie tam sieć we-
wnętrzna zaopatrująca w wodę 
tamtejsze gospodarstwa. 

Budowana sieć dotrze do Ostrzy-
cy, gdzie zostanie włączona do 
istniejącej sieci wodociągowej. 
Łączna długość sieci wyniesie 
12 194,14 mb. Obejmie ona swym 
zasięgiem 1102 mieszkańców. 
Rocznie dostarczać będzie 42 000 
m3 wody.

Do tej pory Kulice, Ostrzyca i 
kolonia Wierzbięcin zaopatrywa-
ne były w wodę pitną z lokalnych 
ujęć. Są one jednak już albo na 
wyczerpaniu albo zastosowana 
tam technologia uzdatniania 
wody nie pozwala na usunięcie 
szkodliwych związków azotu i 
żelaza. Problemem była również 
ich duża awaryjność i zła jakość 
wody. Dzięki nowej sieci miesz-
kańcy otrzymywać będą wodę do-

brej jakości ze stacji uzdatniania 
wody w Nowogardzie, która daje 
możliwość usuwania związków 
manganu i żelaza. Pozwoli to wy-
łączyć z eksploatacji niewydajne i 
zużyte lokalne ujęcia wody a tym 
samym zmniejszenie ubytków 
wody z powodu niekontrolowa-
nych wycieków czy innych awarii. 
Projekt ten wpłynie na polepsze-
nie infrastruktury wodociągowej, 
zdrowie mieszkańców, atrakcyj-
ność gospodarczą i inwestycyjną 
terenu oraz poprawę ekonomiki 
funkcjonowania administratora 
sieci.

Prace powinny zostać zakoń-
czone w ciągu trzech miesięcy.

Ag

Pierwszy sztych na placu budowy.

SZ
u

k
a

M
 P

r
a

c
y

 
O

BO
jĘ

Tn
Ie

 ja
k

Ie
j

Ta
de

us
z Ł

uk
as

ze
w

ic
z

72
-2

00
 N

ow
og

ar
d,

 
ul

. B
oh

at
er

ów
 W

ar
sz

aw
y 

69
/2

, 
te

l. 
09

1 
39

-2
2-

55
8 

po
 g

od
z. 

20
.0

0

Plenerowe spotkanie
Koło Emerytów i Rencistów przy Zakładzie 

Karnym w Nowogardzie zaprasza wszystkich 
emerytów i rencistów na spotkanie plenerowe 
– integracyjne w dniu 29.09.1006 r. o godz. 14.00 
na plażę w Nowogardzie.

Przewidziane są konkursy sprawnościowe, 
nagrody, grochówka.

Każdy uczestnik wnosi swój wkład 4 zł.
Zapraszamy
Zarząd Koła
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Przegląd prasy krajowej

reklama

reklama

Premier Kaczyński rozpoczął w USA roz-
mowy o współpracy energetycznej, ale nie o 
antyrakietach

„dywersyfikacja poza tarczą” czwartek, 14 września 2006, nr 215 
(2625), Mikołaj Wójcik, Waszyngton

Jeśli Amerykanie wyjdą z propozycją umieszczenia na terytorium Polski bazy 
swojej tarczy antyrakietowej, to nasza delegacja rządowa ma przygotowane wa-
runki do negocjacji takiej transakcji - zapowiadały przed wizytą polskie władze. 
Tak się jednak wczoraj nie stało. W czasie krótkiej, pięciominutowej rozmowy 
premiera Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem USA George’em W. Bushem 
szef Białego Domu nie podniósł kwestii tarczy antyrakietowej w Polsce. - A my 
nie mamy powodu stawiać jej jako pierwsi - stwierdził polski premier. Jak udało 
nam się dowiedzieć, na liście podejmowanych tematów nie ma spraw związanych 
z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy, choć o tym też oczywiście polska delegacja 
w Waszyngtonie rozmawia, co potwierdził sam premier Jarosław Kaczyński po 
spotkaniu z sekretarz stanu Condoleezzą Rice. 

„Teresa Lubińska odsłoni karty” czwartek, 
14 września 2006 r. nr 215 (5222), jolanta ko-
walewska

PiS startuje z kampanią samorządową. W sobotę par-
tia braci Kaczyńskich z pompą przedstawi byłą minister finansów Teresę Lubiń-
ską jako swą kandydatkę na prezydenta Szczecina. 

Jeszcze wczoraj szczegóły wyborczej kampanii, która ma ruszyć jedno-
cześnie w ośmiu miastach (obok Szczecina m.in. również w Łodzi, Pozna-
niu, Olsztynie i Lublinie) utrzymywane były w tajemnicy. Znali je tylko za-
ufani działacze PiS-u. Nam udało się ustalić najważniejsze punkty programu. 
Prezentacja Teresy Lubińskiej odbędzie się na scenie Teatru Polskiego. Początek 
- w samo południe. 

Prezydenta Szczecina i radnych będziemy wybierać 12 listopada.

„cylwik: Balcerowicz nie złamał proce-
dur”, katarzyna Staszewska, czwartek, 14 
września 2006 r. nr 215 (7509)

Komisja śledcza ds. banków i nadzoru bankowego przesłuchuje prezesa zarządu 
CASE-Doradcy Sp. z o.o. Andrzeja Cylwika oraz prezesa CeDeWu sp. z o.o. Andrze-
ja Burego. Na wniosek opozycji członkowie spotkali się dziś z marszałkiem Sejmu 
Markiem Jurkiem. O 16:00 komisja zdecyduje, czy odwołać jutrzejsze posiedzenie, 
na którym miała przesłuchać prezesa NBP Leszka Balcerowicza.

 Balcerowicz zapowiedział, że przed komisją nie stawi się. Odwołania piątko-
wego posiedzenia komisji domagali się posłowie opozycji zasiadający w komisji. 
Nie zgadzał się na to szef komisji Artur Zawisza. 

Brak pieniędzy na remont
W związku z tekstem opublikowanym w „Dzienniku Nowogardzkim” 

dnia 8 września nr 68 (1506) dotyczącym fatalnego stanu drogi na osiedlu 
„Radosław” zapytaliśmy o tę kwestię dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Goleniowie Mariana Hrynia. Jak informuje nas dyrektor ZDP, drogi po-
wiatowe na podstawie porozumienia między Zarządem Dróg Powiatowych 
w Goleniowie a urzędami gmin powiatu goleniowskiego, administrowane 
są przez burmistrzów tych gmin. Zatem to oni jako organ decyzyjny w tej 
sprawie decydują o planach renowacji dróg w obrębie podległej pod siebie 
gminy. Ponadto, jak powiedział nam dyrektor Hryń, w corocznym budżecie, 
który wynosi niespełna 2,5 mln zł miesięcznie na utrzymanie 611 km dróg, 
nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Jak do tej pory 
na pierwszym miejscu znajdują się drogi najczęściej używane. 

Tak więc, na ten czas, pozostaje nam tylko oczekiwać na znaczne zwięk-
szenie sum pieniędzy przeznaczanych na renowacje dróg.

P.S

  Śladem naszych publikacji

Na remont tej drogi mieszkańcy czekają ponad 20 lat.

Ferma w Węgorzy otwarta
Kilka tygodni temu informowaliśmy o wybudowaniu przez firmę „Drobi-

mex” fermy w Węgorzy. Wczoraj została oficjalnie oddana do użytku. 
Wybudowane cztery kurniki tworzyć będą tzw. fermę rodzicielską. Trafią 

tam do odchowu pisklęta, które po 20 tygodniach przeniesione zostaną do 
fermy produkcyjnej, gdzie dorosłe już kury znosić będą jaja wylęgowe. Ferma 
w Węgorzy jest w pełni zautomatyzowana, na co dzień obsługiwać ją będzie 
tylko jedna osoba.

Ag
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OGŁOSZENIE
Prowadzenie, nagłaśnianie, oprawa muzyczna, gry 

i konkursy, zamki dmuchane, motorki oraz ogródek 
gastronomiczny. Oferta dla komitetów wyborczych 
na piknikach, spotkaniach i festynach w kampaniach 
przedwyborczych – oferują Tadeusz i Leszek.

Kontakt-telefon: 091 39-22-558, 0 506 999 902, 0 
667 320 227

rozmowa z rolnikiem z 
Wierzbięcina krzysztofem 
Gargulińskim.

„dziennik nowogardzki”: ja-
kim areałem Pan dysponuje?

krzysztof Garguliński: Mamy 
93 ha pod zasiewami, z czego 10 
ha to ziemniaki, a reszta to zboża 
na paszę dla świń, które również 
hodujemy. Jest jeszcze 5 ha łąk, 
na których pasą się dwie krowy.

„d.n.”: jakie zbiory miał Pan 
w tym roku?

k.G.: Jak widać w tym roku 
jest gorzej. Głosy o skutkach 
tegorocznej suszy znajdują na 
naszym terenie pełne potwier-
dzenie. Straty są w granicach 50 
%, czyli jeśli z 1 ha zbieraliśmy 
zazwyczaj 4-5 ton zboża to w 
tym roku jest 2 – 2,5 tony. I to 
się tyczy wszystkich. Jeżdżę i 
rozmawiam z innymi rolnikami i 
wiem, że też mają równie wielkie 
straty. Jest bardzo licho. Żeby 

to zobrazować na przykładzie 
naszego gospodarstwa to z 80 
ha, na których siejemy zboża za-
zwyczaj zbieramy 250 – 300 ton, 
a jeśli strata jest wielkości 2 ton 
z ha to mamy zbiory mniejsze o 
160 ton. Cena za tonę to około 
400 zł, więc łatwo policzyć, że 
jest to ponad 60 tys. zł strat, któ-
rych nikt nie pokryje. To zboże 
trzeba będzie kupić, żeby mieć 
paszę, a wiosną będzie zapewne 
droższe. Można zrezygnować 
z hodowli świń, ale to będzie 
kolejna strata. 

„d.n.”: a jak wygląda sprawa 
pomocy dla rolników?

k.G.: Teraz jest wiele krzyku 
na temat rządowej pomocy, ale 
nie jest ona wielka. Mają być 
nisko oprocentowane kredy-
ty klęskowe. Ale te pieniądze 
trzeba będzie oddać. Drugą 
formą pomocy jest 1000 zł z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Dożynki 2006 

To były kiepskie zbiory

Słabe plony
Już jutro odbędą się gminne dożynki. Rolnicy nie mają jednak 

szczególnych powodów do radości.

1930 sztuk bydła i 45000 sztuk trzo-
dy chlewnej.

Z 32600 ha powierzchni gminy 
Nowogard 22 000 ha pokrywają 
użytki rolne, z czego 12 660 jest pod 
zasiewami. Najwięcej, bo aż 10 500 
ha pól pokrytych jest zbożami, 870 
ha to rzepak, 110 ha to ziemniaki a 
60 ha to pola z gryką. Ten areał już 
w sierpniu odwiedzili członkowie 
komisji oceniającej skutki tego-
rocznej suszy. Wyniki ich prac są 
zatrważające.

Na terenie naszej gminy straty 
w uprawie zbóż ozimych sięgnęły 
45 %, w przypadku zbóż jarych 
straty wyniosły 65 %. Jeśli chodzi o 
rzepak ozimy straty oszacowano na 
40 %, przy rzepaku jarym jest to aż 
75 % strat. Susza dotknęła również 
rolników uprawiających ziemniaki. 
W ich przypadku straty sięgnęły 65 
%. Równie kiepsko wygląda drugi 
pokos łąk. Straty w tym przypadku 
wyniosły 70 %. 

Wnioski o kredyt klęskowy zło-
żyło 150 rolników działających na 
terenie naszej gminy.

Jak jasno wynika z tych danych 
rolnicy nie mogą uznać tego roku za 
udany. Skutki suszy zapewne dotkną 
nie tylko producentów rolnych, ale i 
zwyczajnych konsumentów. Trudno 
się spodziewać by tegoroczne kiep-
skie plony nie znalazły odzwiercied-
lenia w cenie żywności. Ta zapewne 
wzrośnie. Wypada więc życzyć by 
przyszły rok był lepszy. 

Ag

Społecznej. To jest dobre jeśli 
ktoś ma małe gospodarstwo. Dla 
nas jest to symboliczna pomoc. 
Może jeszcze uda się uzyskać 
zwolnienie z podatku. Jeśli ktoś 
dzierżawi grunty z Agencji Nie-
ruchomości Rolnych to może 
liczyć na zmniejszenie opłat za 
dzierżawę.

„d.n”: To chyba sytuację 
ratują dopłaty unijne?

k.G.: Tyle, że to strasznie 
długo trwa. Wnioski złożyliśmy 
w marcu, a dopiero w czerwcu 
przyszłego roku dostaniemy 
pieniądze. Można powiedzieć, że 
gdyby nie to, już dawno byśmy 
splajtowali. I wszyscy tak mówią. 
Gdy weszliśmy do Unii wszyscy 
byli zadowoleni. Zmniejszyły 
się jednak ceny produktów. Dziś 
świnie kosztują tyle co w 1993 
roku. Pszenica kosztowała 700 
zł, a teraz kosztuje około 400 zł. 
A więc dopłaty są bardziej dla 
konsumentów niż producentów. 
Każdy cyrkluje tak, by z tych 
dopłat żyć, żeby zyski z plonów 
pokryły koszty nakładów. I na 
tym polega cała rzecz.

„d.n.”: dziękuję za rozmo-
wę.

Alarmujące sygnały o skutkach 
suszy jaka w tym roku nawiedziła 
nasz kraj słychać było od dawna. 

Niestety, już dziś wiemy, że mieliśmy 
do czynienia z prawdziwą klęską.

Na naszym terenie hoduje się 

Spartakiada 
dożynkowa w Węgorzy

W najbliższą niedzielę 17 wrześnie w Węgo-
rzy o godzinie 10.00 rozpocznie się spartakiada 
dożynkowa w Węgorzy. Poza uroczystościami 
dożynkowymi na pięknie położonych boiskach 
odbędzie się zakończenie sezonu letnich spar-
takiad LZS gminy Osina. Wieczorem odbędzie 
się zabawa przy muzyce. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy.

Ag

niebawem 
nowe ceny

Minister Finansów Stanisław Kluza poinfor-
mował o czekających nas podwyżkach, które 
nastąpią lada dzień.

Już zaobserwowaliśmy robiąc zakupy, że chleb 
jest droższy o 5-10 groszy. A będzie kosztować 
o 30% więcej, gdyż mąka piekarnicza zdrożała 
o 50%.

To efekt suszy, która znacznie zmniejszyła plo-
ny. Przed rokiem rolnicy sprzedawali pszenicę 
w cenie 350-380 zł za tonę, teraz nie schodzi 
poniżej 600 zł.

Oprócz pieczywa czterokrotnie wyższa będzie 
akcyza na olej opałowy – użytkownicy otrzyma-
ją rekompensaty.

O 30 procent większym podatkiem obłożony 
będzie autogaz, o 13% droższe będą papierosy, 
o 25 gr na litrze wzrośnie podatek na benzynę. 
Obie ostatnie podwyżki  wymuszone są przepi-
sami Unii  Europejskiej.

Do tych podwyżek rząd nagle dorzucił nową 
– o 10 % wzrośnie akcyza na piwo. Za pół litra 
piwa zapłacimy około 5 gr więcej.

W przyszłym roku możemy się spodziewać 
waloryzacji progów podatkowych i kwoty wol-
nej od podatku.

Rząd odstąpił od planów zmniejszenia składki 
rentowej, co miało zachęcić pracodawców do 
legalnego zatrudniania pracowników.

Podwyżki, o których czytamy w komunikacie 
Ministerstwa Finansów na pewno nie są jedy-
nymi podwyżkami jakie nas czekają.

Przecież zawsze za podwyżkami pieczywa i 
paliwa idą nowe ceny żywności, chemii, itd.

Skutki tych cen odczujemy najlepiej na 
naszych portfelach, które z każdą wizytą na 
zakupach będą lżejsze.

No i bardzo dobrze, po co mamy dźwigać 
zbędne kilogramy?

Ireneusz karczyński
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok, dobre rabaty, super roletki!

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05

Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

-
węgiel,

-

koks,
-

miał,

SKŁAD OPAŁU

Stargard, ul. Ceglana 10;
tel. 091 471 34 05; 0693 162 260

Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Nowogard
ul. Boh Warszawy 34

- węgiel brunatny,
- brykiet drzewny,
- ekogroszek,
- piece CO

w sprzedaży:

W dniu wejścia w dorosłych świat
niech wszystkie smutki odejdą w dal.

Niech się śmieje do Ciebie świat
blaskiem długich i szczęśliwych lat.

najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 18 urodzin 

agacie 
Bogatkowskiej 

składają 
Dziadkowie 
i Chrzestna 
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Wizyta pasterska w parafii 
św. rafała kalinowskiego

W związku ze zbliżającą się wizytą duszpasterską Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza 
w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie przeprowadziliśmy krótką rozmowę z proboszczem 
tej parafii księdzem Kazimierz Łukjaniukiem w celu zapoznania się z istotą, celem, jak i programem 
wizytacji.

W dniach 16 i 17 
września 2006 roku w 
naszej parafii odbędzie 
się wizytacja Biskupa 
Mariana Błażeja Kru-
szyłowicza. Celem tej 
wizyty jest spotkanie 
Biskupa ze wspólnotą 
kościoła lokalnego. Jest 
to swoista kontynuacja 
misji duszpasterskiej 
św. Pawła, który od-
bywał swoje podróże 
misyjne, zakładał koś-
cioły, później wracał do 
tych kościołów po to by 
umacniać je w wierze. 
Biskup przybywa nie 
tyle po to, by spraw-
dzać, kontrolować, ale 
by spotkać się z żywym 
Kościołem, umocnić go 
w wierze i w końcu, aby zobaczyć 
jak wygląda ten żywy Kościół. 
Jest to wypełnienie misji, jaką 
zlecił Jezus Chrystus, który po-
wiedział do apostołów: Idźcie  i 
nauczajcie wszystkie narody. Tak 
więc i dziś Biskup idzie po to, by 
nauczać i spotykać się z ludźmi.

W zasadzie wizytacja rozpo-
częła się już od obecności Bisku-
pa w czerwcu, który przybył wte-
dy do naszej parafii aby udzielić 
Sakramentu Bierzmowania. 
Obecnie w sobotę 16 września 
ksiądz Biskup odwiedzi kościoły 
filialne w Sąpolnicy, Kulicach i 
w Jarchlinie. Następnego dnia 
w niedzielę ksiądz Biskup bę-

dzie celebrował wszystkie Msze 
Święte w naszym kościele. W 
tym samym dniu Ksiądz Biskup 
odwiedzi cmentarz, aby pomod-
lić się za zmarłych. Modlitwa ta 
będzie miała szczególny cha-
rakter, ponieważ w tę niedzielę 
17 września przypada kolejna 
rocznica napadu ZSRR na Pol-
skę, jest to również dzień pamięci 
wszystkich poległych i poszko-
dowanych na Wschodzie. Ksiądz 
Biskup obejmie swoją modlitwą 
nie tylko zmarłych spoczywają-
cych na naszym cmentarzu, ale 
i tych wszystkich, którzy oddali 
swoje życie na frontach II wojny 
światowej i ponieśli ofiarę na 
nieludzkiej wschodniej ziemi.

Tak w przybliżeniu 
wygląda program wizy-
ty pasterskiej następcy 
apostołów Księdza Bi-
skupa Mariana Błażeja 
Kruszyłowicza.

Należy w tym miejscu 
nadmienić, że z okazji 
wizytacji Księdza Bisku-
pa odbywają się również 
wizytacje urzędników 
kurialnych. W miniony 
poniedziałek i wtorek 
do naszej parafii przyje-
chała siostra Julita, która 
wizytowała szkoły, kate-
chetów i siostry zakonne. 
Siostra Julita przyglądała 
się pracy katechetów 
podczas zajęć w szkole 
oraz zapoznawała się z 
problemami związanymi 

z nauczaniem religii. We wto-
rek natomiast do naszej parafii 
przyjechał ksiądz Piotr Superlak 
w ramach wizytacji kurialnej. 
Wizytował księży, odbywał roz-
mowy z dyrekcją Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Księ-
dza Stanisława Staszica, odwie-
dził również Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, rozmawiając z 
dyrektorem i wizytując uczącego 
tam księdza. We wtorek przybył 
również ksiądz prałat Piotr Kor-
dula, który wizytował parafię od 
strony czysto materialnej. Celem 
tej wizyty było sprawdzenie wy-
glądu kościołów oraz ich stanu. 
Ksiądz prałat wskazywał na to, 
co ewentualnie należy jeszcze 
zrobić, co zostało już zrobio-
ne, itp. Badał on również stan 
prawny naszego kościoła, do 
jego zadań należało sprawdzenie 
ksiąg metrykalnych, notarial-
nych oraz czy obiekty kościelne 
są ubezpieczone.

Czasami ludzie dziwią się, że 
wiele od nich wymagamy, że tyle 
jest biurokracji, jednak trzeba 
brać pod uwagę to, że od nas 
też wiele się wymaga i ja jako 
proboszcz jestem za te wszystkie 
sprawy odpowiedzialny. Wszyst-
kie te procedury reguluje prawo 
kanoniczne.

Z ks. proboszczem 
rozmawiał Piotr Słomski

Interwencja 
kolegów…

We wtorek na ulicy Bohaterów Warszawy 
około godziny 12.30 w jednym z domów za-
uważono wydostające się kłęby dymu.

Ogień spostrzegli koledzy właściciela posesji, 
którzy akurat wybierali się w odwiedziny do 
przyjaciela. Niestety nie zastali nikogo w domu, 
wyczuli natomiast unoszący się zapach spale-
nizny i dym, który wydostawał się z piwnicy. 
Dlatego też natychmiast postanowili wezwać 
straż pożarną.

Strażacy ugasili ogień, który nie zdążył się 
jeszcze rozprzestrzenić i wyrządzić większych 
strat. Zajęło się jedynie drzewo opałowe znaj-
dujące się wewnątrz. Przyczyna pożaru nie jest 
znana. Przypuszczalnie ogień mógł się zapró-
szyć przez niedopałek od papierosa lub innej 
łatwopalnej rzeczy.

Oka

Na szczęscie obyło się bez większych strat

Błogosławieństwa Bożego 
i wszelkich łask dla 

natalii i jarosława 
Grabowskich, 

z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego

życzą 
rodzice chrzestni

Program wizyty:
Sobota 16 września:
W sobotę 16 września Ksiądz Biskup odwiedzi parafie naszego 

dekanatu.
- godz. 16.00 Sąpolnica,
- godz. 17.00 Kulice,
- godz. 18.00 Jarchlino
niedziela 17 września:
Wszystkie Msze Święte będą celebrowane przez Księdza Bi-

skupa
- godz. 7.30 msza poranna,
- godz. 9.00 msza dla młodzieży,
- godz. 11.00 suma,
- godz. 12.30 msza dla dzieci,
- godz. 18.00 msza wieczorna,
W międzyczasie o godz. 16.00 Ksiądz Biskup będzie modlił się 

na cmentarzu w Nowogardzie
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dokończenie ze str. 1

nikodem Stasik 
oficjalnym 
kandydatem 
Samoobrony

Jak nas poinformowano z wiarygodnych 
źródeł Samoobrona ma już swojego kandy-
data na burmistrza. Jest nim Nikodem Sta-
sik – przedsiębiorca, współwłaściciel firmy 
„NOWO-GLAS”. Przypominamy, że sylwetkę 
Nikodema Stasika przedstawialiśmy w naszym 
cyklu „Kto burmistrzem”. Niewątpliwie jest to 
spora niespodzianka, bowiem dotychczas jako 
kandydat Samoobrony na stanowisko burmi-
strza funkcjonował Andrzej Mucek. 

Co się jeszcze wydarzy?
My czekamy, aby wreszcie kandydaci zaczęli 

mówić. Do tej pory mamy wszak niewiele dys-
kusji merytorycznej o przyszłości miasta, a o 
kandydatach mówi się raczej po cichu.

red.

Miasto gotowe 
do wyborów

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie pojawił się nowy link – Wy-
bory 2006. Można w nim znaleźć tekst ustaw 
o ordynacji wyborczej do rad gmin, powia-
tów i sejmików wojewódzkich, tekst ustawy 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta. Jest również nowelizacja ustawy z 
września 2006 umożliwiająca blokowanie list 
wyborczych. Każdy zainteresowany może się 
dowiedzieć, jakie trzeba spełnić warunki, aby za-
rejestrować komitet wyborczy i jakie dokumenty 
są do tego niezbędne. Najistotniejszą informacją 
dla mieszkańców jest podział na gminne okręgi 
wyborcze, liczba wybieranych radnych w danym 
okręgu, oraz podział na obwody do głosowania 
z przyporządkowaniem ulic. To bardzo dobrze, 
że taka informacja pojawiła się na dwa miesiące 
przed wyborami, ponieważ mieszkańcy muszą 
dużo wcześniej wiedzieć gdzie będą mogli od-
dawać swoje głosy.

M.Wiatr

  WYBORY, WYBORY...

  Polemiki Czytelników

ad VOceM
Czytając artykuł w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 8 września 2006 r. L.M. Marka pt. „Nowa 

ordynacja i co dalej?” proponuję i namawiam aby autor, który wie najlpiej jak można ułożyć sensowną 
listę wykonawczą sam podjął się takiego zadania. Bo jeśli tego nie zrobi to ręce mu znów opadną. 
Dlaczego Pan w niepojęty dla mnie sposób martwi się tym, czy znajdzie się opcja, która wyprze obecny 
układ samorządowy – czy nie! Przecież Panu odpowiada ten stan rzeczy, który utrzymuje się już 12 
lat i doprowadził gminę do  prawie 20 milionowego zadłużenia. Zachłystywanie się dwoma Panami, 
którzy jako jedyni przeczytali ustawę samorządową i dzięki nim gmina w rytm hejnału ratuszowego 
zmierza do krainy wiecznej szczęśliwości - to amnezja! Pan doświadczony redaktor powinien wsłuchi-
wać się (nadstawiając swe wrażliwe receptory) w to wszystko o czym piszą i mówią, właśnie młodzi 
i trzeźwo myślący Ireneusz Korczyński, Paweł Słomski i Michał Wiatr. Właśnie tacy szybko spostrze-
gający reagujący na niesprawiedliwości i ludzką głupotę, wykształceni powinni podejmować pracę w 
policji, prokuraturze, administracji państwowej i samorządowej. Powinni tworzyć także organizacje 
młodzieżowe w których mogliby kształtować swoje charaktery, postawy obywatelskie i patriotyczne. 
Uczyć się jak skuteczne służyć ludziom.

Do rad samorządowych trzeba wybierać  przede wszystkim (jest także miejsce dla młodych) ludzi 
z doświadczeniem zawodowym i życiowym, specjalistycznym umiejących  dobrze ważyć co za, a co 
przeciw, trafnie rozwiązywać problemy lokalnych społeczności. Trudno jest podejmować konstruk-
tywną polemikę ze złośliwymi przytykami w których brak obiektywizmu, może wywołać oburzenie. 
Plakaty powinni rozwieszać młodzi, jeśli uważa Pan inaczej, to proszę zacząć je rozwieszać samemu 
i to od zaraz. Ten 22 letni młody człowiek za którym się tak bardzo Pan ujął przed wyborami parla-
mentarnymi i w czasie wyborów, gdy sondaże wskazywały dużą przewagę PO, był bardzo aktywny 
w tej właśnie partii. Kiedy PO przegrała wybory stał  się  samozwańczym, namaszczonym później 
przez  pełnomocnika  powiatowego  nieformalnym  pełnomocnikiem  członków  nowogardzkiego  PiS. 
Mamy więc pewne kłopoty organizacyjne. Dlaczego akurat Pan, jako ten doświadczony dziennikarz 
o określonej jak widać orientacji politycznej z tego tytułu cierpi.

W partiach także mile widziani są młodzi ludzie. Oni powinni znać swoje miejsce w szeregu. Czło-
wiek rośnie i rozwija się osiągając w kolejności dojrzałość fizyczną, płciową, umysłową, psychiczną i 
s p o ł e c z n ą. Na wszystko co dotyczy ludzkiego rozwoju i egzystencji przychodzi czas. Konkludując 
mogę  tylko  powiedzieć:  ad  –  absurdum,  rozumowanie  doprowadzone  do  niedorzecznego  punktu, 
gdzie fałszywość staje się oczywista.

Nowogard 12.09.2006 T. Filipczak

PO, PSL 
i SLd razem?

Pocztą pantoflową rozeszła się po naszym 
mieście sensacyjna informacja, że PO, PSL i SLD 
mają wspólnie wystartować w nadchodzących 
wyborach samorządowych. Postanowiliśmy 
sprawdzić to u źródeł.

Zgodnie z nową ordynacją wyborczą stworzenie 
wspólnego bloku kilku partii mogłoby dać im 
większą liczbę mandatów. Czy na takie rozwiąza-
nie zdecydowały się trzy z działających w naszym 
mieście partii? Po kilku telefonach okazało się, że 
ta sensacyjna informacja była zwyczajną plotką. 
Rozmawiając zarówno z Robertem Czaplą z SLD 
jak i Kazimierzem Ziembą z PSL za każdym ra-
zem usłyszeliśmy zdecydowane zaprzeczenie tej 
informacji. Z Arturem Danielewskim z PO nie 
udało nam się skontaktować. Listy wyborcze w 
większości wypadków są już zatwierdzone, poro-
zumienia między ugrupowaniami zawarte, lecz 
egzotycznego sojuszu PO, PSL i SLD nie będzie.

Ag

Powakacyjna 
sesja
20 września 2006 roku (środa) o godzinie 

12.00 odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja 
rady Miejskiej  w sali obrad Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie

 Porządek obrad, m.in:
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w 

okresie od 5 lipca do 20 września 2006 r.
2. Informacja w sprawie wykonania budżetu 

gminy Nowogard za I półrocze 2006 r.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie:
a) ustanowienia obszaru chronionego kra-

jobrazu,
b) ustanowienia użytków ekologicznych
c) ustanowienia zespołów przyrodniczo 

– krajobrazowych,
d) zmian budżetu gminy Nowogard na 2006 r.
e) zmian w planie Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2006 r.,

f) zmiany uchwały (dot. regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Nowogard),

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Olchowo”, „Warnkowo”, „Wojcie-
szyn” oraz przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowogard w ob-
rębach geodezyjnych: Wojcieszyn, Maszkowo, 
Miętno, Żabowo, Brzozowo i Boguszyce przy-
jęto uchwałą Nr XLII/333/02 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2002 r.

red.
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nasza wspólna troska
Dbając  o  bezpieczeństwo  moich  dzieci  pragnę  poruszyć  ten  problem  na 

łamach naszej wspólnej gazety. Obserwując to, co się dziej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Boh. Warszawy 76 aż drżę ze strachu czy moje dzieci wrócą 
bezpieczne do domu. Rano przed godziną 8.00 panuje duży ruch na głównej 
drodze.  Przyjeżdżające  dzieci,  młodzież  przebiegają  na  drugą  stronę  ulicy 
narażając się na wiele wypadków. Może przystanek dla tych dzieci powinien 
być w innym miejscu?

Kolejny problem  to  lekcje w-f, które pomimo  tak dużej  i nowoczesnej  sali 
odbywają się na powietrzu. Może to i dobrze, ale małe dzieci i młodzież biega-
ją pomiędzy rozpędzonymi samochodami, TIR-ami. Choć znak umieszczony 
informuje i nakazuje prędkość 20 km to kierowcy przestrzegający ten nakaz to 
rzadkość. A przecież tak mało brakuje do tragedii. W imieniu swoim i innych 
rodziców proszę o zadbanie o bezpieczeństwo w tym miejscu. Z moich informacji 
wiem, że za szkoła znajduje się spory pas zieleni, który wystarczy uprzątnąć, 
wyrównać, zrobić bieżnie i inne rzeczy służące do przeprowadzenia lekcji w-
f. Przy okazji zlikwidowano by  istniejącą tam „palarnię”. Jest to pomysł dla 
nowych władz miasta, które będziemy niebawem wybierać, bo obecni radni są 
chyba bezradni. Nad kominem kotłowni wisi oderwany kawałek metalu, który 
podczas  silnych jesiennych wiatrów w każdej chwili może spaść komuś na głowę. 
Proszę władzę szkoły, miasta by wytężyły swoją wyobraźnię i poczyniły kroki 
dbając o nasze skarby, młodzież, dzieci, które zdobywając wiedzę mogą czuć 
się w swojej i obok szkoły bezpiecznie. 

Proszę o interwencję w sprawie opisanych przeze mnie problemów.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

  Listy Czytelnikówuważaj na fikcyjne 
pośrednictwa pracy

W dobie panującego bezrobocia jak grzyby po deszczu powstają agencje i 
pośrednictwa oferujące pracę. Jednak większość tych firm jest nielegalna, a 
oferująca pomoc w znalezieniu pracy żąda od nas pieniędzy.

Tymczasem jak informuje Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki spo-
łecznej biura pośrednictwa pracy nie mogą żądać od nas zapłaty.

Jak zatem rozpoznać profesjonalną Agencję Zatrudnienia?
Legalnie działająca agencja nie tylko nie zażąda od nas żadnej opłaty typu 

opłata manipulacyjna, kaucja (która rzekomo będzie zwrócona po znalezieniu 
nam pracy), opłata zryczałtowana itp., ale:

- pokaże na żądanie certyfikat lub aktualne upoważnienie do prowadzenia 
pośrednictwa pracy w kraju lub za granicą, wydane przez Krajowy Urząd Pracy 
lub Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej albo Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej;

- poprosi o dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje zawodowe;
- zaproponuje rozmowę z konsultantem lub doradcą personalnym albo 

zawodowym;
- wprowadzając dane osobowe do bazy kandydatów poprosi o zgodę na 

przetwarzanie;
- agencja sama umówi nas na spotkanie z potencjalnymi pracodawcami.
Szukając pracy bądźmy ostrożni, gdyż płacąc za jej znalezienie możemy 

być pewni trzech rzeczy: nie otrzymamy pracy, pozwolimy zarobić oszustom, 
stracimy swoje pieniądze. Spis legalnie działających biur pośrednictwa pracy 
znajduje się w każdym powiatowym Urzędzie Pracy. Można je też znaleźć w 
internecie pod adresem: www.praca.gov.pl/Npp

Ireneusz karczyński

51-letni Zdzisław Kida w dniu inauguracji roku szkolnego wyruszył ze 
Szkoły Podstawowej w Osinie koło Nowogardu na trasę biegu szlakiem 
szkół imienia Bronisława Malinowskiego. Stargard jest jednym z miast, 
przez które przemierzał.

Supermaratończyk
Bronisław Malinowski był słyn-

nym polskim lekkoatletą. W biegu 
na 3 km z przeszkodami wywalczył 
złoty medal olimpijski na igrzyskach 
w Moskwie w 1980 roku i srebr-
ny medal podczas IO w Montrealu 
1976. Na igrzyskach w Monachium 
zajął czwarte miejsce. Na tym sa-
mym dystansie zdobył dwukrotnie 
tytuł mistrza Europy (1974 w Rzy-
mie i 1978 w Pradze). 10-krotnie był 
mistrzem Polski, do dnia dzisiejsze-
go jest rekordzistą kraju w biegu z 
przeszkodami i na dystansie 5000m. 
Zmarł przedwcześnie w wypadku 
samochodowym 27 września 1981 
roku w Grudziądzu.

Zdzisław Kida pochodzi z Gru-
dziądza. Trenował wspólnie z Ma-
linowskim w tamtejszym klubie- 
Olimpia Grudziądz. Ten 51-letni 
mężczyzna ma niesamowitą pasję. 
Już od dwudziestu lat przebywa setki 
kilometrów szlakiem swojego idola z 
lat młodości – Bronisława Malinow-
skiego. Po raz pierwszy wyruszył na 
trasę supermaratonu w 1984 roku. 
Wówczas ideą biegu było uczczenie 

rocznicy nadania praw miejskich 
miejscowości Radzyń. Dystans jaki 
wówczas przebiegł (z Kwidzyna 
do Radzynia) nie był jeszcze tak 
ogromny. Potem były kolejne miasta 
– Kwidzyn, Elbląg, wreszcie Berlin. Z 
Berlina do Elbląga 
pokonał dystans 
500 km, co jest już 
imponującym wy-
czynem.

W ten sposób 
zaliczył 16 miast w 
Polsce i w Niem-
czech. Biegacz z 
Grudziądza nie 
ma żadnego spon-
sora, sam finansu-
je wszystkie swoje 
wycieczki. Do 
tego roku biegał 
zawsze z pilotażem i pełnym serwi-
sem. Nie miał nigdy problemów ze 
znalezieniem życzliwych ludzi, któ-
rzy pomagali mu w pokonywaniu 
kolejnych kilometrów. W tym roku 
po raz pierwszy wyruszył w trasę 
zupełnie sam, bez żadnego bagażu. 
Przy sobie ma jedynie szczoteczkę 

do zębów, maszynkę do golenia, kil-
ka potrzebnych dokumentów oraz 
pieniądze.  

Najbardziej znany jest z długich, 
samotnych biegów dedykowanych 
Bronkowi. Przeciera szlaki jakimi 
biegał jego idol. Startował w mia-
stach organizujących kolejne igrzy-
ska olimpijskie, w których uczest-
niczył Bronisław Malinowski, tj. 
Monachium, Montreal i Moskwa, 
a meta była zawsze w Grudziądzu. 
- Dla Bronisława Malinowskiego 

przebiegłem już 3000 km – po-
wiedział Pan Zdzisław. Kolejnym 
wyzwaniem dla ambitnego mara-
tończyka jest uczczenie 25 rocznicy 
śmierci słynnego biegacza. 

4 wrześnie rozpoczął kolejny sa-
motny supermaraton i będzie podą-

żał śladem 13. szkół noszących imię 
Bronisława Malinowskiego. Wystar-
tował z miejscowości Osina (Szko-
ła Podstawowa w tym mieście jako 
pierwsza w Polsce została nazwana 
imieniem Malinowskiego), kolejny-
mi przystankami będą: Lwówek, Ści-
nawa, Boguszów Gorce, Bystrzyca, 
Kędzierzyn Koźle, Cieszyn, Wola, 
Warszawa, Działdowo, Tczew, War-
lubie. Tradycyjnie swój bieg zakoń-
czy w Grudziądzu. Według planu 
na miejscu ma być 7 października. 
Wówczas w Grudziądzu odbędą się 
Międzynarodowe Biegi Uliczne.

Zdzisław Kida mieszka od 17 lat 
w Berlinie. Ma dwie córki. Dziw-
nym zrządzeniem losu jedna z córek 
przyszła na świat tego samego dnia 
co Malinowski, tj. 4 czerwca, nato-
miast starsza z córek dzień przed 
rocznicą jego śmierci. 15 razy po-
konał maraton berliński, który jest 
jednym z najsłynniejszych na świe-
cie. Ma już 51 lat i chciałby znaleźć 
swojego następcę, który potrafiłby  
podtrzymać jego misję.     

- Mam cel i drogę do pokonania, a 
także wsparcie psychiczne, że robię 
to dla człowieka, który swoją skrom-
nością pozyskał tylu fanów. Pozdra-
wiam wszystkich ludzi, dla których 
Bronisław Malinowski był kimś 
więcej niż sportowcem – powiedział 
Zdzisław Kida.   

M.B.
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50–lecie OSP Osowo

Honorowe odznaczenia 
dla strażaków

Weekend w Kinie „Orzeł”

kumple na zabój
Dramat/ Komedia/ Thriller 

Wielka Brytania 2005 r., reż. Ri-
chard Shepard, obsada: Pierce 
Brosnan, Greg Kinnear, Hope Da-
vis, czas trwania 96 min., projekcja: 
piątek – niedziela godzina 19.00.

Julian Noble to płatny mor-
derca, który w czasie poby-
tu w Meksyku, gdzie ma wy-
konać jedno ze swoich zadań, 
przeżywa poważne załamanie.  
Z pomocą przychodzi mu zupełnie 
przeciętny człowiek - pewien żona-
ty biznesmen z Denver. Przypad-
kowe spotkanie zupełnie różnych 
ludzi rodzi konsekwencje jakich 
nikt się nie spodziewał.

Ag

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Stanisław Jakubiuk – Osowo,
- dh Adam Wójcik – Wyszomierz,
- dh Bronisław Gołdyn – Wyszomierz,
- dh Grzegorz Wielgus – Szczytniki,
- dh Adam Krzywański – Szczytniki,
- dh Marian Wlaźlak – Szczytniki.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Marian Jeż – Osowo,
- dh Grzegorz Owczarek – Szczytniki,
- dh Wiesław Świtała – Wyszomierz,
- dh Marek Czyżycki – Wyszomierz.
Uchwałą Prezydium Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Goleniowie wyróżniono
Odznaką Wzorowego Strażaka:
- dh Sylwester Grychtolik – Osowo,
- dh Marcin Rąpała – Osowo,
- dh Marcin Jakubiuk – Osowo,
- dh Daniel Walentynowicz – Ostrzyca, 
- dh Piotr Knyspel – Ostrzyca,
- dh Piotr Seweryniak – Orzechowo.
Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Nowogardzie
wyróżnił   Odznaką za Wysługę Lat:
- dh Wacław Majcherek – 45 lat – Ostrzyca,
- dh Lech Głogowski – 45 lat – Ostrzyca,
- dh Jan Owsinski – 40 lat – Ostrzyca,
- dh Mariusz Paś – 15 lat – Orzechowo,
- dh Wojciech Gurazdowski – 15 lat – Orzechowo,
- dh Grzegorz Gurazdowski – 10 lat – Orzechowo,
- dh Jarosław Kamieniak – 10 lat – Orzechowo,
- dh Cezary Synowiec – 10 lat – Orzechowo,
- dh Robert Michalak – 5 lat – Wyszomierz,
- dh Piotr Wójcik – 5 lat – Wyszomierz,
- dh Krzysztof Gołdyn – 5 lat – Wyszomierz,
- dh Maciej Gołdyn – 5 lat – Wyszomierz.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
wyróżnił dyplomami:
- OSP Osowo z okazji 50-lecia działalności,
- dh Stanisława Dynarskiego z okazji 50-tej rocznicy służby w OSP,
oraz w podziękowaniu za społeczną służbę:
- Tomasz Kozakiewicz,
- Jerzy Kręplewski,
- Wiktor Parobiec,
- Jerzy Purul,
- Sławomir Purul,
- Marcin Grychtolik,
- Tomasz Jakubiuk.

Opr. i foto LMM 

Wyróżnienia dla strażaków – ochotników
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Mirosław Kromiszewski – Ostrzyca,
- dh Krzysztof Białek – Ostrzyca,
- dh Stanisław Szczygielski  - Szczytniki
- dh Jan Ubych – Błotno,
- dh Hieronim Gruszczyński – Błotno.

Odznaczeni odznaką za długoletnią służbę w jednostkach OSP
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOwe
czĘści UŻYwANe 

i NOwe 
ORAz OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓw

 ROzBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOśĆ GOTÓwKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Sprzedam 
ładowarko-koparkę Forschnit 

i akumulatorowy wózek widłowy 
o udźwigu 1200 kg 

Tel. 091 39 22 329

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju bądź 

kawalerki do wynajęcia. 0500 
766 730.

• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-
arową z murowaną altanką, z 
mediami. 0604 509 996.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę – No-
wogard. 0509 636 921.

• Kupię dom w Nowogardzie. 0601 71 
31 95.

•  Do wydzierżawienia hala o pow. 120 
m kw oraz pomieszczenie biurowe. 
Obok hali znajduje się trafostacja. 
Lokalizacja budynku – Nowogard, ul. 
Traugutta 2. 091 39 21 302 do 14.00, 
0607 288 835. 

• Kupię gospodarstwo rolne (małe). 
0660 010 540.

• Wynajmę mieszkanie studentkom w 
Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej. 
091 39 21 154.

•  Wynajmę kawalerkę lub pokój. 0501 
236 141, 0500 830 544. 

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Sprzedam 2 mieszkania (50 m kw. i 30 
m kw.) w Wojtaszycach, od 30.000 zł. 
091 39 26 730, 0510 244 073.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 
39 22 150, 0503 67 18 32.

• Kupię działkę budowlaną do 1000 m 
w Nowogardzie. 0697 978 697. 

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie o pow. 220 m kw, pow. 
działki ok. 1000 m kw. 0697 11 61 
86. 

• Kupię działkę z możliwością zabu-
dowy o powierzchni ok. 1 ha w oko-
licach Nowogardu. 0693 682 492.

• Sprzedam kawalerkę, I piętro, ul. 
Żeromskiego. 0501 258 474.

•  Odstąpię mieszkanie lokatorskie 3 
pokojowe, 70 m kw, I piętro, przy ul.. 
Gryfitów . Tel. 066 88 41 631. 

•  Wynajmę pokój tel. 091 39 22 671 po 
17.00 

•  Sprzedam pół domu , 63 m kw, na wsi, 
Potuliniec. Tel. 0665 285 492. 

•  Sprzedam tanio pawilon handlowy, 
nowoczesny, 9 m kw, duże okna 
wystawowe, okna i drzwi plastikowe 
z roletami zewnętrznymi. Tel. 091 39 
26 386. 

•  Sprzedam lub wynajmę  garaż przy 
ul. Kosciuszki tel. 0696 440 841. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
Tel. 0696 440 841. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mecha-
niczny, katalizator., GAZ, cena 4.500 
zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 instalacja 
gazowa. Przegląd do 08.08.2007 – do 
jazdy. Cena 2.000 zł. 091 39 110 35.

• Sprzedam Seat Toledo 1.8 benzyna, 
1992 r., cena do uzgodnienia. 0504 
782 910.

• SPRzeDAM Opel Astra kombi, 
1992 r., wspomaganie kier., centr. 
zamek, roleta bagażnika. Przebieg 
178.000 km. 0669 746 669.

• Traktorek do koszenia trawy, uszko-
dzona skrzynia biegów (naprawa 
ok. 1000 zł) sprzedam. 500 zł. 0603 
852 270.

•  Sprzedam Ford Fiesta Curier, poj. 
1800, 1994 r., 091 39 17 938, 0660 
047 600. 

•  Sprzedam Peugeot 205, 1992 r., 
przegląd do 05.2007. Cena 2500,00zł. 
0607 64 68 77. 

•  Sprzedam Ford Mondeo 1,8, 1998, 
z salonu, serwisowany, garażo-
wany, pierwszy właściciel. 091 39 
26 386. 

 

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• KUPiĘ SŁOMĘ ŻYTNiĄ. Tel. do 16.00 
– 091 39 22 165, po 16.00 – 091 39 
25 087.

•  Sprzedam prosiaki tel. 39 17 334.  
• Sprzedam maliny, kg – 7 zł! Tel. 0609 

307 315.
• Kupię krowę. Tel. 091 39 106 87.
•  Sprzedam obornik i czarnoziem. 0603 

85 21 02. 
•  Spr zedam prosięta .  Tel .  0604 

390 356. 

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 45 
13.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport i przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• J. angielski – nauka i korepetycje. 

0608 654 492.
• Korepetycje z matematyki – gimna-

zjum, liceum. 091 39 25 735.
•  Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451. 
•  S p r ze d a m  p ro s i ę t a  te l .  0 6 0 4 

390 356. 
•  NAPRAwA SPRzĘTU RTV ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553. 

•  Zdun – stawiam piece. 091 39 100 
45. 

•  Szafy, zabudowy, kuchnie na wymiar. 
0606 883 936. 

•  Wynajmuję bryczkę na śluby i inne 
okazje. 091 39 28 108. 

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Szkoła Języków Obcych mgr Jolanty 
Uścinowicz filia w Nowogardzie 
poszukuje lektorów języków ob-
cych do współpracy. Kontakt – 0661 
131 860.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodów osobowych. Tel. 091 407 
33 07, 0606 948 278. Praca bardzo 
atrakcyjna.

• Emerytka poszukuje pracy. 0691 
878 272.

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 0663 
412 054.

•  Poszukuję opiekunki do 6-letniego 
chłopca. 0662 005 465. 

•  Z a t r u d n i ę  m u r a r z y  te l .  0 6 0 8 
817 214.  

INNE
• Komputerowe przepisywanie prac. 

Szybkie terminy i atrakcyjne ceny. 
0663 724 392.

•  Piec gazowy  c.o. VAiLLANT, elek-
tronik, na mieszkanie, domek, 
cena 1200 zł oraz Junkers gazowy 
do łazienki , kuchni, firmy Vaillant 
cena 400 zł – gwarancja, serwis 
0501 446 467. 

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

•  Grzejniki  panelowe c.o. do miesz-
kania, domku, warsztatu, różne 
rozmiary, nowe i używane – tanio 
oraz Piec gazowy c.o. Vaillant  
stojący, żeliwny, elektronik, eko-

nomiczny, do domku – kuchni, cena 
800 zł serwis gwarancyjny 0501 
446 467. 

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSzKODOwANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie centrum 
Odszkodowań. zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0500 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Pianino sprzedam. 0697 500 184. 
•  elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380 V,małe gabaryty, 
do domku, baru, cena od 150 zł 
oraz gazwoy podgrzewacz wody 
130-190 litr, stojący idealny do do-
mku, pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku bateriach 
jednocześnie 0501 446 467. 

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• Kupię piec c.o., używany. Tel. 0695 

634 048.
• Sprzedam wózek inwalidzki. 0692 

250 311.
• Sprzedam nową kosiarkę spalinową 

z koszem – moc 4,5 KW, cena 800 zł. 
0661 051 796, po 17.00.

•  Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o.  
1-biegowy „junkers” 091 39 20 541,  
0661 690 590. 

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 10.
• Potrzebujesz gotówki? Pracujesz 

i  nie masz czasu biegać po za-
świadczenia? Prowadzisz dzia-
łalność i nie chcesz dostarczać 
dokumentów z zUS-u i US? Jest 
oferta dla ciebie! KReDYT NA 
OświADczeNie!!! Oferta hiszpań-
skiego banku. zapraszamy: Biuro 
Kredytowe, ul. 700-lecia 6 A w 
Nowogardzie, tel. 091 392 72 68.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

•  Zagubiono dokumenty na nazwisko 
Zbigniew Sosnowski. Zanalazcę pro-
szę o kontakt tel. 091 39 22 430. 
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 Witamy wśród nas...

reklama

reklama

Córka Agnieszki Dur-
skiej ur. 5.09.06 z Woj-
cieszyna

Syn Anny Kujawskiej 
ur. 5.09.06 z Osiny

Syn Małgorzaty Nocek 
ur. 5.09.06 z Kulic

Córka Barbary Pająk 
ur. 7.09.06 z Maszewka

Córka Joanny Wiś-
niewskiej ur. 7.09.06 z 
Żelmowa

Syn Agnieszki Pietrzyk 
ur. 8.09.06 z Żelmowa

Córka Władysławy 
Szurgot ur. 8.09.06 z 
Węgorzyc

Córka Sylwii Bienias 
ur. 9.09.06 z Strzelewa

Syn Zofii Kalinowskiej 
ur. 8.09.06 z Błotna

Córka Iwony Kuroń ur. 
11.09.06 z Słudwia

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama
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krzyżówka nr 37kupon nr 37 Humor 
Henia Szczupaka

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 36 – nIkT nIe kaSZ-
Le POTajeMnIe – nadesłali:

Jan Wojewoda, Edyta Do-
magalska, Stanisława Pokor-
ska, Maryla Piątek, Agnieszka 
Skowrońska, Jerzy Zawadzki, 
Krystyna Tretiak, E. Wypych, 

Jolanta Gruszczyńska, Jan Mi-
kłaszewicz, Regina Orłowska, 
Bogumiła Urtnowska, Ryszard 
Gutowski, Andrzej Leszczyński, 
Franciszek Palenica, Władysła-
wa Kubisz.

Prenumeraty „dn” na paździer-
nik wylosowali:

- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Stanisława Pokorska z Nowo-

gardu,
- Ryszard Gutowski z Nowo-

gardu.
Gratulujemy!

Rozwiązanie – fragment tekstu piosenki Czesława Niemena -  utworzą litery z pól oznaczonych czytane 
rzędami.

Dzbanek z uchem
Do innych podchodził
Z odrobiną drwiny,
Był ulepiony z 
Trochę lepszej gliny.

Dwa nasze wiatry
Jeden wiatr, podły wiatr,
Jak chuligan gna przez świat,
Dmie każdemu prosto w oczy – 
Pewnie z piekła się wytoczył.
Tu zakurzy, tam zamąci
Coś przewróci, coś potrąci,
Co okazję jakąś zoczysz,
To sprzed nosa zdmuchnie ją ci – 
Taki zbój, taki gad,
Ten wszystkiemu winien wiatr,
Ten fatalny wiatr, psia jucha,
Co biednemu w oczy dmucha,
I nic udać się nie może,
Bo wiatr w oczy w każdej porze
Drugi wiatr, cacy wiatr
Wszystko by ci do stóp kładł…
Gdy go tylko chwycisz w żagle,
Wszystko leci ci jak z płatka
Tylko nastaw czujnie ucha
Skąd ten wiatr – ten dobry – dmucha,
Tylko wyczuj, skąd on dmie,
Potem…
Potem powiedz mnie!
Bo przyjaciół można szanować,
Bo szatanów trzeba się bać,
Lecz kto pragnie szczęśliwie żeglować,
Ten na wiatrach musi się znać!
Gwoli wyjaśnienia szczerość by się zdała,
Że pisząc wiatr chuligan,
Nie mam na myśli Michała!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRzewÓz OSÓB - ROMAN BiŃczYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOwA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 14.09.2006r.
OFeRTY PRAcY PUP GOLeNiÓw, 

FiLiA NOwOGARD

1. Kierowca kat. C
2. Referent administracyjno-biuro-

wy
3.  Doradca klienta
4. Stolarz (lub osoba do przyucze-

nia)
5. Elektryk
6. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)
7. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
8. Sprzątaczka; Robotnik gospodar-

czy (gr. inw.)
9. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży
10. Mechanik samochodów osobo-

wych
11. Magazynier

OFeRTY PRAcY SPOzA ReJONU
1. Kierowca C+E (Gryfice)
2. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
3. Kierowca C+E (Częstochowa)
4. Pracownik produkcji (Mirosław)
5. Kierownik ds. budowlanych 

(Szczecin)
6. Kierownik ds. akwizycji nierucho-

mości (Szczecin)
7. Kierowca-operator (Gdańsk)
8. Robotnik budowlany (Goleniów)
9. Nauczyciel polskiego; historii i bi-

bliotekarz (Ostromicach)
10. Instruktor żeglarstwa regato-

wego; modelarstwa okrętowego; 
żeglarstwa turystycznego (Gole-
niów)

11. Psycholog szkolny (Goleniów)
12. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)
13. Murarz (Szczecin)
14. Kelnerka (Rewal)
15. Brukarz (Praca na terenie całego 

kraju)
16. Pomoc kuchenna (Osina)
17. Szwaczka (Gryfice)
18. Kierownik budowy (Goleniów)
19. Recepcjonista (Niechorze)
20. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)
21. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD(Goleniów)
22. Operator linii tłoczącej DVD (Go-

leniów)
23. Pakowacz mięsa (Pelplin)
24. Pracownik produkcji (Ościęcin)

7 września 2006 r., Gertruda Łydzińska, ur. 1932 r., Strzelewo
3 września 2006 r., zbigniew Maciąg, ur. 1958 r., Bieniczki
9 września 2006 r., Rozalia Gaszewska, ur. 1919 r., Nowogard
9 września 2006 r., zenon Rosiński, ur. 1960 r., Nowogard
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Radovia Radowo Małe – Pomorzanin Nowogard 0:5 (0:2)

dobra passa trwa
Radovia Radowo Małe – Pomoranin Nowogard 0:0 (0:0)

juniorzy: Bez bramek

Mecz na szczycie z Vinetą
Już w najbliższą niedzielę nadejdzie chwila prawdy dla Pomorzanina No-

wogard. Nasza drużyna zajmująca aktualnie trzecią pozycję w tabeli zagra z 
czwartą drużyną V ligi Vinetą Wolin. Pojedynek zapowiada się niezwykle 
interesująco. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17.00. Nasz klub sta-
ra się jednak przyspieszyć godzinę rozpoczęcia spotkania warto więc przed 
wyjściem na stadion upewnić się czy nie uległa ona zmianie.

Równie ciekawie zapowiada się drugi mecz na szczycie, w którym niepoko-
nany dotąd lider Dąb Dębno zmierzy się z wiceliderem Piastem Choszczno.

Pozostałe wyniki meczów:
Odra Chojna - Fagus Kołbacz, Dąb Dębno - Piast Choszczno, Osadnik 

Myślibórz - Kłos Pełczyce, Polonia Płoty - Radovia Radowo Małe, Piast 
Chociwel - Hutnik EKO TRAS Szczecin, Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany, 
Mieszko Mieszkowice - Orzeł Trzcińsko-Zdrój.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Piątkowski – Marsza-
łek, M. Miklas, Wasyluk, Kaczmarek 
(46’Skórniewski), Galus, Rzechuła, 
Konieczny, K. Miklas (78’ Szobel), 
Bonifrowski (68’ Wolny), Gołdyn (73’ 
Piotrowski).

Bramki dla Pomorzanina: Galus 
– 2, Bonifrowski, Wolny, Skórniew-
ski.

Pomorzanin nie zwalnia tempa i w 
miniony weekend przywiózł z Rado-
wa Małego kolejny komplet punktów. 
Zadanie to ułatwili sami zawodni-
cy miejscowej Radovii, którzy po 
ostrych zagraniach musieli kończyć 
mecz bez dwóch zawodników.

Już na początku spotkania wi-
doczne było, która z drużyn plasuje 
się w czołówce tabeli. Pomorzanin 
przeważał w każdym elemencie gry 
i zdobycie przez nasz zespół bramki 
wydawało się być tylko kwestią czasu. 
W 16. minucie Konieczny zagrał do 
Galusa w uliczkę a ten z 12. metrów 
uderzył nie do obrony. To obudziło 
nieco gospodarzy, którzy wykorzy-
stując uspokojenie gry przez nasz 
zespół zaczęli stwarzać sobie sytuacje. 
Jednak w 33. minucie jeden z miej-
scowych graczy zbyt ostro zaatakował 
naszego zawodnika za co dostał drugą 
żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. 
O 37. minuty gospodarze grali już w 
dziewiątkę. Szarżującego na bramkę 
Bonifrowskiego tuż przed linią pola 
karnego powalił piłkarz Radovii. 
Jako, że nasz gracz znalazłby się w 
sytuacji sam na sam z bramkarzem 
sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. 
Druga bramka padła jednak dopiero 
tuż przed przerwą, gdy zespoło-
wą akcję naszego zespołu celnym 
strzałem z 15. metrów wykończył 
Bonifrowski.

Wszystko wskazywało, że druga 
połowa będzie strzeleckim festiwa-
lem naszego zespołu. Jednak mimo 
zdecydowanej przewagi akcje gości 
były zatrzymywane tuż przed po-
lem karnym i wynik meczu do 70. 
minuty nie uległ zmianie. Wówczas 
wprowadzony chwilę wcześniej 
Wolny technicznym uderzeniem 
z 16. metrów przerzucił piłkę nad 
bramkarzem Radovii i podwyższył 
rezultat spotkania na 3:0. Dwie 
minuty później kolejny rezerwowy 
Skórniewski po raz czwarty pokonał 
bramkarza gospodarzy. Wynik spot-
kania został ustalony w 80. minucie, 
gdy Galus przelobował bramkarza 
gospodarzy i zdobył piątą bramkę dla 
Pomorzanina.

„W tym meczu zdecydowałem się na 
ustawienie Krystiana Miklasa i Pawła 
Galusa na skrzydłach i to dało efekt. 
– powiedział po meczu trener Woj-
ciech Kubicki – Ostatnio zbyt często 
łapani byli na spalonych i dlatego zde-
cydowałem się na cofnięcie ich do linii 
pomocy. I ten manewr przyniósł efekt. 
Są to zawodnicy szybcy i agresywni i 
ich wejścia z drugiej  linii zwiększyły 
siłę ofensywną naszego zespołu.”

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Sparta Gryfice 1:1, 

Vineta Wolin - Mieszko Mieszkowice 
1:0, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Osad-
nik Myślibórz 2:2, Piast Choszczno 
- Odra Chojna 2:0, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Polonia Płoty 0:4, 
Kłos Pełczyce - Dąb Dębno 0:1, Fagus 
Kołbacz - Zorza Dobrzany 2:2.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 7 19 14-3
2.  Piast Choszczno 7 16 20-5
3.  Pomorzanin nowogard 7 16 21-7
4. Vineta Wolin 7 16 13-11
5.  Polonia Płoty 7 12 12-8
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 7 12 11-13
7.  Sparta Gryfice 7 10 11-12
8.  Odra Chojna 7 8 9-11
9.  Piast Chociwel 7 8 10-7
10.  Osadnik Myślibórz 7 8 8-16
11.  Radovia Radowo Małe 7 8 6-11
12.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 7 7 8-12
13.  Kłos Pełczyce 7 6 4-11
14.  Mieszko Mieszkowice 7 5 3-6
15.  Fagus Kołbacz 7 5 7-11
16.  Zorza Dobrzany 7 1 8-21

Pomorzanin: Bobrowski (46’ Frą-
ckowiak) – Lembas, Domanowski, 
Mordzak, Borowik, Skrzecz (46’ 
Litwin), Pertkiewicz, Majdziński, 
Majczyna, Iwaniuk, Kasprzyk (46’ 
Pastusiak).

Juniorzy Pomorzanina Nowogard 
mimo kilku dobrych okazji do zdo-
bycia goli bezbramkowo zremisowali 
z Radovią Rodowo Małe. Podopiecz-
nym Czesława Sowy zabrakło sku-
teczności.

Do 15. minuty spotkania na boisku 
właściwie nic się nie działo. Dopiero 
wówczas Borowik przedarł się lewą 
stroną zagrał do Majczyny, jego strzał 
był jednak zbyt lekki. Trzy minuty 
później Majczynę obsłużył Pertkie-
wicz, lecz tym razem piłka przeleciała 
nad poprzeczką. 

W 35. minucie niecelnie z dystansu 
strzela Pertkiewicz. Pięć minut póź-
niej jedyną groźniejszą sytuację prze-
prowadza Radovia. Borowik czystym 
wślizgiem zdołał przerwać tę akcję. 
Tuż przed przerwą po dośrodkowa-
niu Skrzecza głową uderzył Kasprzak, 

ale i tym razem piłka leciała zbyt 
wysoko by trafić do siatki.

Początek drugiej połowy był rów-
nie senny jak pierwszej. Dopiero w 
61. minucie miała miejsce groźniejsza 
sytuacja gdy po rzucie wolnym wyko-
nywanym przez Pertkiewicza piłka 
przeleciała nad poprzeczką. Pięć 
minut później Majdziński przebiegł 
z piłką pół boiska, zagrał do Boro-
wika, który mając przed sobą tylko 
bramkarza strzelił obok słupka. W 
70. minucie strzał głową napastnika 
Radovii broni Frąckowiak. Do końca 
spotkania obaj bramkarze zachowali 
czyste konto i drużyny musiały zado-
wolić się jednopunktową zdobyczą.

Pozostałe wyniki meczów:
Piast Chociwel - Sparta Gryfice 4:1, 

Hutnik EKO TRAS Szczecin - Polo-
nia Płoty 3:1, Vineta Wolin - Mieszko 
Mieszkowice 5:0, Orzeł Trzcińsko 
Zdrój - Osadnik Myślibórz 0:1, Kłos 
Pełczyce - Dąb Dębno 4:0, Piast 
Choszczno - Odra Chojna 3:0.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 7 21 33-4
2.  Vineta Wolin 7 19 27-5
3.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 7 15 19-26
4.  Kłos Pełczyce 7 13 16-10
5.  Osadnik Myślibórz 7 12 31-12
6.  Dąb Dębno 7 10 25-14
7.  Mieszko Mieszkowice 7 10 8-12
8.  Radovia Radowo Małe 7 10 14-14
9.  Pomorzanin nowogard 7 10 8-13
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 7 8 11-16
11.  Sparta Gryfice 7 6 6-9
12.  Polonia Płoty 7 6 7-19
13.  Piast Choszczno 7 6 7-21
14.  Zorza Dobrzany 6 4 13-20
15.  Fagus Kołbacz 6 4 6-15
16.  Odra Chojna 7 4 9-30
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Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy od w godz. 8.00 

- 16.00 

ul. Boh. warszawy 7a. 
A4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

czytaj na str. 6

Czytaj strona 4

ReklaMa

czytaj na str. 5

czytaj na str. 3

Ocalić od zapomnienia

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

ReklaMa

ReklaMa

Usługi ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy od w godz. 8.00 - 16.00 

ul. Boh. Warszawy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,55 zł* *ceny netto

17 września do sklepu 
za murkiem

Czasami w mowie potocznej używa 
się sformułowania „skocz do sklepu”. 
W przypadku sklepu „Banan” przy 
ulicy Bohaterów Warszawy zwrot 
ten trzeba traktować jak najbardziej 
dosłownie.

egzotyczne 
bloki 
wyborcze 
dostępne

Zmiana ustawy o ordynacji wy-
borczej do rad gmin, powiatów i 
sejmików, która weszła w życie 6 
września pozwala komitetom wy-
borczym tworzyć bloki. 

Praca 
w Goleniowie

czytaj na str. 7

Foto T. Tracz

dożynki 
w nowogardzie

każdego roku we wrześniowe dni 
chłopi w całej Polsce obchodzą do-
żynki. Te etniczne święto Słowian, 
które u swego zarania związane było 
z kultem drzew i roślin, jest zwień-
czeniem ciężkiej pracy na roli, pod-
czas której, w pocie czoła, zbierane 
są dary jakie daje nam Ziemia.
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KALENDARIUM
19 września
imieniny: Alfons, Dezyderiusz, Dezydery, Eliasz, Euty
chiusz, Festus, Januariusz, January, Konstancja, Maria, 
Marta, Nila, Nilus, Peleusz, Prokles, Prokul, Teodor, Wię
cemir i Zuzanna.
20 września
imieniny: Agapiusz, Andrzej, Dionizy, Eustachiusz, Eus
tachy, Euzebia, Franciszek, Gliceriusz, Glicery, Jan, Klemens, 
Paweł, Teopist i Teopista.
21 września
imieniny: Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Bożydar, 
Euzebiusz, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, 
Konon, Marek, Mateusz, Maura, Melecjusz, Pacyfik, Pamfil 
i Pamfilia.
ONZ  Międzynarodowy Dzień Pokoju
Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy przechod-

niów czym spowodowany jest powszechnie spo-
tykany lęk przed sondami ulicznymi.

Mateusz Gruszczyński
Ludzie często obawiają 

się odbioru swojej wy-
powiedzi przez innych. 
Źródłem obaw przed son-
dami ulicznymi może być 
również brak własnej opini 
na dany temat.

Monika Pokucińska
Sądzę, że niektórzy lu-

dzie są po prostu nieśmiali, 
inni denerwują się, są też 
tacy, którzy nie potrafią 
się jeszcze wypowiadać. 
Wielu ludzi w ogóle boi 
się mówić, może to być 
spowodowane ciężkimi 
czasami.

kazimierz Matuszew-
ski

Myślę, że ludzie obawiają 
się dlatego, iż sondy nie 
odzwierciedlają prawdy. 
Bądź też mogą być robione 
na potrzeby pewnych grup 
ludzi, opcji politycznych 
lub ustrojowych.

Wypadek w żabowie

W sobotę 16 września w Żabowie na trasie krajowej nr 6 doszło do wypadku samochodu ciężaro-
wego. 

Najprawdobodobniej w wyniku nadmiernej prędkości kierowca nie zapanował nad samochodem i 
wpadł do przydrożnego rowu. Jest to jedno z dwóch niebezpiecznych miejsc w tej miejscości, w któ-
rych dość często występują tego typu zdarzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał. red.

kronika policyjna
11.09.06 W poniedziałek 11 

września na terenie ogródków 
działkowych przy ul. 3 Maja 
skradziono trzy drzewka ozdob-
ne bukszpana i figury gipsowe 
w kształcie gęsi i kury. Wartość 
skradzionych rzeczy wynosi 
200 zł.

12.09.06 Tego dnia policja uję-
ła dwóch pijanych rowerzystów 
Tadeusza F. (2,05 promila) oraz 
Eugeniusza B. (1,9 promila).

We wtorek 13 września zgło-
szono włamanie do zaparkowa-
nego w piwnicy przy ul. Gło-
wackiego samochodu Toyota 
Land Cruiser. Z samochodu 

skradziono pieniądze, aparat 
oraz lornetkę o łącznej wartości 
7,5 tys. zł. Poszkodowanym jest 
obywatel Francji.

W tym samym dniu skradzio-
no przy ul. Zielonej tłumik z 
katalizatorem od Fiata Ducato.

14.09.06 W czwartek skra-
dziono katalizator z tłumikiem 
od samochodu marki Renault 
Scenic. Wartość skradzionej 
rzeczy oszacowano na 1200 zł. 
Tego samego dnia ujęto również 
pijanego kierowcę Volkswagena 
Golfa Stanisława P., który miał 
2,20 promila alkoholu we krwi.

15.09.06 W piątek 15 września 

w Gimnazjum nr 2 zgłoszono 
kradzież telefonu komórkowego 
Sony Ericsson K 600I o wartości 
1000 zł.

16.09.06 W Żabowie policja 
ujęła nietrzeźwego kierującego 
samochodem ciężarowym Iveco 
Marka Ś. (1,25 promila). Nato-
miast w Nowogardzie przy ul. 
Leśnej skradziono Volkswagena 
Golfa o wartości 10 tys. zł. W 
tym też dniu zgłoszono kradzież 
elektronarzędzi oraz narzędzi z 
garażu o wartości 5,5 tys. zł na 
szkodę spółdzielni mieszkanio-
wej „Gardno”.

P.S

Straż pożarna
12.09.06 O godz. 12.45 po-

dano informację o pożarze 
w piwnicy budynku miesz-
ka lnego  przy  u l .  B ohate-
rów Warszawy. Pożar stra-
wił znajdujące się w piwnicy   
drzewo opałowe oraz śmieci.

14.09.06  W czwartek 14 
września w godzinach przedpo-
łudniowych miał miejsce pożar 
mieszkania przy ul. Kowalskiej. 
Straż pożarna ewakuowała i 
przekazała pogotowiu miesz-
kankę, która wykazywała objawy 
zatrucia dymem. W pożarze 
spalone zostało wyposażenie po-
koju, natomiast całe mieszkanie 
uległo zadymieniu.

Tego samego dnia strażacy 
usunęli plamę oleju zalegającą na 
jezdni w Wojcieszynie.

16.09.06 W sobotę 16 wrześ-

nia na poboczu drogi w Żabowie 
leżał samochód ciężarowy Iveco. 
Straż pożarna, w celu zabez-
pieczenia terenu, wylała pianę 
gaśniczą wokół wywróconego 
samochodu.

17.09.06 W niedzielę straż 
usunęła plamę oleju przy ul. 
Poniatowskiego.

P.S

Plenerowe spotkanie
Koło Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Nowo-

gardzie zaprasza wszystkich emerytów i rencistów na spotkanie 
plenerowe – integracyjne w dniu 29.09.1006 r. o godz. 14.00 na 
plażę w Nowogardzie.

Przewidziane są konkursy sprawnościowe, nagrody, grochów-
ka.

Każdy uczestnik wnosi swój wkład 4 zł.
Zapraszamy
Zarząd Koła
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Przegląd prasy krajowej
dokończenie ze str. 1

egzotyczne bloki 
wyborcze dostępne

Zmiana ustawy o ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sej-
mików, która weszła w życie 6 września pozwala komitetom wyborczym 
tworzyć bloki. 

ReklaMa

Nie zobowiązuje to jednak do 
tworzenia koalicji po wyborach, 
komitety zawierające umowę o 
tworzeniu wspólnej grupy list 
mają obowiązek zgłosić to do 
terytorialnej komisji wyborczej, 
a oryginał umowy dostarczyć nie 
później niż 25 dni przed dniem 
wyborów. W piątkowym Dzienni-
ku mieliśmy okazję się przekonać, 
jak po Nowogardzie zaczynają 
krążyć informacje na temat tego, 
kto z kim będzie tworzył wspólną 
listę wyborczą w 2006 roku. Mu-
simy mieć świadomość, że jeśli 
informacja nie zostanie podana do 
publicznej wiadomości przez tery-
torialną komisję wyborczą, a może 
to nastąpić nawet na 25 dni przed 
wyborami to wszelkie nieoficjalne 
informacje pojawiające się obecnie 
mogą być zwyczajną plotką. Co do 
rzeczywistego tworzenia się bloków 
w Nowogardzie, to nie powinniśmy 
być zdziwieni, jeśli zaczną powsta-
wać egzotyczne bloki wyborcze. 
Prawdopodobnie SLD pójdzie do 
wyborów samodzielnie, jak pokazał 
sondaż przedwyborczy ten komitet 
ma nadal duże poparcie, poza tym 
w naszym okręgu nie ma komitetów 
lewicowych wchodzących w skład 
ogólnopolskiego porozumienia 
Wspólna Polska. 

Samoobrona może powielić ko-
alicję rządową i stworzyć wspólną 
listę z LPR i PiS, nie wiadomo 
tylko czy ten ostatni utworzy swój 
komitet. Byłoby szkoda dla miasta 
gdyby się to nie udało, bo jest tam 
kilka naprawdę wartościowych 
osób. W grę wchodzi jeszcze op-
cja utworzenia wspólnego bloku 
Samoobrony z komitetem wybor-
czym Marka Krzywani, ten ostatni 
może mieć problem z uzyskaniem 
samodzielnie dobrego wyniku przy 
obowiązującej ordynacji.

Możliwa jest także koalicja NFS z 
PO, tylko będzie to ryzykowne dla 
jednych i drugich, bowiem walczą 
o ten sam elektorat i jeden komitet 
może odbierać głosy drugiemu, co 
tylko osłabiałoby ich wspólny blok. 
Jeśli chodzi o PSL to wspólna lista 
z Samoobroną raczej odpada, bo 

może to przynieść podobny efekt 
jak przy porozumieniu PO z NFS, 
pozostaje jeszcze porozumienie z 
PO, ale nie wiadomo czy byłoby to 
dobrym rozwiązaniem. Najlepszą 
strategią wyborczą dla komitetów 
niekoniecznie zbieżnych progra-
mowo mających zamiar budować 
po wyborach koalicję byłoby stwo-
rzenie wspólnej listy wyborczej tak, 
aby każdy komitet zabiegał o głosy 
innego elektoratu. To dawałoby 
duże poparcie dla bloku wybor-
czego od różnych grup wyborców. 
Druga możliwość (a właściwie 
przyczyna, dla której powstała 
zmiana ustawy) jest tworzenie 
wspólnych list wyborczych przez 
bardzo silnych ze słabymi, wtedy 
komitety uzyskujące niskie popar-
cie byłyby automatycznie dostar-
czycielem głosów dla silniejszych, 
co daje duże szanse na zdobycie 
miejsca w radzie. Nowa ordynacja 
nie zmienia nic w sposobie głoso-
wania, wyborcy nadal będą odda-
wać głosy na komitet (podobnie 
jak cztery lata wcześniej), zmienia 
się tylko sposób liczenia głosów. 
Dlatego każdy komitet powinien w 
pierwszej kolejności liczyć na swój 
dobry wynik. 

Jeśli chodzi o egzotykę tworzenia 
wspólnych list wyborczych przez 
zupełnie rozbieżne programowo i 
ideologicznie komitety, jak również 
przyszłe koalicje powyborcze to pa-
miętajmy, że na gruncie lokalnym 
sprzeczności się zacierają. Najniż-
sze szczeble samorządu, powinny 
eliminować warszawskie zaszłości, 
bo tu istotą sprawy jest potrzeba 
rozwiązywania miejscowych prob-
lemów. Tylko do tego potrzebne 
są jeszcze rzeczowe programy na-
prawcze, a jak na razie tego przyszłe 
komitety nie prezentują. Miejmy 
nadzieję, że bliżej wyborów dosta-
niemy do przeczytania konkretny 
program każdego z komitetów, i nie 
będzie to kolejna fikcja tylko realny 
do zrealizowania sposób poprawy 
funkcjonowania miasta.

MIcHaŁ WIaTr

  WYBORY, WYBORY...
„kaspijska ropa już za 3 lata?” 
Poniedziałek, 18 września 2006, nr 218 

(2628) Mikołaj Wójcik
Już w 2010 r. Polska może rozpocząć import ropy naftowej z basenu Morza 

Kaspijskiego, co znacząco zmniejszyłoby naszą zależność energetyczną od 
dostaw z Rosji, a co za tym idzie - zwiększyłoby bezpieczeństwo energetycz-
ne i polityczne naszego kraju. Taką informację przekazał po zakończeniu 
wizyty w USA wiceminister gospodarki Piotr Naimski. Ujawnił on, że 
władze prowadzą także zaawansowane negocjacje na temat zapewnienia 
Polsce alternatywnych dostaw gazu.

„Lepper gra na dwie strony”
aleksandra Majda, p.ś. Poniedziałek 18 

września, 2006 nr 218 (7512)
 Ofensywa Samoobrony przeciw PiS. Andrzej Lepper domaga się wyco-

fania wojsk polskich z Iraku, dyskredytuje szefa MON. I paktuje z PO.
Czy w koalicji dzieje się tak źle, że Andrzej Lepper musi szukać poro-

zumienia z Donaldem Tuskiem? Tak przynajmniej twierdzą nieoficjalnie 
politycy Samoobrony. Usłyszeliśmy od nich, że w piątek wieczorem w jed-
nym z poznańskich hoteli doszło do utrzymywanego w tajemnicy spotkania 
wicepremiera Andrzeja Leppera z szefem PO. 
O spotkanie pytamy szefa Klubu Samoobrony Krzysztofa Filipka. - Nie 
brałem udziału, więc nie będę się wypowiadał - ucina. Inny współpracow-
nik Andrzeja Leppera tłumaczy: - To był wieczorek zapoznawczy. Lepper 
czuje się zagrożony i nie wyklucza różnych scenariuszy. 
- Rozważacie koalicję z PO?! - Koalicji programowej nie będzie, ale 
może być zadaniowa. Nie wiemy, czy PiS chce wyborów. My nie chcemy. 
Platforma chyba też nie. Wolą poczekać, aż PiS się skompromituje. 
Bogdan Zdrojewski z PO przypuszcza, że rozmowa mogła dotyczyć wnio-
sku o samorozwiązanie. - Może Lepper chciał się dowiedzieć, jak byśmy 
zagłosowali - mówi. Z Donaldem Tuskiem nie udało się nam skontak-
tować.  O obawach Samoobrony, że PiS już niebawem złoży wniosek o 
samorozwiązanie Sejmu, napisaliśmy w sobotę. Liderzy PiS zaprzeczali. 
Ale nie uspokoiło to Samoobrony. - Taki projekt jest przygotowany. Niech 
nikt się tego nie wypiera - mówił w niedzielę Lepper. 
Zagrożeniem dla koalicji stała się też sprawa naszych misji wojskowych. 
Samoobrona uzależnia zgodę na wysłanie wojsk do Afganistanu od za-
kończenia misji w Iraku. 

„nie ma faworyta - wyniki sondażu wyborczego na 
zlecenie „Gazety”
adam Zadworny Poniedziałek, 18 września 2006 nr 218 (5225)
Piotr Krzystek, Jacek Piechota, Teresa Lubińska - ta trójka prowadzi w 
wyścigu o fotel prezydenta Szczecina. Za nimi - wcale nie bez szans na 
zwycięstwo - jest Marian Jurczyk. 
WYNIKI SONDAŻU:  Piotr Krzystek (PO) - 17,5 proc.; Jacek Piechota 
(Blok Centrolewicy) - 16 proc.; Teresa Lubińska (PiS) - 15,9 proc.; Marian 
Jurczyk (niezależny) - 9,3 proc.; Grażyna Kochańska (niezależna) - 5 proc.  
Mateusz Piskorski (Samoobrona) - 3,7 proc. ; Longin Komołowski (NSZZ 
„Solidarność”) - 2,5 proc. 
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dokończenie ze str. 1

Na nowogardzkim cmentarzu 
pod tablicą i krzyżem upamięt-
niającymi tamte ofiary odbyły się 
w minioną niedzielę uroczystości 
zorganizowane przez Sybiraków 
i parafię pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego. W uroczystościach 
uczestniczył biskup Marian Bła-
żej Kruszyłowicz, który w tych 

dniach wizytował parafię Rafała 
Kalinowskiego. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosiła prze-
wodnicząca Związku Sybiraków 
Franciszka Kobylińska.

Sybir nie jest pojęciem geogra-
ficznym, ale symbolem represji, 
caratu, a później Stalina i jego 
poprzedników wobec Polski i Po-
laków. Dlatego więzienia, obozy, 
zsyłki na całym terytorium 
Związku Radzieckiego i pol-
skie cierpienia z tym związane 
nazywany „Sybirem”, a ofiary 
tego „Sybiru” – Sybirakami. 
Dzień 17 września jest dniem 
Sybiraka. Po 17 września 1939 
r. rozpoczęto zniewolenie od roz-
brojenia oficerów i żołnierzy, bo 
walczyli z napaścią Hitlera na 
Polskę i całą Europę. Stalin był 
wówczas  sojusznikiem Hitlera i 
wspólnie z nim dokonał IV roz-
bioru Polski. Zapełnił Polakami 
łagry i więzienia. Zaraz po tym 
ruszyły transporty ludności z 
kresów ziem okupowanych do  
Workuty, Kołymy, Magadaru i 
w stepy Kazachstanu. To miej-
sca kaźni, gdzie deportowani 
skazani na zagładę tracili życie, 
zdrowie, nabywali inwalidztwa. 
A w ślad za nimi wywożono 

rodziny, które uznano za godne 
zesłania na zagładę, bo stano-
wiące rdzeń polskiego oporu 
przeciw obcej władzy, pragnącej 
zabić w Polakach polskość. To 
były tysiące, setki tysięcy rodzin 
polskich wywiezionych w czte-
rech masowych deportacjach: 
10 lutego, 13 kwietnia, 20 czerw-

ca 1940 i 1941 
roku oraz w 
1944 i po woj-
nie do 1956 
roku; w sybe-
ryjską tajgę i 
do Kazachsta-
nu. A wzdłuż 
torów na nasy-
pie kolejowym 
leżały wyrzu-
cone zwłoki 
n i e m o w l ą t , 
dzieci i starców 
zamarzniętych 
na śmierć, z 

głodu, chorób, pragnienia. Tego 
widoku nigdy nikt z nas nie 
zapomni. Należymy do tych, 
którzy niosą brzemię ŻYWEJ 

PAMIĘCI i jesteśmy odpowie-
dzialni wobec tych, którzy nie 
doczekali WOLNOŚCI, aby 
prawda o gehennie Sybiru była 
znana młodym pokoleniom. 
Przeszłość – to podstawa bytu 
społeczeństwa. Ojciec Święty 
Jan Paweł II tak określił wyda-
rzenia 17 września 1939 r.: „Są 
one rozdziałem w martyrolo-
gium polskim, który nie może 

być zapomniany. Boże, pomóż 
nam przebaczyć, broń nas od 
wojny, nienawiści i niepamięci”. 
W dniu 6 września w przede-
dniu Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru w Świętej Wo-
dzie – Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej, koło Białegostoku, zo-
stał poświęcony Krzyż Pamięci i 
Wdzięczności z napisem „I oto 
dziś krzyż wznieśli ze stali dla 
tych, co w Sybirze bez krzyża 
zostali: Wdzięczni Bogu za oca-
lenie i powrót – Sybiracy. Dnia 
29 września na os. Majowym w 
Szczecinie 7 Gimnazjum otrzy-
ma imię Sybiraków. Tak oto 
realizujemy polecenia Ojca Św. 
Jana Pawła II, a u nas złóżmy 
kwiaty i zapalmy znicze.

Zgromadzeni Sybiracy ze 
wzruszeniem wysłuchali słów 
przewodniczącej nowogardzkie-
go koła. Dobrze, że coraz więcej 
wiemy o historii, która przez tyle 
lat była ukrywana, przemilczana 
i fałszowana. Widok osób, które 
doznały tylu cierpień na nieludz-
kiej ziemi niech będzie dla nas 

szczególnym wyznacznikiem 
odpowiedzialności za Ojczyznę. 
Dobrze, aby politycy, którzy nie 
potrafili niestety w trakcie tej 
uroczystości stanąć na wysokości 
zadania zastanowili się bardziej 
nad charakterem swojej służby 
aniżeli nad tym jak zabłysnąć 
(zresztą nieudolnie). Szczegóły 
pomińmy, kto był ten widział.

red.

Ocalić od zapomnienia
17 września

17 września 1939 roku walcząca z niemcami Polska została zdradziecko zaatakowana przez woj-
ska sowieckie. W wyniku porozumienia pomiędzy okupantami część Polski do linii Bugu i narwi 
znalazła się pod władaniem komunistycznej rosji. efektem tego stanu rzeczy była nie tylko utrata 
niepodległości ale przede wszystkim gehenna milionów naszych rodaków. rozstrzeliwani, wywożeni 
na zsyłki na daleki Wschód, osadzani w łagrach i więzieniach, ginąc z głodu i chorób Polacy mimo 
to zachowali swoją godność i narodowość.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Nowogardzie zaprasza 
w nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 do 12.00 czeka-
my w biurze i w klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji czy składki za 
ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy

  WYBORY, WYBORY...

Forum Samorządowe 
pierwsze 
w województwie

dnia 13 września Forum Samorządowe 
jako pierwsze w województwie zarejestrowało 
swój komitet wyborczy. Był to pierwszy dzień 
rejestracji komitetów wyborczych, a Forum 
Samorządowe jako jedyne poprawnie wypeł-
niło i złożyło wnioski. Miejmy nadzieję, że 13 
przyniesie komitetowi szczęście. 

Komisarz Wyborczy Marian Szabo podpisał 
postanowienie nr-1/06 o przyjęciu zawiadomie-
nia. Komitet Wyborczy Wyborców Nowogardz-
kie Forum Samorządowe uzyskało tym samym 
prawo do zgłaszania kandydatów w całym wo-
jewództwie. Między innymi do rady miejskiej 
w Nowogardzie, rady powiatu w Goleniowie 
oraz kandydatów do sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego. 

Forum Samorządowe zgłosiło już kandydatu-
rę na burmistrza Nowogardu. Jest nim pan Ma-
rek Krzywania, który w poprzednich wyborach 
przeszedł do drugiej tury  wyborów. 

Ludzie tworzący oraz popierający FORUM 
SAMORZĄDOWE to osoby społecznie za-
angażowane, nie związane żadnymi układami 
partyjnymi. To ludzie, którym zależy na przy-
szłości tego miasta, którzy chcą tu żyć i chcą 
by ich dzieci miały w tym mieście możliwość 
rozwoju i pracy. Marek Krzywania kandyduje 
na burmistrza jako kandydat ludzi niezależnych 
(niezwiązanych z żadną partią), ale przede 
wszystkim pragnie być kandydatem tych, którzy 
chcą i wierzą, że wiele jeszcze można dla Nowo-
gardu i jego mieszkańców zrobić.

Pełnomocnikiem komitetu został pan Stani-
sław Rynkiewicz (tel 501549818) a pełnomoc-
nikiem finansowym pani Zofia Przybyszewska 
(tel 887 361 365).

Rzecznik prasowy NFS
Rafał Piłat

Szkoła Muzyki
Edward Stec • ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy: na rok szkolny 

2006/07 od lat 7 do sekcji fortepianu, 
akordeonu i instrumentów klawiszowych.
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kazimierzowi 
Marciniak 

z okazji 50 urodzin 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

radości oraz 
wielu łask Bożych 

składa rodzina

ŻyCZeNia

konferencja w kulicach
na ratunek dworkom i zamkom 
(dn wtorek 24 września 1996 r., nr 75)
Coraz mniej mamy dworków, zespołów pałacowo 

– parkowych, historycznych kamieniczek i innych 
obiektów zabytkowych. Największe straty notowane 
są w obszarze wiejskim. Około 10 tysięcy dworków i 
pałaców ocalało z II wojny światowej i nie zniszczo-
ne w czasach PRL nadal jest opuszczona, rozpada 
się i porasta chwastami. Ośrodek Konferencyjno 
– Szkoleniowy w Kulicach organizuje konferencję 
„Zamki i dworki na Pomorzu – ich przeszłość i 
przyszłość”, której celem jest zwrócenie uwagi opinii 
publicznej na ginące dobra kultury europejskiej. 
Konserwatorzy i amatorzy starych budowli często 
są bezsilni wobec ciasnych budżetów i przeszkód 
biurokratycznych przy ratowaniu resztek zachowa-
nych zabytków. Odrestaurowany dworek w Kulicach 
i tętniące życiem inne zameczki pokazują, że w tym 
przypadku czas można cofnąć i ożywić niejedną 
ruinę, która wydawałoby się nadała się już tylko 
do rozbiórki. Goście będą mogli na własne oczy 
zobaczyć kilka zachowanych i wykorzystywanych 
gospodarczo dworków podczas wycieczki przez 
miejscowości: Płoty, Wyszobór, Trzygłów, Rybo-
karty, Stuchowo, Świerzno i Golczewo.

50- lecie szkoły w długołęce
Parafrazując słowa wiersza Wiesławy Szymbor-

skiej tego należałoby życzyć wszystkim, którzy przez 
tak wiele lat budowali swoje miejsce w którym 
przyszło im żyć. Te słowa jednak odniosę w tym 
wypadku do tych którzy przez 50 lat w trudzie 
wychowywali kolejne pokolenia młodych ludzi, 
a którzy wyrośli, zmężniali, stali się dorosłymi. 
Siedząc w ławce wśród osób zaproszonych z okazji 
50-lecia istnienia polskiej szkoły na tych ziemiach, 
przeleciały w kilka chwil lata spędzone w swojej 
szkole, ktoś obok powiedział zobacz jak te drzewa 
urosły pamiętasz sami je sadzaliśmy. I jest coś 
szczególnego w wiejskich szkołach, co wyróżnia je 
spośród innych szkół miejskich, droga z nich do tak 
zwanego wielkiego świata czy też do standardowego 
świata wiedzie przez siedem gór i siedem rzek. Ileż 
upokorzeń i trudu muszą znieść zanim udowodnią 
swoją równowartość, której przecież nikomu nie 
trzeba udowadniać. 

do sklepu za murkiem
Czasami w mowie potocznej używa się sformułowania „skocz do sklepu”. W przypadku sklepu 

„Banan” przy ulicy Bohaterów Warszawy zwrot ten trzeba traktować jak najbardziej dosłownie.

dokończenie ze str. 1

Kilka lat temu Tadeusz Bana-
chomski kupił od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy” za 150 
tys. zł lokal, w którym otworzył 
sklep „Banan”. Jak mówi podczas 
transakcji przedstawiono mu 
projekt z parkingiem, na którym 
mogliby zatrzymywać się klienci. 
Czas leciał, parkingu jak nie 
było tak nie ma, a na dodatek w 

zeszłym tygodniu spotkała go 
niezwykle przykra niespodzian-
ka. Kilka metrów od wejścia do 
jego lokalu rozpoczęto budowę... 
murka oddzielającego sklep od 
chodnika, po którym poruszają 
się piesi, potencjalni klienci. To 
przelało czarę goryczy.

„Ja kupując ten sklep od Spół-
dzielni miałem zagwarantowany 
piękny parking na całej długości 
i dlatego zdecydowałem się na 
zakup lokalu. – opowiada zde-
nerwowany właściciel ”Banana” 
– Teraz ten sklep nie ma racji 
bytu, nie będzie klientów”.

Prezes SM „Cisy” Marian Jeż 
uspokaja twierdząc, że parking 
zostanie zbudowany. Dyspo-
nuje odpowiednim placem, na 
którym zmieszczą się zarówno 
samochody klientów sklepu, jak 
i interesantów i pracowników 
Spółdzielni i mieszczącego się 
w tym samym budynku PBO. 
„Jest to droga tej klasy, że unika 
się budowy parkingów bezpośred-
nio przy jezdni. Sami drogowcy 
ustalili, że parking musi być we-
wnątrz. Brak parkingu jest wielką 
uciążliwością dla nas wszystkich, 
teraz musimy stawiać samochody 
na terenie bazy PBO. Mamy już 
projekt, czekamy tylko aż dro-
gowcy zakończą swoje roboty.” 

- odpowiada Marian Jeż.
Jego optymizmu nie podziela 

Tadeusz Banachomski. Według 
jego informacji przed sklepem 
i biurowcem ma być tylko plac 
utwardzony, a przecież nie wy-
starczy położyć kostki polbruko-
wej by załatwić sprawę. Równie 
istotnie jest wykonanie odwod-
nienia, aby na placu nie stały 

kałuże, co znacznie zwiększa 
koszty inwestycji. 

„Będę występował na drogę 
sądową przeciwko Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy” – mówi 
właściciel sklepu – Urząd Miasta 
twierdzi, że to ich wina, że zanie-
dbali sprawę. Mieli zezwolenie na 
budowę parkingu i nie wykorzy-
stali tego.”

Potwierdzają to pracowni-
cy Urzędu, którzy mówią, że 
stosowny projekt był przygo-
towany, ale nie przystąpiono 
do jego realizacji. Dlatego do 
dzieła przystąpił administrujący 
ulicą Bohaterów Warszawy Za-

chodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie. Na 
opracowanym przez tę instytu-
cję projekcie znalazł się murek 
spędzający sen z oczu Tadeusza 
Banachomskiego: „Dzisiaj likwi-
duje się wszelkie bariery tak, by 
niepełnosprawni mogli wszędzie 
się dostać, a tu wręcz zabrania 
się tego. takich rzeczy dawno nie 
widziałem, to jest lekka przesada. 
Jeśli miała być tu jakaś bariera to 
można było zaprojektować słupki, 
aby piesi mieli możliwość wejścia 
do sklepu. Przecież osoby starsze 
czy matki z dzieckiem nie będą 
mogły wejść od mojego sklepu by 
zrobić zakupy”.

Co na to inwestor? 
„Budowa tego murka spowo-

dowana jest tym, że chodnik 
położony jest teraz wyżej niż 
poprzednio i z powodu różnic 
wysokości terenu potrzebne było 
wykonanie murka oporowego. 
– mówi Andrzej Maciejewski 
- naczelnik wydziału budowy i 
nadzoru ZZDW w Koszalinie 
– Otrzymaliśmy taki projekt i 
rozpoczęliśmy jego realizację. O 
tym problemie dowiedzieliśmy 
się dopiero w trakcie budowy. Ro-
zumiem racje właściciela sklepu i 
przyjrzę się sprawie bliżej. Sądzę, 
że nie będzie wielkiego problemu 
ze znalezieniem rozwiązania sa-
tysfakcjonującego wszystkich.”

My również uważamy, że 
umożliwienie klientom wej-
ścia do sklepu nie jest sprawą 
niewykonalną, co więcej nie 
potrzebne są duże nakłady fi-
nansowe. Wierzymy, że stanie 
się to szybko. Sprawie będziemy 
się przyglądać.

Ag

Z okazji 50 urodzin 

kazimierzowi 
Marciniakowi

dużo zdrowia, 
 pomyślności oraz 
spełnienia marzeń

życzą właściele i pracownicy Firmy Poligraf

ŻyCZeNia
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dąb 
na pamiątkę 
pontyfikatu

W dniu 24 września dla uczczenia Pamięci 
Pontyfikatu Ojca Świętego jana Pawła II o 
godzinie 17.00 przy kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Fatimskiej w nowogardzie posa-
dzony zostanie „dąb Papieski”.

Sadzonka ta jest wyhodowana z żołędzi 
najstarszego w Polsce Dębu Chrobry, które po-
święcił w dniu 28.04.2004 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II w czasie pielgrzymki leśników polskich 
do Watykanu.

Wysadzenie dębu uświetni uroczystość 10-
lecia powstania parafii i poświęcenia plebani. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uro-
czystą mszę świętą koncelebrowaną przez jego 
ekscelencję księdza biskupa Mariana Błażeja 
Kruszyłowicza.

dożynki w nowogardzie
każdego roku we wrześniowe dni chłopi w całej Polsce obchodzą dożynki. Te etniczne święto 

Słowian, które u swego zarania związane było z kultem drzew i roślin, jest zwieńczeniem ciężkiej 
pracy na roli, podczas której w pocie czoła zbierane są dary, jakie daje nam Ziemia.

Tegoroczne dożynki odby-
ły się w sobotę 16 września. 
W Nowogardzie, jak co roku, 
obchodom tym towarzyszyła 
podniosła atmosfera. Zgodnie z 
tradycją świętowanie rozpoczęło 
się uroczystym przemarszem 
do kościoła nowogardzkiej ma-
cierzystej parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP, w którym odbyła 
się uroczysta Msza Święta w 
intencji ludzi pracujących na 
roli. W trakcie homilii ksiądz 
proboszcz Grzegorz Zaklika, 
który przewodniczył uroczystej 
celebrze, na nowo przypomniał 
wiernym o istocie pracy na roli. 
Pod koniec Mszy Świętej ksiądz 
proboszcz poświęcił tegoroczne 
plony. Przy tej okazji poinformo-
wał również, że obok odlanego 
już największego dzwonu zwane-
go Miłość poświęconego Janowi 
Pawłowi II dosłownie na dniach 
wykonany został najmniejszy 
Wiara dedykowany Benedyktowi 
XVI. Proboszcz wyraził ponadto 
nadzieję, że być może za rok 
uczestników dożynek witać będą 
uroczystym biciem, trzy dzwony 
zawieszone na nowo odbudo-
wanej wieży dotkniętego przez 
klęskę pożaru kościoła.

Po zakończeniu Mszy Świętej 
uczestnicy udali się korowodem 
na plac Szarych Szeregów. Na 
początku uroczystości na placu 
burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba powitał serdecznie gości, 
mieszkańców oraz przedsta-
wicieli służb mundurowych. 

Burmistrz przedstawił również 
starostów tegorocznych dożynek 
Danutę Kubicką z Karska oraz 
Artura Andrzeja Majchrzaka 
ze Strzelewa, charakteryzując 
pokrótce ich działalność oraz 
osiągnięcia w pracy na roli. 
Następnie imprezę uświetnili 
swoim występem artyści No-
wogardzkiego Domu Kultury, 
po czym głos zabrał ponownie 
burmistrz. Mówił on między 
innymi o ogromnych stratach 
w rolnictwie spowodowanych 
suszą. Wspominał także o środ-
kach unijnych przeznaczanych 
dla rolników. W roku bieżącym 
około 700 rolników z naszej 
gminy wystąpiło o środki unijne. 
Przeszło 5.100 000 złotych trafi 
do ich gospodastw. Jest to o pół-
tora miliona więcej niż w roku 
ubiegłym. Można powiedzieć, że 
nasi rolnicy umieją korzystać ze 
środków unijnych.  Chciałbym 
w tym miejscu podziękować 
Wam, rolnikom, oraz służbom 
doradczym, które wskazują w jaki 
sposób te środki pozyskiwać. Lata 
2007 – 2013 mają być tym cza-
sem, kiedy  środków unijnych trafi 
do Polski bardzo dużo. Wierzę, że 
duża ich część trafi do rolników 
– mówił burmistrz. W swojej wy-
powiedzi burmistrz napomknął 
także o planach kanalizacji wsi. 
Będzie to jak dotąd największa 
inwestycja na wsi, której koszty 
mają wynieść 59 mln zł. 

Kolejnym punktem sobotniej 
imprezy był wpisany w trady-

cję dożynkową konkurs 
wieńców. Jury miało 
twardy orzech do zgry-
zienia, gdyż wszystkie 
wieńce były bardzo oka-
załe i wykonane niezwy-
kle misternie. Miano 
najpiękniejszego otrzy-
mał wieniec dożynkowy 
z Wojcieszyna, któremu 
przyznano maksymalną 
ilość punktów. Dodać w 
tym miejscu należy, że 
nagroda w wysokości 
500 złotych przekazana 
została na odbudowę 
wieży kościelnej w No-
wogardzie. 

Równolegle z dożyn-
kami na placu Szarych 
Szeregów odbywał się 
również Dzień Dział-

kowca. Z tej okazji w imieniu 
prezydium okręgowego zarządu 
Polskiego Związku Działkowców 
w Szczecinie Prezes Zarządu 
Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych w Nowogardzie Ryszard 
Wajk odczytał list skierowany 
do rodzinnego ogrodu działko-
wego im. Juliusza Słowackiego 
w Nowogardzie. Wspomnieć w 
tym miejscu należy, że Polski 
Związek Działkowców obchodzi 
w tym roku 25-lecie swojego 
istnienia. Jak co roku wybrano 
najpiękniejszy ogród działkowy. 
Ponadto z okazji obchodów Dni 
Działkowca Okręgowy Zarząd 
Polskiego Związku Działkowców 
w Szczecinie odznaczył zasłu-
żonych właścicieli ogródków 
działkowych.

W trakcie całych obchodów 
czynne były stoiska gastrono-
miczne, które oferowały wyśmie-
nitą grochówkę, szaszłyki oraz 
inne tradycyjne specjały. Uczest-
nicy tegorocznych „Gminnych 
Dożynek” mogli również wy-
konać bezpłatne badania (m.in. 
oczu oraz neurologiczne), które 
oferowała przychodnia Praxis. 

O godz. 19 rozpoczął się festyn 
i zabawa ludowa.

Piotr Słomski

ciemności 
ciąg dalszy

Dalej oświetlenie naszego miasta pozostawia 
wiele do życzenia. Kolejnym ciemnym miej-
scem jest końcowy fragment ulicy Bohaterów 
Warszawy. Od zatoki dla autobusu komunika-
cji miejskiej do końca naszego miasta palą się 
tylko dwie lampy. Co do oświetlenia naszego 
miasta chciałem się dowiedzieć na czym do-
kładniej miałaby polegać kompleksowa moder-
nizacja oświetlenia na stanie ENEI, bo chyba 
dopiero po niej problemy z tymi urządzeniami 
się skończą.

Czytelnik

  Listy Czytelników

dokończenie ze str. 1
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Praca w Goleniowie
W Goleniowskim Parku Przemysłowym do końca roku powstanie ok. 2000 miejsc pracy. jednak 

chętnych brak, gdyż właściciele nowych fabryk płacą zbyt mało. Burmistrz Goleniowa namawia 
jednak inwestorów do podwyżek.

Bezrobocie w powiecie wynio-
sło w lipcu 24,4 proc, natomiast 
w całym województwie 21,9 
proc.

Utworzenie nowych 2000 eta-
tów to efekt otwierania nowych 
zakładów pracy czego nie widać 
niestety na naszym terenie, w 
naszej gminie.

Park przemysłowy w Golenio-
wie działa od kilku lat. Na ten cel 
gmina uzbroiła działki położone 
przy drodze nr 3, wybudowała 
drogi dojazdowe, udało się też 
utworzyć specjalną strefę eko-
nomiczną. Natomiast dobra 
oferta sprowadziła inwestorów 
zagranicznych, którzy teraz uru-
chamiają produkcję i poszukują 
pracowników. 

A tych brak!
W Goleniowie zarejestro-

wanych jest tylko 1800 bezro-
botnych na 22 tys. mieszkań-
ców. Zatem na zatrudnienie w 
Goleniowie będą mogli liczyć 
mieszkańcy okolicznych gmin, 
również z Nowogardu.

Największe zapotrzebowanie 
jest w niemieckiej firmie ODS 
– Optical Disc Service zajmują-
cej się produkcją i pakowaniem 
płyt kompaktowych. Gotowa 
jest zatrudnić 1200 osób, m.in. 
operatorów maszyn sterowanych 
komputerowo i kadrę kierowni-
czą. Największa część ofert pracy 
dotyczy stanowisk, na które nie 
potrzebne jest doświadczenie 

zawodowe ani wykształcenie.
A jednak chętnych nie ma. 

Powodem są niskie zarobki. ODS 
na stanowiskach robotniczych 
oferuje najniższe wynagrodzenie 
– 899 zł brutto, czyli około 650 
zł „na rękę”, natomiast zasiłek 
dla bezrobotnych wynosi 426 
zł netto.

Osoba z Nowogardu pracując 
w tej firmie sześć dni w tygodniu 
na dojazdy musi wydać około 
208 zł, czyli „na czysto” zarobi 
około 442 zł. Czy będą chętni?

Podobnie wynagradzają pra-
cowników inne firmy działające 
w Goleniowie. Ich właściciele, 
głównie z Europy Zachodniej, 
nie kryją iż liczyli na polską tanią 
siłę roboczą.

Burmistrz Goleniowa Andrzej 
Wojciechowski przyznaje:

- Zarobki są marne i jeżeli 
inwestorzy chcą pozyskać pracow-
ników muszą to zmienić.

Dlatego postanowił walczyć 
z nowymi przedsiębiorcami o 
wyższe płace. Jest umówiony z 
ODS, że na takie rozmowy przy-
jadą przedstawiciele z Niemiec.

W goleniowskim parku nieba-
wem produkcję uruchomi m.in. 
tajlandzko–koreańska firma 
Lucky Union Foods zajmująca 
się przetwarzaniem owoców 
morza. Dalekowschodni biznes-
meni poinformowali właśnie, że 
zdobyli już źródła finansowania 
swojej inwestycji. Planowane 

zatrudnienie to 500 osób.
Obecnie pracę w Goleniowie 

można znależć w następujących 
firmach:

- Faymonuille- producent 
pojazdów do transportu specjali-
stycznego i ciężkiego – 60 osób

- Baltic Spinning – producent 
przędzy dywanowej – 70 osób

- Eurogranit – firma produ-
kująca elementy z granitu – 30 
osób

- GDR – opakowania kartono-
we – 80 osób

- Rash – producent tapet – 100 
osób

- Acala Faraone – drabiny, 
rusztowania i podnośniki – 80-
100 osób

- Abena – środki higieniczne 
– 60 osób

- MPT – Stanro – dystrybucja 
artykółów spożywczych – 100 
osób

- ODS – produkcja płyt kom-
paktowych – 1200 osób

- Lucky Union Foods – prze-
twórstwo owoców morza – 500 
osób.

Jak z powyższego wykazu 
widać pracy w Goleniowie nie 
brakuje również dla osób z No-
wogardu. Tylko za jakie wyna-
grodzenie? Miejmy nadzieję, że 
rozmowy burmistrza Wojcie-
chowskiego przyniosą oczeki-
wane rezultaty.

Ireneusz karczyński

XXXIX sesja Rady Miejskiej
20 września 2006 roku (środa) o godzinie 12°° w sali 

obrad Urzędu Miejskiego w Nowogardzie odbędzie się 
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 5 lipca 2006 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie 

od 5 lipca do 20 września 2006 roku
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy 

Nowogard za l półrocze 2006 roku.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu,
b) ustanowienia użytków ekologicznych,
c) ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobra-

zowych,
d) zmian budżetu gminy Nowogard na 2006 rok,
e) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2006 

rok,
f) zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok,
g) zmiany uchwały (dot. Emisji obligacji),
h) zmiany uchwały (dot. regulaminu udzielania po-

mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Nowogard),

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„NOWOGARD -obręb nr 6”,

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„NOWOGARD -obręb nr 7”,

k) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„MIĘTNO” oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy No-
wogard - obręb geodezyjny Miętno - działki nr 109/2, 
142/5, 144/25, 104/2, 100/7, 128/ 2, 126/60 przyjętego 
uchwałą Nr XLII/334/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie 
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

l)  w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia  mie j s cowego planu zagosp o darowania 
przestrzennego„OLCHOWO”,

ł) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„WARNKOWO”,

m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego 
„WOJCIESZYN” oraz przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowogard w obrębach 
geodezyjnych: Wojcieszyn, Maszkowo, Miętno, Ża-
bowo, Brzozowe i Boguszyce przyjętego uchwałą Nr 
XLII/333/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 
kwietnia 2002 r.

n) utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i 

zapytania.
10. Zakończenie obrad.

uwaga 
Zebranie

Zarząd  Stowarzyszenia Koła nr 1 w Nowo-
gardzie zaprasza członków i sympatyków na 
spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 września 
(czwartek) o godzinie 18.00 w Klubie „Pomo-
rzanin” (Dom Harcerza) przy Placu Szarych 
Szeregów.

Zarząd koła

Spotkanie z policjantem w SP 2
Przestrzeganie zasad ruchu drogowego jest podstawą do tego abyśmy czuli się bezpiecznie na drodze 

i nie stwarzali niebezpieczeństwa dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Powinniśmy od najmłod-
szych lat zapoznawać się z przepisami i regułami panującymi na jezdni. Jest to podstawą do uniknięcia 
tragedii, które zdarzają się na drodze, często z udziałem dzieci. 

Wiedzą o tym nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie i dlatego też zorganizowały 
spotkanie z policjantem asp. sztab. 
Krzysztofem Saniukiem. Miało ono 
na celu zapoznanie dzieci z zasadami 
ruchu drogowego, oznakowaniem 
drogowym, itp. W spotkaniu uczest-
niczyły dzieci z klas 0 – III. Forma 
spotkania miała charakter pogadanki. 
Ponadto uczniowie wyszli również na 
drogę, aby „na żywo” przekonać się 
m.in. jak należy prawidłowo przejść 
przez przejście dla pieszych. 

Sądzę, że maluchy zapamiętają cen-
ne porady tym bardziej, że zostały one 
udzielone przez samego policjanta.

Oka

dokończenie ze str. 1
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ReklaMa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

14 - 7 - 12 - 3 - 10 -

14 - 9 - 27 - 13 - 25 -

15 -0 19 - 24 - 21 -23 - 28 - 17 - 18 - 26 - 8 - 5 - 4 - 4 - 16 - 1 - 2 -

6 - 11 - 22 - 28 - 2 - 14 -
8 - 20 - 23 - 4 - 15 - 11 -

Kącik Młodych Szaradzistów
Rozwiąż zadanie i przyślij do 

redakcji do dnia 2 października. 
Nagrody czekają.

Szyfrówka 
Dzisiejsze zadanie to szyfrów-

ka obrazkowa
Pod zdjęciami znajdziecie 

zaszyfrowane nazwy zwierząt. 
Należy je odgadnąć, a następnie wszystkie litery uporządkować od 1 do 28 
(niektóre litery się powtarzają) i odczytać końcowe rozwiązanie. Poniższy 
tekst pomoże skojarzyć niektóre nazwy.

Jedna z ryb to wargacz, mieni się kolorami tęczy jak jedno z kół wędkar-
skich w Nowogardzie. Druga ryba to drapieżnik  - dobrze, ze redakcyjny 
kolega Henryk wnosi zamiast drapieżności trochę humoru. Dumny ptak 
nawet nie wie, że i bez jego piania nastałby dzień. Drugi ptaszek jest tak 
mały, że można go wołać – cip, cip, cip...

I tego ptaszka i małe dwa inne koty nazywamy bardzo pieszczotliwie 
– wszystkie ich nazwy kończą się literką „Ę”.

Ostatnie piękne 
futerkowe zwierząt-
ko jest w Polsce pod 
ochroną – ta kuzynka 
łasicy nie wiadomo 
dlaczego nazywana 
jest kamionką...

Powodzenia życzą 
Elemarkowie

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

ReklaMa
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OG£OSZENIA drObNE

ReklaMa

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju 

bądź kawalerki do wynajęcia. 
0500 766 730.

• Sprzedam działkę ogrodową 
5,5-arową z murowaną altan-
ką, z mediami. 0604 509 996.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę 
– Nowogard. 0509 636 921.

•  Do wydzierżawienia hala o 
pow. 120 m kw oraz pomiesz-
czenie biurowe. Obok hali 
znajduje się trafostacja. loka-
lizacja budynku – Nowogard, 
ul. Traugutta 2. 091 39 21 302 
do 14.00, 0607 288 835. 

• Sprzedam halę na działce o pow. 
ok. 1800 m. Cena do uzgodnienia. 
0697 352 358, 0695 559 157.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• kupię działkę z możliwością 
zabudowy o powierzchni ok. 
1 ha w okolicach Nowogardu. 
0693 682 492.

• Sprzedam kawalerkę, I piętro, ul. 
Żeromskiego. 0501 258 474.

•  Odstąpię mieszkanie lokatorskie 
3-pokojowe, 70 m kw., I piętro, 
przy ul. Gryfitów. Tel. 066 88 
41 631. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-po-
kojowe. Tel. 0696 440 841. 

• Poszukuję kawalerkę lub miesz-
kanie 2-pokojowe do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Wynajmę kawalerkę przy Placu 
Wolności 2. 0668 137 234, 091 
39 22 896.

• Wydzierżawię lokal o pow. 20 m 
kw. na działalność gospodarczą 
przy ul. Boh. Warszawy 82/1. Tel. 
091 39 18 772.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-
pokojowe w Szczecinie – Po-
godno. 0601 75 38 17.

• Pilnie poszukuję studentki do 
mieszk ania 2-pokojowego 
w Szczecinie. Kontakt – 0693 
469 311.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, 

poj. 2.0 benzyna, silnik 5-cy-
lindrowy, wspomaganie kie-
rownicy, ABS, centralny zamek, 
alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, 
katalizator., GAZ, cena 4.500 zł. 
Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 
cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 
Renault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 
r., poj. 2.0 automat, aBS, wspo-
maganie kierownicy, c. zamek 

na pilota, elektr. szyby, luster-
ka, szyberdach, autoalarm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• VW Jetta II, 1984 r., poj. 1.3 in-
stalacja gazowa. Przegląd do 
08.08.2007 – do jazdy. Cena 
2.000 zł. 091 39 110 35.

• Sprzedam Seat Toledo 1.8 benzy-
na, 1992 r., cena do uzgodnienia. 
0504 782 910.

• SPRZeDaM Opel astra kombi, 
1992 r., wspomaganie kier., 
centr. zamek, roleta bagażni-
ka. Przebieg 178.000 km. 0669 
746 669.

• Traktorek do koszenia trawy, 
uszkodzona skrzynia biegów 
(naprawa ok. 1000 zł) sprzedam. 
500 zł. 0603 852 270.

•  Sprzedam Ford Mondeo 1,8, 
1998 r., z salonu, serwisowany, 
garażowany, pierwszy właściciel. 
091 39 26 386. 

• Sprzedam Opel Corsa, poj. 1.4, 
1995 r., ABS, wspomaganie, po-
duszki, klima, immobiliser, cena 
3.000 zł (uszkodzony lewy bok). 
091 39 26 668, 0605 524 788.

• Sprzedam Polonez Caro, 1995 
r., silnik Rower 1.4, uszkodzony. 
Cena 250 zł. 0504 595 424.

ROLNICTWO
• Sprzedam tuje. 0604 858 706.
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

lokalizacja – Nowogard. Tel. 
091 39 17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

• kUPiĘ SŁOMĘ ŻyTNiĄ. Tel. do 
16.00 – 091 39 22 165, po 16.00 
– 091 39 25 087.

•  Sprzedam prosiaki tel. 091 39 
17 334.  

• Kupię krowę. Tel. 091 39 106 87.
•  Sprzedam prosięta. Tel. 0604 

390 356. 
• S p r z e d a m  z i e m i ę .  0 5 1 3 

157 124.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę 

do remontu, cena złomu użyt-
kowego. 0501 237 062.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury 
VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 
66 45 13.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Transport i przeprowadzki. 
0694 325 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• J. angielski – nauka i korepety-

cje. 0608 654 492.
•  Sprzedam prosięta tel. 0604 

390 356. 
•  Wynajmuję bryczkę na śluby i 

inne okazje. 091 39 28 108. 
• Wykonuję docieplenia budyn-

ków i dekarstwo. 0505 94 17 
65.

• Domy od podstaw, remonty, 
wykończenia. 0504 595 424.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• Szkoła Języków Obcych mgr 
Jolanty Uścinowicz filia w No-
wogardzie poszukuje lektorów 
języków obcych do współpracy. 
Kontakt – 0661 131 860.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodów osobowych. Tel. 
091 407 33 07, 0606 948 278. 
Praca bardzo atrakcyjna.

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 
0663 412 054.

•  Poszukuję opiekunki do 6-letnie-
go chłopca. 0662 055 465. 

•  Zatrudnię murarzy tel. 0608 
817 214.  

• Bardzo dobre zarobki!!! Za-
trudnię murarza! Tel. 0604 422 
221.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze – własnościowe, 70 m2, II 
piętro, ulica Gryfitów. Z garażem 
lub bez. Do zasiedlenia w grud-
niu. Przyjmę najwyższą ofertę. 
Telefon 0 603 390 113.  

INNE
• elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody 380V, małe gaba-
ryty, do domku, baru, cena 150 zł 
oraz gazowy podgrzewacz wody 
do domku, baru, cena od 150 zł 
oraz gazowy podgrzewacz wody 
130 – 190 litr., stojący, idealny do 
domku, pensjonatu, restauracji, 
gdzie gorąca woda jest w kilku 
bateriach jednocześnie. 0501 
446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Prak-
tica, 5 mln pikseli, 3 x 200M 
optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan 
idealny. Cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodo-
wy, byłeś ofiarą wypadku??? 
Należy Ci się ODSZkODOWa-
Nie (z tytułu OC). Pomożemy 
Ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie Centrum Odszko-
dowań. Zadzwoń, spotkajmy 
się, porozmawiajmy. Tel. 0500 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Kupię pianino. 0501 806 855.
• kupię piec c.o., używany. Tel. 

0695 634 048.
• Grzejniki panelowe c.o. do 

mieszkania, domku, warsztatu 
– różne rozmiary, nowe i uźy-
wane – tanio oraz piec gazowy  
c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 
elektronik, ekonomiczny, do 
domku – kuchni, cena 800 
zł, serwis gwarancyjny. 0501 
446 467.

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 
10.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• PieC gazowy c.o. VaillaNT, 
elektronik, na mieszkanie, 
domek, cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 
0501 446 467.

•  Z powodu wyjazdów oddam 
śliczną, młodą kotkę. 091 39 
26 668, 0605 524 788.

• Tanio sprzedam meblościan-
kę, ławostół i duży dywan. 
091 39 21 148, po 18.00.

• kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BiŃCZyk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 18.09.2006r.
OFeRTy PRaCy PUP GOleNióW, 

Filia NOWOGaRD
1. Kierowca kat. C
2. Referent administracyjno-biurowy
3. Doradca klienta
4. Stolarz (lub osoba do przyuczenia)
5. Elektryk
6. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)
7. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
8. Sprzątaczka; Robotnik gospodarczy 

(gr. inw.)
9. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży
10. Mechanik samochodów osobo-

wych

 OFeRTy PRaCy SPOZa ReJONU
1. Kierowca C+E (Gryfice)
2. Pakowacz płyt CD (Goleniów)
3. Kierownik ds. budowlanych (Szcze-

cin)
4. Kierownik ds. akwizycji nierucho-

mości (Szczecin)
5. Kierowca-operator (Gdańsk)
6. Robotnik budowlany (Goleniów)
7. Nauczyciel polskiego; historii i 

bibliotekarz (Ostromicach)
8. Instruktor żeglarstwa regatowego; 

modelarstwa okrętowego;       żeglar-
stwa turystycznego (Goleniów)

9. Psycholog szkolny (Goleniów)
10. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)
11. Murarz (Szczecin)
12. Kelnerka (Rewal)
13. Brukarz (Praca na terenie całego 

kraju)
14. Szwaczka (Gryfice)
15. Kierownik budowy (Goleniów)
16. Recepcjonista (Niechorze)
17. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)
18. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD (Goleniów)
19. Operator linii tłoczącej DVD (Go-

leniów)
20. Pakowacz mięsa (Pelplin)
21. Pracownik produkcji (Ościęcin)
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Pomorzanin Nowogard – Vineta Wolin 4:2 (2:1)

Zdany egzamin
Pomorzanin: Piątkowski – Wasy-

luk. M. Miklas, Sokulski, Kaczmarek, 
K. Miklas (73’ Skórniewski), K. 
Rzechuła (86’ Nieradka), Konieczny, 
Galus, Bonifrowski (80’ Wolny), 
Gołdyn (63’ Dworak).

Bramki dla Pomorzanina: Boni-
frowski – 2, K. Miklas, Galus.

W minioną niedzielę Pomorzanin 
stanął przed prawdziwym egzami-
nem swojej wartości. Do Nowogardu 
przyjechała inna czołowa drużyna V 

ligi, Vineta Wolin. Nasza drużyna 
zdała ten egzamin wygrywając z 
wymagającym przeciwnikiem, choć 
łatwo nie było.

Po początkowej, nieznacznej prze-
wadze Pomorzanina inicjatywę prze-
jęli goście. W 15. minucie wychodzą-
cy do zawodnika Vinety Piątkowski 
zostaje przerzucony lecz nasi gracze 
wybijają piłkę z linii bramkowej na 
rzut rożny. Po tym stałym fragmen-
cie jeden z zawodników gości celnie 

  aktualna tabela:
  1.  Dąb Dębno                        8    22    17-4
  2.  Pomorzanin nowogard              8    19    25-9     
  3.  Piast Choszczno                  8    16    21-8      
  4.  Vineta Wolin                     8    16    15-15     
  5.  Polonia Płoty                    8    15    16-8     
  6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój            8    15    12-13     
  7.  Odra Chojna                      8    11    16-11     
  8.  Osadnik Myślibórz                8    11     9-16     
  9.  Sparta Gryfice                   8    10    11-13     
 10.  Piast Chociwel                   8     9    11-8      
 11.  Hutnik EKO TRAS Szczecin  8     8     9-13     
 12.  Radovia Radowo Małe              8     8     6-15     
 13.  Kłos Pełczyce                    8     6     4-12     
 14.  Mieszko Mieszkowice              8     5     3-7      
 15.  Fagus Kołbacz                    8     5     7-18     
 16.  Zorza Dobrzany                   8     4     9-21     

uderza głową na bramkę, lecz po raz 
kolejny naszego bramkarza wyręczają 
zawodnicy z pola. Pomorzanin w tym 
fragmencie meczu przeprowadza 
kilka niegroźnych akcji.

W 26. minucie goście przepro-
wadzają akcję prawą stroną boiska. 
Piątkowski dalekim wyjściem pró-
buje skrócić kąt, jednak nie zdążył, 
rywal zdołał przerzucić piłkę wprost 
na głowę partnera, który mimo asysty 
obrońców zdołał umieścić ją w pustej 
bramce.

Odpowiedź nadchodzi jednak 
szybko. Piątkowski dalekim wyko-
pem uruchamia K. Miklasa, który 
przebiega z piłką pół boiska, mija 
dwóch obrońców i zdobywa bramkę 
wyrównującą.

Nasza drużyna uwierzyła w siebie 
i już sześć minut później zdobywa 
drugą bramkę. Z zamieszania przed 
polem karnym Vinety piłka wpada 
pod nogi Bonifrowskiego, który 
strzałem z 11. metrów pokonuje 
bramkarza gości. 

W 40. minucie jeden z zawodników 
Vinety dostaje czerwoną kartkę, lecz 
grający w osłabieniu goście zaczynają 
częściej bywać na naszej połowie.

Sytuacja zmieniła się w drugiej 
odsłonie meczu, gdy to nasza dru-
żyna byłą drużyną przeważającą. Już 
w 49. minucie meczu Bonifrowski 
mógł podwyższyć wynik lecz mając 
przed sobą tylko bramkarza trafił 
obok słupka. W 67. minucie bliscy 
wyrównania byli goście, lecz strzał 

po dośrodkowaniu z rzutu rożnego 
z linii bramkowej wybił Wasyluk. 
Odpowiedź Pomorzanina jest błyska-
wiczna. Szybką kontrę, indywidual-
nie decyduje się wykończyć Dworak 
i robi to nieskutecznie. W 77. minucie 
wychodzącego na czystą pozycję Bo-
nifrowskiego powala w polu karnym 
obrońca gości. Sędzia dyktuje rzut 
karny a na bramkę zamienia go sam 
poszkodowany.

Nieco nerwowo zrobiło się w 82. 
minucie, gdy wychodzący do dośrod-
kowania z rzutu rożnego Piątkowski 
mija się z piłką i jeden z graczy przy-
jezdnych zdobywa bramkę kontakto-
wą. Jednak już w 42. minucie było po 
meczu. Daleka wrzutka w pole karne 
Vinety trafia na głowę Dworaka, 
który zgrywa do Galusa, a ten ustala 
wynik meczu na 4:2.

Dzięki temu zwycięstwu nasza 
drużyna została wiceliderem zdoby-
wając niewielką przewagę nad trzecią 
i czwartą drużyną w tabeli.
Odra Chojna - Fagus Kołbacz 7 : 
0; Dąb Dębno - Piast Choszczno 3 
: 1; Osadnik Myślibórz - Kłos Peł-
czyce 1 : 0; Polonia Płoty - Radovia 
Radowo Małe 4 : 0; Piast Chociwel 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1 : 1; 
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany 0 
: 1; Mieszko Mieszkowice - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój 0 : 1; Pomorzanin 
nowogard - Vineta Wolin 4 : 2.

Andrzej Garguliński

Sprzątanie świata – Polska 2006
 

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz 
inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprząta-
nia śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po 
długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Tematem tegorocznej ak-
cji jest selektywna zbiórka odpadów - jej wprowadzanie w naszych domach, 
miejscach pracy, gminach... Zachęca też do likwidowania dzikich wysypisk. 
Ale przede wszystkim przypomina: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każ-
dy z nas mają wpływ na środowisko! Tak więc: POMÓŻMY ZIEMI!

akcja sprzątania w Szkole Podstawowej nr 4
W dniu 15 września od godziny 10.00 uczniowie wraz z nauczycielami z SP 

4 wyruszyli sprzątać osiedle m.in. ul. Leśną oraz ul. Gen. J. Bema. Wcześniej 
odbyły się pogadanki z dziećmi na temat ochrony środowiska, recyklingu. 
W sprzątaniu uczestniczyły 
wszystkie klasy od I-VI. Udało 
się zebrać dużą ilość śmieci w 
postaci: potłuczonych bute-
lek, woreczków foliowych, itp. 
Jednak jak zauważono ilość ta 
w porównaniu z poprzednimi 
latami jest znacznie mniejsza, 
co świadczy o tym, że coraz 
bardziej dbamy o nasze oto-
czenie, a odpadki wyrzucamy 
do kosza, a nie na pobliski 
trawnik. Zakończenie sprzą-
tania zakończyło się miłym 
akcentem - ogniskiem z kieł-
baskami. Oka 

„Szeroko otwarte drzwi 
Przedszkola nr 4”

W czwartek 14.09.2006 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie 
odbyła się zabawa integrująca dzieci, rodzinę i przedszkole. Impreza obej-
mowała: powitanie rodziców przez dyrektor Elżbietę Majchrzak, zabawy 
integracyjne przy muzyce prowadzone przez L. Szpona, zawody sportowe i 
grill przygotowany przez personel przedszkola.

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi 
małego dziecka. Właśnie te środowiska wprowadzają go w świat ludzi doro-
słych i uczą sztuki życia. Dlatego też ważne jest wzmacnianie więzi partner-
skich między rodziną a przedszkolem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
otwieramy szeroko drzwi przedszkola dla rodziców, opiekunów, babć, dziad-
ków, rodzeństwa organizując rodzinne spotkania popołudniowe.

Rodzinne spotkania popołudniowe – jest to jedna z atrakcyjniejszych form, a 
dotyczy zabaw dzieci z rodziną 
pod kierunkiem nauczycieli. 
Tego typu spotkania uczą ro-
dziców bawić się z dzieckiem. 
Sprzyjają zacieśnianiu wię-
zi emocjonalnych pomiędzy 
uczestnikami zabawy. Jest to 
wspaniały sposób nauki part-
nerstwa między przedszkolem 
a rodziną. Wszyscy uczą się 
współdziałania w atmosferze 
radości i satysfakcji.

nauczycielka 
anna Mądrowska
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Informujemy, że   

20 września 2006 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

dożynki 2006
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reklama

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 2

MAGAZYN

czytaj na str. 8

reklama reklama

czytaj na str. 4

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

Czy to ostatnie wspólne zdjęcie?

Fuszerka 
na ulicy 
Mickiewicza

Scenki 
z życia 
szpitala
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KALeNDARiUM
22 wRześNiA
imieniny: Bazyla, Digna, Eksuperiusz, Emery-
ta, Emmeram, Emmeran, Feliks, Florencjusz, 
Ignacy, Innocenty, Iraida, Jonasz, Kandyd, 
Koryna, Maurycy, Prosimir, Tacjusz, Tomasz, 
Wiktor i Witalis
europejski Dzień Bez Samochodu

23 wRześNiA
imieniny: Adamnan, Andrzej, Antoni, Bernar-
dyna, Bogufała, Bogusław, Jan, Konstancjusz, 
Lina, Linus, Liwiusz, Piotr, Pius, Poliksena, Tekla 
i Wiercisław.
Początek astronomicznej jesieni

24 wRześNiA
imieniny: Amata, Gerard, Gerarda, Herman, 
Jaromir, Kolumba, Maria, Morzysława, Pacyfik, 
Pafnucy, Teodor, Tomir, Twardomir, Seweryn i 
Uniegost.

25 wRześNiA
imieniny: Aurelia, Cezaria, Firmin, Franciszek, 
Galfryd, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Minigniew, 
Piotr, Rufus, Świętopełk, Wincenty, Władysław, 
Włodzimir, Włodzimira i Włodzisław.

 Pomóżmy sobie
• Redakcja „DN” zwraca się z prośbą do czytel-

ników posiadających sprawne, ale niepotrzebne 
rowery o bezpłatne przekazywanie ich do siedziby 
redakcji.

• Rodzina potrzebuje ławy i biurka. tel. 091 392 
21 65.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje komputera. 
Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebują-
cym.

Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w tej 
rubryce jest bezpłatne.

Z góry dziękujemy.
Redakcja

reklama
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Plenerowe spotkanie
Koło Emerytów i Rencistów przy Zakładzie 

Karnym w Nowogardzie zaprasza wszystkich 
emerytów i rencistów na spotkanie plenerowe 
– integracyjne w dniu 29.09.1006 r. o godz. 14.00 
na plażę w Nowogardzie.

Przewidziane są konkursy sprawnościowe, 
nagrody, grochówka.

Każdy uczestnik wnosi swój wkład 4 zł.
Zapraszamy
Zarząd Koła

Fuszerka na ulicy Mickiewicza
Mieszkańcy ulicy Mickiewicza doczekali się wreszcie modernizacji części chodnika. Nie wszyscy są 

jednak zadowoleni z jakości robót.

Z redakcją „Dziennika Nowo-
gardzkiego” skontaktowała się 
jednak z mieszkanek tej ulicy. 
Przed jej posesją wykonano pol-
brukowy wjazd. W normalnych 
warunkach byłby to raczej powód 
do radości, lecz w tym przypadku 
ułożona kostka wystawała około 
1 cm ponad poziom krawężnika 
i reszty chodnika. Niby niewiele, 
ale jest już o co się potknąć, a 
poza tym modernizację wyko-
nuje się po to, by zlikwidować 
usterki, a nie tworzyć nowe. Na-
sza rozmówczyni zwróciła uwagę 
wykonawcy, który zamiast wyko-
nać wjazd jeszcze raz poprawnie, 
przysłał ludzi ze szlifierkami, 
którzy... spiłowali kanty.

„Czasami wyglądało to tak jak 
w tej czeskiej bajce „Sąsiedzi”. 
Gdy zrobiono coś źle, to zamiast 
to naprawić, maskowano usterki.” 
– opowiada nasza rozmówczy-
ni. 

To jednak nie koniec niedo-
ciągnięć. Spoiny między kost-
kami już na pierwszy rzut oka 
wydają się zbyt szerokie, a miej-
sca wykończeń, gdzie można by 
włożyć przyciętą kostkę zwyczaj-
nie zalane betonem.

„Nie wiem czy tak właśnie po-
winno być, szczerze mówiąc nie 
znam się na tym. Ale być może 
takie są nowe trendy w budow-
nictwie.” – zastanawia się nasza 
rozmówczyni.

Skontaktowaliśmy się z pra-
cownikiem jednej z firm wy-
konujących podobne roboty. 
Patrząc na efekt jego prac można 
śmiało potraktować jego wypo-
wiedź jako głos fachowca. Już w 
pierwszych słowach powiedział, 
że nic o nowych trendach nie 

Spiłowane kanty i zbyt szerokie spoiny są niedopuszczalne.

słyszał. Jego zdaniem kostki 
polbrukowe nie mogą wystawać 
ponad poziom krawężnika, czy 
pozostałego chodnika. Niedo-
puszczalne jest szlifowanie wy-
stających części. Spoiny między 
kostkami powinny być minimal-
ne, tak by wystarczyło je nieco 
„zamulić” piaskiem. Betonowa-
nie jako forma wykończenia jest 
dopuszczalne pod warunkiem, 
że jest to wykonane dokładnie 

i estetyczne. W omawianym 
miejscu tego zabrakło.

Niestety, na miejscu nie za-
staliśmy nikogo z kierownictwa 
robót. Nie udało nam się również 
skontaktować telefonicznie z 
nikim z firmy. Niemniej wie-
rzymy, że po naszej interwencji 
poprawki zostaną wykonane w 
sposób właściwy.

Ag

Śluby zakonne Piotra kurka
Miło nam poinformować, iż 9 września br. pierwsze śluby zakonne 

przyjął mieszkaniec Nowogardu – Piotr Kurek, należący do parafii 
p.w. WNMP.

Jak poinformowała mnie mama Piotra Kurka przybędzie on do 
naszego miasta na przełomie stycznia – lutego przyszłego roku. 
Przeprowadzę wówczas z nim obszerny wywiad na temat powołania 
i posługi zakonnej uzupełnione foto – kroniką.

W imieniu redakcji i własnym Bratu Piotrowi oraz rodzinie skła-
dam życzenia obfitych łask Bożych.

Obecnie Brat Piotr przebywa w seminarium duchownym w Łodzi, 
gdzie uczy się i przygotowuje do święceń kapłańskich.

I. Karczyński

Problemy z „modrnizacją”
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Przegląd prasy krajowej

reklama

  WYBORY, WYBORY...

reklama

PILnIe poszukuję OPIekunkI 
do osoby leżącej. 

091 39 20 829 • 0509 355 480 • 0660 729 145

„rewindykacja w trybie procesowym” 
Czwartek, 21 września 2006, Nr 221 (2631), 

Małgorzata Goss
Instytut Pamięci Narodowej wystąpi do niemieckiej prokuratury o pomoc 

prawną w odzyskaniu bezcennych pergaminów z XIII-XV wieku należą-
cych do Archiwum Koronnego, zrabowanych w 1940 r. przez Niemców 
z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Zbiór zawiera dokumenty zakonu 
krzyżackiego ofiarowane królowi polskiemu po hołdzie pruskim; przecho-
wywany jest w Tajnym Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie 
- Dahlem. Polskie starania o zwrot skradzionych archiwaliów trwają od 
1948 roku. Efekt - spotykają się z konsekwentną odmową strony niemie-
ckiej. Niemcy traktują dokumenty wytworzone na terenie polskich ziem 
zachodnich i północnych jako swoją własność.

„W Szczecinie wyborcy stawiają na PO”     
Czwartek, 21 września 2006, nr 221 (5228),  

Adam Zadworny, Jerzy Połowniak 
Platforma Obywatelska ma szanse na bez-

względną większość w nowej Radzie Miasta. Z przeliczenia sondażowego 
poparcia na mandaty wynika, że może zdobyć 17 mandatów w 31-oso-
bowej radzie. Swoich radnych miałyby jeszcze tylko PiS, centrolewica i 
LPR 

„Lepper żąda coraz mniej” Czwartek, 
21 września 2006 nr 221 (7515), IGnacy 
MOraWSkI

Samoobrona nie zamierza już pogłębiać deficytu budżetowego. Poro-
zumienie w tej sprawie może uratować koalicję - przekonywali wczoraj 
liderzy rządzących partii

Szef LPR Roman Giertych oświadczył, że koalicja przetrwa i nie będzie 
wcześniejszych wyborów. Według niego porozumienie w sprawie budże-
tu jest trudne, ale możliwe. Wczoraj wieczorem na nieformalnym posie-
dzeniu zebrał się rząd. Głównym tematem rozmów był właśnie projekt 
przyszłorocznego budżetu. - To było bardzo dobre, merytoryczne spot-
kanie - powiedział po jego zakończeniu rzecznik rządu Jan Dziedziczak. 
- Ministrowie, zgłaszając swoje propozycje, prosili, a nie grozili. Minister 
finansów Stanisław Kluza tych propozycji wysłuchał i w ciągu najbliż-
szych dni się do nich odniesie - dodał. 

Refleksje na początek kampanii wyborczej

co i jak czynić, żeby żyć
Słusznym jest stawianie pytania: Co i jak czynić – żeby być, zaistnieć w swoim 

ludzkim rodzaju. Co czynisz i jak czynisz jest objawem tego jak myślisz. Czynienie 
jest jawnym objawem bycia. Myślenie to tajna operacja strategiczna, powstająca w 
szarych komórkach kory mózgowej.

Ma ono ścisły związek ze stanem somatycznym i morfologicznym organizmu. W 
procesie myślenia niebagatelną rolę odgrywają receptory: słuchu, wzroku, węchu, 
dotyku i smaku. Ewolucja homo-sapiens zaszła najdalej. Postawiła go na czele 
wszystkich istnień żyjących. Pośród wielu trudnych do określenia możliwości, dała 
mu też możliwość tworzenia i czynienia dobra i zła. Bardzo dotkliwym złem jest 
przemoc. Największą przemocą jest kłamstwo publiczne. Jeżeli władza parlamen-
tarna, wykonawcza, samorządowa, środki masowego przekazu, rodzice, szkoła i 
kościół kłamią, to dokonują ogromnych spustoszeń w psychice każdego człowieka, 
szczególnie młodego. Pamiętajmy jednak, że zło jest krótkotrwałe. Dobro jest wiecz-
ne! Ten, który wymyśla zło i doprowadza się do samorealizacji staje się podwójnym 
przestępcą. Zło to broń skierowana najpierw przeciw drugiemu człowiekowi, później 
staje się bronią na samego siebie.

Ojciec Święty Jan Paweł II tak wyraził się o prawdzie:
„Służ prawdzie! Jeżeli służysz prawdzie, służysz wolności i wyzwoleniu człowieka 

i narodu, służysz życiu!”
Warto się tego uczyć i stosować w naszym postępowaniu – żeby być!

Nowogard, 22.09.2006 T. Filipczak
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Przedostatnia sesja za nami
W minioną środę 20 września 

w sali Obrad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowogard odbyła się 
XXXIX sesja zwyczajna rady 
miejskiej gminy Nowogard, na 
którą przybyli zaproszeni goście: 
radni powiatu Jerzy Mędrek, 
Kazimierz Lembas – dyrektor 
nowogardzkiego szpitala, dr 
Jacek Kańczuk – Prezes Zachod-
niopomorskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego, dr Roman Koby-
liński dyrektor REM Biopaliwa w 
Nowogardzie.

Obrady otworzył przewod-
niczący Rady Stanisław Kazu-
ba, który powitał zaproszonych 
gości.

Po przyjęciu protokołu z sesji 
przeprowadzonej 5 lipca 2006 
roku, głos zabrał burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, który przedstawił 
sprawozdanie ze swej działalności 
za okres od 5 lipca do 20 września 
2006 roku (szerzej we wtorko-
wym Dziennik).

Następnie głos zabrał dr Ro-
man Kobyliński – Dyrektor REM 
Biopaliwa, który przedstawił ze-
branym strategię rozwoju firmy. 
Jak już wiadomo naszym stałym 
czytelnikom firma mieści się na 
terenie po byłej krochmalni, a 
zajmować się będzie produkcją 
biopaliw z rzepaku, który będzie 
pochodzić z gospodarstw rol-
nych należących do firmy oraz 
skupowanego od okolicznych 
rolników. Jak poinformował dr 
Roman Kobyliński firma swą 
działalność produkcyjną rozpo-
cznie jesienią przyszłego roku 
– szerzej na ten temat rozmawiała 
Karina Chróścicka w wywiadzie 
zamieszczonym w DN kilka ty-
godni temu.

Po czym głos zabrał Burmistrz 
Kazimierz Ziemba, który przed-
stawił informację w sprawie 
wykonania budżetu gminy No-
wogard za I półrocze br. Niestety 
zadłużenie UMiG Nowogard wy-
nosi 18 mln zł, z czego 1.000.000 
zł, to kwota jaką winni są loka-
torzy ZBK. Takich osób jest ok. 
200, a ich zadłużenie sięga nawet 
10 i 20 tys. zł.

Następnie radni  przyjęl i 
uchwały w sprawie ustanowienia 
obszaru chronionego krajobrazu, 
ustanowienia użytków ekologicz-
nych oraz ustanowienia zespołów 
przyrodniczo – krajobrazowych.

Przed przyjęciem w/w uchwały 
głos zabrał dr Jacek Kańczuk 
– prezes Zachodniopomorskiego 

Towarzystwa Przyrodniczego, 
który poinformował zebranych 
o lokalizacji terenów wspomnia-
nych w ustawie, o celach ich 
ochrony, a także wyjaśniał wąt-
pliwości radnych.

Uznano za obszar chronionego 
krajobrazu grunty o nazwie „Las 
Czermnicki” zlokalizowane w 
obrębie od rozjazdu dróg Czer-
mnica – Węgorza i Czermnica 
– Strzelewo, skąd prowadzi w 
kierunku wschodnim drogą i 
mijając Strzelewo dociera do 
Świerczewa.

Za użytki ekologiczne uznano 
grunty zlokalizowane w grani-
cach gminy Nowogard w Nad-
leśnictwach Rokita i Nowogard 
oraz w obrębie wsi Orzechowo i 
Maszkowo.

Natomiast za zespół przyrod-
niczo – krajobrazowy uznano ze 
względów estetycznych, nauko-
wych, przyrodniczych i dydak-
tycznych:

1. Zespół przyrodniczo – kra-
jobrazowy (ZPK) „Dolina Rzeki 
Wołczenicy”

2. ZPK „Dolina rzeki Sąpólnej”
3. ZPK „Dolina rzeki Pilszy”
O celach i granicach ustano-

wionych obszarów poinformu-
jemy w kolejnych wydaniach 
Dziennika.

Po czym Radni przyjęli uchwa-
ły dotyczące zmian budżetu gmi-
ny Nowogard  na rok 2006, zmian 
w budżecie gminy Nowogard 
na rok bieżący, zmian w planie 
gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2006.

Zmieniono uchwałę dotyczącą 
emisji obligacji i uchwałę do-
tyczącą regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie naszej 
gminy.

W uchwale dotyczącej pomocy 
materialnej czytamy – cyt. „sty-
pedium szkolne nie może być 
niższe niż 80% kwoty i nie może 
przekraczać miesięcznie 200 
procent kwoty, tj. nie może być 
niższe miesięcznie niż 51zł 20 gr 
i wyższe niż 128 zł. Stypendium 
szkolne wynosi obecnie 52 zł 
miesięcznie jeżeli wysokość do-
chodu w rodzinie nie przekracza 
kwoty 316 zł. Ostateczny termin 
złożenia rachunków, faktur bądź 
innych dokumentów potwier-
dzających poniesienie kosztów 
za miesiące od września do grud-

nia upływa 10 grudnia danego 
roku, a za miesiąc od stycznia 
do czerwca upływa 10 czerwca 
danego roku.

Ponadto przyjęto również 
uchwały w sprawie planu miej-
scowego zagospodarowania „No-
wogard” (2 obręby), „Miętno”, 
„Olchowo”, „Warnkowo”, „Woj-
cieszyn”.

Przyjęto również uchwałę o 
utworzeniu zamkniętych obwo-
dów do głosowania w wyborach 
samorządowych. Są to:

A. Obwód głosowania nr 15 
– obejmuje DPS nr.1 w Nowogar-
dzie. Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej nr 15 – DPS nr.1, ul. 
Piłsudzkiego 9.

2. Obwód głosowania nr 16 
obejmuje DPS nr 2 w Nowogar-
dzie. Siedziba OKW nr 16 – DPS 
nr2 ul. Smużyny 2.

3. Obwód głosowania nr 17 
– ZK w Nowogardzie, ul. Zamko-
wa 7. Siedziba OKW nr 17 – ZK 
w Nowogardzie.

4. Obwód głosowania nr 18 
– Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 7. Siedziba 
OKW – SPSR w Nowogardzie.

Następnym punktem sesji 
były odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje, wnioski i zapyta-
nia radnych. Ten punkt został 
zdominowany sprawą fatalnego 
stanu chodników przy ul. Roose-
velta, Cmentarnej, Mickiewicza, 
Waryńskiego, Boh. Warszawy i 
innych oraz sprawą niepalących 
się lamp ulicznych (o czym in-
formowaliśmy wielokrotnie na 
naszych łamach).

Burmistrz Ziemba stwierdził, 
iż usterki niepalących się lamp 
ulicznych będą usunięte. Na-
tomiast niebawem rozpocznie 
się modernizacja i przebudowa 
dróg  i chodników przy ul. Dą-
browskiego, Traugutta, Rataja i 
os. Waryńskiego (I etap ok. 21 
listopada br.)

Radna Wysoszyńska pytała czy 
mieszkańcy wsi za wodę i ścieki 
będą płacić więcej niż mieszkańcy 
Nowogardu?

Z-ca Burmistrza Antoni Bielida 
odpowiedział, iż taka możliwość 
może zaistnieć, a jest to uzależ-
nione od eksploatowania nośni-
ków, w zależności od odległości.

Tak dobiegła przedostatnia – w 
tej kadencji sesja Rady Miejskiej 
Gminy Nowogard.

Ireneusz karczyński

Moja firma 
w unii 
europejskiej

Dziś w Kulicach odbędzie się Polsko – Nie-
mieckie Seminarium Gospodarcze „Moja firma 
w Unii Europejskiej. Podczas spotkania rodzi-
mi i zagraniczni przedsiębiorcy będą mogli 
zapoznać się z m.in. niuansami działalności 
na obcym dla siebie terenie.

Zorganizowane przez Wydział Promocji i 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie we współpracy z Powiatowym 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w 
Goleniowie seminarium składać się będzie z 
wykładów prowadzonych przez fachowców w 
poszczególnych dziedzinach. I tak pracowni-
cy kancelarii prawniczej omówią możliwości 
nabywania nieruchomości w Polsce przez 
inwestorów z krajów Unii Europejskiej oraz 
zasady zakładania działalności gospodarczej 
przez polskich przedsiębiorców w Niemczech 
i niemieckich w Polsce. Przedstawiciel Domu 
Gospodarki przybliży możliwości nawiązywania 
kontaktów kooperacyjnych na polsko – niemie-
ckim pograniczu a dyrektor regionalny Polskiej 
Kampanii Ubezpieczeń i Finansów omówi ofertę 
rozwiązań inwestycyjnych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Swoją działalność zaprezentują 
współorganizator Powiatowe Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości, Szczecińska Fundacja 
Talent – Promocja – Postęp, Północna Izba Go-
spodarcza oraz Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego.

Ag

Z życia 
nowogardzkich 
parafii

1) W sobotę i niedzielę w Częstochowie przed 
obrazem M.B. Częstochowskiej modli się w do-
rocznej pielgrzymce nasza archidiecezja. Warto 
oglądać TV Trwam, która będzie transmitować 
Apel Jasnogórski z udziałem pielgrzymów, też 
z Nowogardu.

2) W dniu 24 września dla uczczenia Pamię-
ci Pontyfikatu Ojca Świętego jana Pawła II o 
godzinie 17.00 przy kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Fatimskiej w nowogardzie posa-
dzony zostanie „dąb Papieski”.

Sadzonka ta jest wyhodowana z żołędzi 
najstarszego w Polsce Dębu Chrobry, które po-
święcił w dniu 28.04.2004 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II w czasie pielgrzymki leśników polskich 
do Watykanu.

Wysadzenie dębu uświetni uroczystość 10-
lecia powstania parafii i poświęcenia plebanii. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uro-
czystą mszę świętą koncelebrowaną przez jego 
ekscelencję księdza biskupa Mariana Błażeja 
Kruszyłowicza.

XXXIX sesja RM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI22-25.09.2006 r.  5

reklama

Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
w

w
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Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

Weekend w Kinie „Orzeł”

kumple na zabój
Dramat/ Komedia/ Thriller 

Wielka Brytania 2005 r., reż. Ri-
chard Shepard, obsada: Pierce 
Brosnan, Greg Kinnear, Hope Da-
vis, czas trwania 96 min., projekcja: 
piątek – niedziela godzina 19.00.

Julian Noble to płatny mor-
derca, który w czasie poby-
tu w Meksyku, gdzie ma wy-
konać jedno ze swoich zadań, 
przeżywa poważne załamanie.  
Z pomocą przychodzi mu zupełnie 
przeciętny człowiek - pewien żona-
ty biznesmen z Denver. Przypad-
kowe spotkanie zupełnie różnych 
ludzi rodzi konsekwencje jakich 
nikt się nie spodziewał.

Ag
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  WYBORY, WYBORY...

Odpowiedzialność wyborców
Podczas obchodzonych w ostatnią sobotę dożynek jedno z lokalnych ugru-

powań politycznych jako pierwsze rozpoczęło publiczną kampanię przed 
wyborami samorządowymi. Ulotka rozpowszechniana przez owo ugrupo-
wanie zawiera 12 punktów programowych. Są to proste, gładkie, dobrze 
skonstruowane hasła, które znaczą wszystko i nic. Typowy produkt wyborczy. 
Lekkostrawna papka serwowana wyborcom co cztery lata. Hipokryzją byłoby 
jednak obciążanie zarzutem wodolejstwa jedynie tego ugrupowania. Jest to 
niestety ogólny problem polskiej polityki.  Można go zobrazować przykładem 
scenografii filmowej, gdzie od frontu widać piękne fasady kamienic, a od 
zaplecza okazuje się, że to tylko ładnie pomalowana i podparta od tyłu dykta, 
a za nią pole porośnięte chwastami. Czas kampanii, to czas kiedy kandydaci 
klepią po plecach, mówią nieznajomym „dzień dobry” i obiecają nawet, że 
krowy będą dawać czystą wódkę zamiast mleka, jeżeli tylko się ich wybierze. 
Dużo się o tym pisze ostatnio w „DN” i nie jestem tutaj specjalnie odkrywczy. 
Jednak w tym momencie zejdę z wydeptanej ścieżki narzekania, że „oni”, że 
„prywata”, że „gruszki na wierzbie”. To biedne, zawiedzione społeczeństwo 
zapomina bowiem o jednej podstawowej rzeczy, mianowicie takiej, że to 
ono wybrało sobie, niektórych już po raz wtóry, takich reprezentantów. Nie 
zostali posadzeni na stołkach przez żadnego wielkiego brata, ani rozsiani jak 
stonka przez imperialistycznych agentów. Każdy z nich zasiada w ratuszu 
dzięki głosom mieszkańców naszego miasta i gminy. Część winy za kolejne 
zmarnowane lata muszą wziąć na siebie, ci którzy oddali głosy na tych, a nie 
innych ludzi. Jednak największa wina ciąży na tych, którzy w ogóle do urn 
się nie pofatygowali. Oni nie mają absolutnie żadnego moralnego prawa do 
jakichkolwiek narzekań, gdyż sami skazali się na obywatelski niebyt.

Wyborcy niby już kilka razy widzieli dekoracje od tyłu i wiedzą, że to 
wszystko zwykła blaga. Wciąż jednak słyszę, przyprawiające mnie o czarną 
rozpacz, przedwyborcze rozważania typu: „A ten to jest fajny chłop, taki 
ludzki i wesoły i pogadać się z nim da i wypić...”, albo: „Ten to już przynajmniej 
wiadomo jaki jest, a jak przyjdzie nowy, to nie wiadomo co wymyśli...” W ten 
sposób macie wyborcy to na co zasługujecie. Macie swoich wybrańców, którzy 
dożynki zaczynają w oficjalnie zawiązanych krawatach, a kończą zupełnie 
nieoficjalnym pijackim rechotem nie przejmując się tym, że znajdują się w 
miejscu publicznym. Macie Radę Miejską, która zajmuje się dziurami w dro-
gach i nieodśnieżonymi chodnikami, z dala omijając debatę o tym, w jakim 
kierunku ma się to miasto rozwijać. Jeżeli każdy z mieszkańców Nowogardu 
nie zada sobie w okresie przedwyborczym trudu rzeczowej oceny kandydatów, 
to za cztery lata to miasto będzie dalej w tym samym miejscu. A będzie to o 
tyle gorsze, że inni będą iść, a nawet biec do przodu.

Ilu z Was, wyborców, potrafi powiedzieć, na kogo oddało swój głos cztery 
lata temu? Ilu z Was ma jakąkolwiek orientację, jakie rzeczy obiecywał kandy-
dat, którego wybraliście i czy któraś nich została choć w części zrealizowana? 
Ilu z Was zaczepiło „swojego” radnego na ulicy i zapytało, jakie działania na 
forum Rady Miejskiej podejmuje, aby Wam było lepiej? To z Waszej  winy 
większość reprezentantów władzy czuje się bezkarna w swoich wypowiada-
nych co cztery lata kłamstwach. Gdyż nikt ich z tego nie rozlicza. Ważne, że 
znów poklepią po plecach, wetkną w rękę ulotkę z marnej jakości zdjęciem i 
wypowiedzą kilka frazesów wyczytanych w książce z zakresu public relations. 
Znów będą Waszymi kumplami i będą kiwać głową ze zrozumieniem wysłu-
chując Waszych problemów. To taki teatr, w dodatku na poziomie gminnym 
– bardzo marnej jakości. Aby cokolwiek się zmieniło, musicie umieć zachować 
się w sposób nieuprzejmy - musicie nauczyć się zadawać pytania, pomimo, że 
w oczach kandydata uczyni Was to niewychowanymi gburami. Najważniejsze 
z pytań, które powinniście zadać, to: „A w jaki sposób...?” To mniej więcej 
tak, jak „sprawdzam” w pokerze. Karty na stół. Koniec blefowania.

Załóżmy, że kandydat uwodzi Was hasłem: „Chcę odbudować pozycję Nowo-
gardu w regionie” i wypowiadając ostatnie słowo robi słodkie oczy czekając, 
aż spadniecie z krzesła z zachwytu. Waszym obywatelskim obowiązkiem jest 
wtedy, równie słodko uśmiechając się, zapytać: „A jak pan kandydat chce tę 
pozycję odbudować?” Jeżeli ów się zapowietrza, purpurowieje i zaczyna bełko-
tać na zupełnie inny temat, znaczy, że trafiliście na kuglarza, który zamierza 
wcisnąć Wam ciemnotę. Szkoda dla niego czasu. Gorzej, jeżeli delikwent 
rozwinie wypowiedź w miarę sensowną i płynną, wtedy musicie dysponować 
pewną wiedzą, która pozwoli Wam ocenić, czy ktoś mówi mądrze, czy jest 
jedynie dobrym bajarzem. 

Źródła wiedzy istnieją, choć niewiele osób wie, gdzie można je znaleźć. 

Bogatym źródłem informacji jest strona internetowa UM www.nowogard.pl. 
Można tu znaleźć opracowania „Plan rozwoju lokalnego” i „Studium uwarun-
kowań”. W dziale „Rada Miejska” można dowiedzieć się przede wszystkim, jaki 
jest obecny skład Rady. Można poczytać protokoły z jej posiedzeń z ostatnich 
lat. Pokazują one, który radny mówił do rzeczy, a który zbijał bąki i robił za 
maszynkę do głosowania. Kilka ciekawych rzeczy znajdziemy również  w 
BIP, czyli Biuletynie Informacji Publicznej, którego obowiązek zamieszcze-
nia w internecie i aktualizacji spoczywa na każdym urzędzie w Polsce. Jest 
on dostępny jako podstrona ze strony głównej UM. Znajdziemy tu kolejne 
informacje o Radzie, czyli skład komisji i oświadczenia majątkowe radnych. 
Dokładnie opisane są także wydziały UM razem z ich kompetencjami i kadrą. 
Powinny się tu również znaleźć ustawy budżetowe, ale brakuje najnowszych 
- z 2005 i 2006 r. Te jednak można otrzymać od bardzo miłej pani w biurze 
Rady na pierwszym piętrze ratusza. Z lektury dokumentów finansowych 
najbardziej poruszający jest powszechnie nieznany nowogardzianom fakt, że 
w połowie bieżącego roku zadłużenie naszej gminy sięgnęło bajecznej sumy 
18,5 mln zł. Czy wiesz wyborco, że na zapłatę odsetek od obligacji pójdzie w 
tym roku 1,5 mln zł? Nie wiesz? Nic dziwnego, żaden radny się tym przecież 
chwalić nie będzie. 

Gdyby ktoś chciał sprawdzić, kto i co obiecywał 4 lata temu, materiały 
czekają  w czytelni nowogardzkiej biblioteki. W teczce zebrane są ulotki 
wszystkich ugrupowań, a z archiwalnych numerów „DN” też można to i owo 
wyczytać. Jeżeli już o tym mowa, to obecnie w „DN”,  póki co, mamy jakieś 
śmieszne przepychanki słowne p.p. Kosińskiego i Wiatra, a banalny w istocie 
rzeczy temat skateparku urósł do rozmiarów być albo nie być tego miasta.  
Smuci  również fakt, że osoby tak od lat zaangażowane w obserwację spraw 
publicznych jak p.p. Słomski i Marek nie są skore ani do rzeczowej analizy 
mijającej kadencji, ani do wskazania konkretnych tematów do dyskusji na 
łamach „DN”. Czas skończyć zadawanie pytań „Czy te wybory coś zmienią?” 
i „Co dalej?”. Czas przejść do trybu oznajmującego.

Podział typu „my-wyborcy” i „oni-władza” kładący ciężar winy na tych 
ostatnich jest fałszywy. Jakie zaangażowanie wyborców takie późniejsze efekty 
pracy władz samorządowych. W myśl starego przysłowia - „Jak sobie poście-
lesz, tak się wyśpisz.” Zatem do pracy wyborcy, czas odrobić pracę domową. 
Czas czytać, analizować, dyskutować i wyciągać wnioski. Jeżeli chcecie, aby 
coś się zmieniło w tym mieście, zacznijcie od zmiany siebie samych. Od Was 
zależy, czy Nowogard będzie gonił uciekający Goleniów, czy powoli równał 
będzie do Maszewa lub Dobrej.

rafał Szpilkowski
szpilkowski@poczta.fm

dO  PrZedSIĘBIOrcÓW I rZeMIeŚLnIkÓW  
ZIeMI nOWOGardZkIej!                                      

      
Zwracamy się z apelem o  przekazywanie wpłat na zakup nowego 

dzwonu dla naszego kościoła W.N.M.P  w Nowogardzie!
Zgodnie z tradycją fundatorami dzwonu byli rzemieślnicy i 

kupcy.
Po ostatnim pożarze pragniemy dochować tej chlubnej tradycji i 

tym razem również ufundować dzwon ‘’nadZIeja’’

Wpłaty do dnia 15 października prosimy kierować na konto od-
budowy kościoła:

Parafia Rzymsko Katolicka PW  WNMP  
ul. Kościelna 2 A  72-200 Nowogard  
Konto :Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Nowogard
nr 73 1240 3884 1111 0010  0859  4337
z dopiskiem ‘’dZWOn’’
Wpłaty w kwocie 2.000 .- zł i wiecej będą uhonorowane imien-

nym wyróżnieniem na pamiątkowej tablicy w kościele.
cech rzemiosł różnych         Forum rozwoju Gospodarczego
w nowogardzie                            Ziemi nowogardzkiej
tel. 091 3921777                           tel. 501549818

Przypominamy również, iż zgodnie z obowiązującym prawem  
kwotę darowizny można odliczyć od podstawy  opodatkowania 
w zeznaniu rocznym!
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   Poradnik wyborcy

kaLendarZ WyBOrcZy
do 23 września 2006 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, 

ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właści
wego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnych

do 28 września 2006 r.
 powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 13 października 2006 r. do godz. 24.00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla 

każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, 
Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 18 października 2006 r. do godz. 24.00
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 

wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw, zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o 
zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów, zgłaszanie gminnym komisjom 
wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 20 października 2006 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowoje

wódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną 
listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez 
Państwową Komisję Wyborczą

do 22 października 2006 r.
powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, przyznanie przez 

komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co 
najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer 
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o 
charaktere ogólnowojewódzkim, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach ob
wodowych komisji wyborczych

do 28 października 2006 r.
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na 

radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone 
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy 
list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmi
strzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: 
nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego 
kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

od 28 października 2006 r.
nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych publicznej i publicznego radia w pro

gramach telewizji

do 29 października 2006 r. 
sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

10 listopada 2006 r. o godz. 24.00
zakończenie kampanii wyborczej

11 listopada 2006 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 listopada 2006 r. godz. 6.00 - 20.00
głosowanie

Burmistrz odpowiada
W odpowiedzi na artykuł WYBORCZE FORUM DN z dnia 8.09.2006 

r. wyjaśniam /informuję/, że w dniach od 28.04. 05 r - 17.06.05 r w ZBK 
Nowogard została przeprowadzona kontrola przez delegaturę NIK w 
Szczecinie

Gmina Nowogard była jedną z 32 gmin w Polsce wytypowaną do prze-
prowadzenia kontroli przez NIK. Celem kontroli było zbadanie i dokona-
nie oceny stopnia realizacji przez gminy zadań związanych z utrzymaniem 
w należytym stanie technicznym komunalnych zasobów mieszkaniowych , 
gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na remonty oraz 
realizacja wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminnym . 
Badaniem kontrolnym objęto lata 2002-2004.

Nieprawidłowości które wystąpiły w czasie kontroli dotyczyły uchy-
bień z zakresu utrzymania budynków wynikającego z art.62 i 64 Prawa 
Budowlanego tj. częściowego braku przeglądów okresowych budynków 
przewodów kominowych i instalacji elektrycznych oraz książek obiektu 
budowlanego. Uwagi dotyczyły w większości budynków wiejskich. Zalece-
nia pokontrolne w tym zakresie zostały przez ZBK wykonane w 2005 r.

l Następnym zakwestionowanym uchybieniem były różnice wystę-
pujące pomiędzy przyjętym planu wieloletniego programu w zakresie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy a jego wykonaniem 
w latach 2002 - 2004 r. 

Plan i wykonanie remontów na w/w lata przedstawiał się następują-
co:

Plan    Wykonanie
2002 r. - 110 000,00   99 000,00 co stanowi 90 %
2003 r. - 120000,00  145000,00 co stanowi 120,83%
2004 r. - 120000,00 119000,00 co stanowi 99,16%
Analizując wykonanie planu stwierdza się, że w poszczególnych latach 

wykonanie planu różniło się od przyjętych założeń, jednak oceniając 
3 letni okres należy stwierdzić, że wykonanie zostało zrealizowane w 
103,33 %.

Jednym z zarzutów kontrolującego było stwierdzenie naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych przez kierownika ZBK w zakresie stosowania 
ustaw o zamówieniach publicznych. Dotyczyło to wykonania robót dodat-
kowych na kwotę 16 000 zł podczas wykonywanej adaptacji byłej szkoły 
w Jarchlinie na lokale mieszkalne. W wyniku złożonych wyjaśnień i po 
rozpoznaniu sprawy został on uniewinniony orzeczeniem Regionalnej 
Izby Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie z 
dnia 26.06.2006 r.

W wyniku kontroli padł także zarzut wobec kierownika ZBK, który 
dotyczył stworzenia zagrożenia zdrowia i życia dla lokatorów zamieszku-
jących w dwóch budynkach, które wcześniej na podstawie opracowanych 
opinii zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Były to budynki położone 
w Nowogardzie przy ul. Kowalskiej 5 oraz w Dąbrowie Nr 33 gmina 
Nowogard. 

Po zgłoszonych zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego NIK, 
zarzuty oddalono i kierownik na podstawie uchwały NIK Nr 40/2005 z 
dnia 15.09.2005 został uniewinniony. Lokatorzy zostali przeniesieni przez 
komornika na podstawie wyroków sądowych do innych mieszkań.

Ostatnim uchybieniem stwierdzonym przez kontrolującego było 
sprawowanie zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi przez ZBK 
Nowogard, co było niezgodne z ustawą o gospodarce komunalnej z 
20.12.1996 r. Wniosek NIK w zakresie zaprzestania zarządzania przez 
ZBK wspólnotami został zrealizowany. W 2006 r zostały wypowiedziane 
wspólnotom mieszkaniowym wszystkie umowy o zarządzanie.

Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych przejęły inne firmy 
mające uprawnienia do zarządzania.

Z poważaniem
kazimierz Ziemba

Od redakcji: Drukujemy te wyjaśnienia, chociaż niewiele z tego ro-
zumiemy.
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dokończenie ze str. 1Ach, ta Bohaterów Warszawy

Problemów ze ścieżką 
rowerową ciąg dalszy

Wybudowana przy ulicy Bohaterów Warszawy ścieżka rowerowa miała 
poprawić bezpieczeństwo poruszających się tam amatorów jednośladów. 
Nie do końca się to udało.

Do redakcji „Dziennika Nowo-
gardzkiego” zgłosił się pewien miesz-
kaniec naszego miasta opowiadając 
taką historię. Kilka dni temu jechał 
wraz z wnuczką ścieżką rowerową 
w kierunku Szkoły Podstawowej nr 
3. Zbliżył się do ulicy Żeromskiego 
i przejechał przez tę jezdnię mimo, 
że do skrzyżowania zbliżał się sa-
mochód. Jego kierowca zaczął trąbić 
wykrzykując coś w kierunku naszego 
rozmówcy. 

„Cały czas myślałem, że rowerzyści 
poruszający się ścieżką rowerową 
mają pierwszeństwo na jezdni ją prze-
cinającej.” - zakończył swoją opowieść 
nasz rozmówca.

Nam też się tak zdawało, ale posta-
nowiliśmy skonsultować to z fachow-
cem. Zwróciliśmy się z tą sprawą do 
Komendanta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie nadkomisarza Stani-
sława Saniuka, który potwierdził, 
że w omawianej sytuacji rowerzyści 
mają pierwszeństwo. Kierowcy wy-
jeżdżający z drogi podporządkowanej 
mają obowiązek przepuścić zarówno 

pieszych, jak i osoby poruszające się 
rowerem. Niemniej ci przed wkro-
czeniem na jezdnię muszą spraw-
dzić czy nie zmuszą tym kierowcy 
do gwałtownego hamowania czy 
nawet nie spowodują kolizji. Nasz 
rozmówca twierdzi, że kierowca miał 
mnóstwo czasu by się zatrzymać, co 
mu się zresztą udało bez żadnego 
problemu.

Komendant Saniuk przy okazji 
przypomniał, że na jezdni ulicy 
Żeromskiego powinny być namalo-
wane pasy wyznaczające przejazd dla 
rowerzystów. Przydałoby się również 
oznakowanie pionowe. Tym samym 
niechcący wróciliśmy do sprawy 
niedociągnięć po modernizacji ulicy 
Bohaterów Warszawy.

Nie zmienia to jednak faktu, że 
rowerzyści są w tej sytuacji na pozycji 
uprzywilejowanej. Warto przypo-
mnieć o tym kierowcom. Może dzięki 
temu uda się uniknąć równie przy-
krych sytuacji, a może i wypadków.

Ag

Tu pierwszeństwo mają rowerzyści.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
„Świat sam sobie nie da rady,
segregujmy więc odpady”

Znaleziono klucz

 Sprzątanie Świata 2006

Scenki z życia szpitala
Dobry ton nakazuje nie dyskutować zbyt wiele o wieku kobiet.
Agnieszka – urodziła kilkoro dzieci, najstarsze studiują. Ten dzień nie zaczął 

się najlepiej. Od rana czuła się źle, na dodatek została sama w domu, dzieci w 
szkole, mąż w podróży służbowej. Krząta się po kuchni, z trudem wykonuje 
codzienne obowiązki. Nagle się zachwiała, chwyciła się kuchennego blatu. 
– Co robić? – przeleciała błyskawiczna myśl.

Podeszła do stołu, gdzie leżał aparat do mierzenia ciśnienia. 180/100 – po-
kazał po chwili wyświetlacz aparatu. Agnieszka słabła z każdą chwilą coraz 
bardziej, już z najwyższym trudem podeszła do telefonu, aby zawiadomić 
brata, który pracował w Nowogardzie.

- Przyjdź jak możesz. Odwieziesz mnie do szpitala – wykrztusiła z przera-
żeniem.

Brat, słysząc głos Agnieszki o nic nawet nie pytał. Pojawił się natychmiast, 
gdyż jego firma była nieopodal.

W szpitalu na izbie przyjęć znajoma pielęgniarka początkowo zażartowała 
– O i Agnieszka nas odwiedziła.

Ale po chwili już zrozumiała, że nie czas na żarty. Natychmiast zawiadomiła 
lekarza dyżurnego i przygotowała Agnieszkę do badań. Ciśnienie, EKG, krew, 
itd. Ruszyła akcja ratunkowa. Agnieszka wyszła ze szpitala po dwóch dniach. 
Lekarze stwierdzili, że gdyby nie szybka pomoc, to mogło być różnie.

Przedstawiliśmy Państwu felietonową wersję (nieco sfabularyzowaną) 
jednego przypadku, który zdarzył się w Nowogardzie. Takich, i podobnych 
przypadków, w których bliskość szpitala okazuje się niezbędnym warun-
kiem przeżycia zdarza się wiele. Zapewne personel placówki, a także wielu 
mieszkańców miasta mogłoby o tym dużo powiedzieć. Piszemy dzisiaj o 
tym dlatego, że na co dzień zapominamy jak wielkim dobrodziejstwem dla 
mieszkańców jest sprawny i funkcjonujący szpital, i że ciężary finansowe 
jakie z tego powodu wspólnie niesiemy mają głęboki sens, a także, że głosy, 
iż szpital trzeba zlikwidować tego sensu nie mają.

Wdzięczny pacjent

W dniach 15 – 17 września już po raz trzynasty odbyła się akcja „Sprzą-
tanie Świata”. Jak co roku przyłączyli się do niej uczniowie ZSO Gimnazjum 
nr 2 oraz II LO. Myślą przewodnią tegorocznej akcji było nie tylko zbieranie 
zalegających śmieci, ale przede wszystkim segregowanie odpadów. 

Gimnazjaliści zajęli się porządkowaniem terenu wokół szkoły, wzdłuż ulicy 
Bohaterów Warszawy oraz obszarów leśnych w okolicy strzelnicy. Po kilku 
godzinach udało się zgromadzić kilkanaście worków różnego rodzaju śmieci. 
Ponieważ pogoda dopisała, uczniowie klas pierwszych gimnazjum zakończyli 
swój udział w akcji ogniskiem integracyjnym, w przygotowaniu którego nie-
zwykle pomocni okazali się pracownicy Nadleśnictwa Nowogard. Serdecznie 
dziękujemy za życzliwość i wyrozumiałość. Do zobaczenia za rok!

A.Kokoszka, K. Durska, E. Kurzyk

W środę około godziny 13.00 
nad jeziorem w okolicy Restau-
racji „Okrąglak” znaleziono klucz 
do samochodu z przyczepioną 
do niego zniszczoną maskotką. 
Właściciel może odebrać go w 
siedzibie naszej redakcji.

Red
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w nowogardzie, ul. ks. j. Poniatowskiego 21 

OGŁaSZa PrZeTarG uSTny na:
1. ciągnik rolniczy urSuS c355, nr rej. SZB 146N, rok produkcji 1975, cena wy-

wolawcza brutto 8.000,00 zł
2. przyczepa rolnicza d-46, nr rej. SZF 178B, rok produkcji 1986 r., cena wywo-

ławcza brutto 2.000,00 zł.
Przetarg na w/w pojazdy odbędzie się: Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych, ul. ks. j. Poniatowskiego 21 w dniu 04.10.2006 r. o godz. 1100.
Wadium 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie szkoły, najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 900.
Zaznacza się, że wadium przepada na rzecz szkoły, jeżeli żaden uczestnik prze-
targu nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz jeśli kupujący uchyli się od realizacji 
umowy kupna ciągnika, przyczepy w ciągu 7 dni.
ciągnik i przyczepę można oglądać na dwa dni przed przetargiem od godz. 1000 
do 1200 – Warsztaty szkolne. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Producent okien i drzwi
z PCV i Aluminium

- realizacja zamówień do 5 dni

- montaż i demontaż

- pomiar i doradztwo gratis

- transport gratis

- profil 3 i 5 komorowy

ROPLASTO

- okucia ROTO

72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a
tel. 091 39 21-088
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P.H. "ARNO" Sp. z o.o.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

zatrudni 
inżyniera budowlanego 

z uprawnieniami w wieku do 35 lat
Zarobki w wysokości do 5.000,00 zł. 

Zapewniamy mieszkanie lokatorskie - spółdzielcze.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefo-
nicznie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów 
Warszawy 103, telefon 091 57 92 630 lub 091 57 92 651, mgr 
Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 691 
657 800.

Sprzątanie w Glicku

W piątek 15 września w ramach akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA młodzież z I 
LO udała się do Glicka, by oczyścić teren wokół tamtejszego jeziora. Pomysł 
godny naśladowania, bo  uczniowie dbają nie tylko o swoje najbliższe otocze-
nie. W sprzątaniu wzięła udział młodzież z klas: I c, II c i III c. Opiekunami 
grupy byli: wicedyrektor Dorota Buriak, nauczyciel biologii - Grzegorz Zając 
(wychowawca klasy III c), nauczyciele wychowania fizycznego -Emil Gry-
gowski (wychowawca klasy II c) i Łukasz Podemski, nauczycielki j. polskiego 
- Katarzyna Mańkowska (wychowawczyni klasy I c) i Barbara Bartoszyńska 
oraz praktykantka.

Barbara Bartoszyńska

Na Osiedlu Bema

Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie w dniu 15 września 2006. włączyła się 
po raz  czwarty do Akcji Sprzątania Świata, która była przeprowadzona na 
Osiedlu Bema oraz w przynależnym do tego Osiedla lesie.

Na koniec akcji na placu szkolnym młodzież z Gimnazjum Nr 3 oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej  Nr  4 zostały poczęstowane napojami, chlebem i  
kiełbasą, którą upiekły  przy  ognisku.

Rada Osiedla serdecznie dziękuje sponsorom:  za kiełbasę i napoje Nad-
leśnictwu Nowogard, natomiast za chleb Państwu Barbarze i Waldemarowi 
Pędziszczak.

Ponadto dziękuję członkiniom Rady Pani Stanisławie Cicheckiej i Stani-
sławie Szcześniak oraz osobom prywatnym, które pomagały przy zorgani-
zowaniu ogniska.

Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 3 w Nowogardzie
Zofia Przybyszewska

 Sprzątanie Świata 2006



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 72 (1510)10

AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOwe
czĘści UŻYwANe 

i NOwe 
ORAz OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓw

 ROzBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOśĆ GOTÓwKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Sprzedam 
ładowarko-koparkę Forschnit 

i akumulatorowy wózek widłowy 
o udźwigu 1200 kg 

Tel. 091 39 22 329

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

Informujemy, że   

26 września 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA drObNE

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

ReKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju bądź ka-

walerki do wynajęcia. 0500 766 730.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-aro-

wą z murowaną altanką, z mediami. 
0604 509 996.

• Kupię lub wynajmę kawalerkę – Nowo-
gard. 0509 636 921.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

• Kupię działkę z możliwością zabudo-
wy o powierzchni ok. 1 ha w okolicach 
Nowogardu. 0693 682 492.

• Sprzedam kawalerkę, I piętro, ul. Żerom-
skiego. 0501 258 474.

•  Odstąpię mieszkanie lokatorskie 3-poko-
jowe, 70 m kw., I piętro, przy ul. Gryfitów. 
Tel. 0668 841 631. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
Tel. 0696 440 841. 

• Poszukuję kawalerkę lub mieszkanie 2-
pokojowe do wynajęcia. 0692 489 837.

• Wynajmę kawalerkę przy Placu Wolności 
2. 0668 137 234, 091 39 22 896.

• Wydzierżawię lokal o pow. 20 m kw. na 
działalność gospodarczą przy ul. Boh. 
Warszawy 82/1. Tel. 091 39 18 772.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 
w Szczecinie – Pogodno. 0601 75 38 
17.

• Pilnie poszukuję studentki do mieszka-
nia 2-pokojowego w Szczecinie. Kontakt 
– 0693 469 311.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
Tel. 0696 440 841.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze – 
własnościowe, 70 m2, II piętro, ulica Gry-
fitów. Z garażem lub bez. Do zasiedlenia 
w grudniu. Przyjmę najwyższą ofertę. 
Telefon 0 603 390 113.  

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie o pow. 220 m kw., pow. działki 
ok. 1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Sprzedam pół domu, 63 m kw., na wsi, 
Potuliniec. Tel. 0665 285 492.

• Sprzedam tanio pawilon handlowy, no-
woczesny, 9 m kw., duże okna wystawo-
we, okna i drzwi plastikowe z roletami 
zewnętrznymi. Tel. 091 39 26 386.

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
Kościuszki. Tel. 0696 440 841.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0505 
642 222.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie o pow. mieszkalnej 160 m, 
działka 1000 m. 0601 576 156.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspoma-
ganie kierownicy, ABS, centralny zamek, 
alufelgi 16’’, wtrysk mechaniczny, katali-
zator., GAZ, cena 4.500 zł. Tel. 0692 364 
824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, ABS, wspomaganie kie-
rownicy, c. zamek na pilota, elektr. 
szyby, lusterka, szyberdach, autoa-
larm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• SPRzeDAM Opel Astra kombi, 1992 r., 
wspomaganie kier., centr. zamek, ro-
leta bagażnika. Przebieg 178.000 km. 
0669 746 669.

• Traktorek do koszenia trawy, uszkodzo-
na skrzynia biegów (naprawa ok. 1000 
zł) sprzedam. 500 zł. 0603 852 270.

•  Sprzedam Ford Mondeo 1.8, 1998 r., z sa-
lonu, serwisowany, garażowany, pierw-
szy właściciel. 091 39 26 386. 

• Sprzedam BMw 525 TDS kombi, 1995 
r., cena 15.200 zł – do uzgodnienia. 
0668 841 631.

• Sprzedam Ford Fiesta Curier, poj. 1800, 
1994 r. 091 39 17 938, 0660 047 600.

• Sprzedam Peugeot 205, 1992 r., przegląd 
do 05.2007 r., cena 2.500 zł. 0607 64 68 
77.

• Sprzedam Ford Eskort kombi, 1999 r., 
cena 10.000 zł. 0607 418 911.

• Sprzedam Opel Astra II, 2001 r., poj. 1.6 
benzyna, cena 19.000 zł. 0500 11 11 26.

• Honda Civic sprzedam, 1994 r., 091 39 
25 556.

• Sprzedam Opel Corsa, poj. 1.4, 1995 r., 
ABS, wspomaganie, poduszki, klima, 
immobiliser, cena 3.000 zł (uszkodzony 
lewy bok). 091 39 26 668, 0605 524 788. 

ROLNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 

653 124.
•  Sprzedam prosięta. Tel. 0604 390 356. 
• Sprzedam ziemię. 0513 157 124.
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 4 Kw 

sprzedam. 091 39 104 98, 0603 895 622.
• Skup bzu czarnego. Nowogard, ul. Ko-

sciuszki 18/2. 0665 418 506.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę do re-

montu, cena złomu użytkowego. 0501 
237 062.

• Sprzedam sadzonki truskawek. 0509 86 
17 41, 091 39 23 689.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za jedy-

ne 1 zł od metra kw. oraz rekultywacja 
wyschniętych trawników. inżynier rol-
nik. 0600 653 124.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na in-

dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – tłumaczenia. 0500 66 45 
13.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport i przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• J. angielski – nauka i korepetycje. 

0608 654 492.
•  Sprzedam prosięta tel. 0604 390 356. 
•  Wynajmuję bryczkę na śluby i inne oka-

zje. 091 39 28 108. 
• wykonuję docieplenia budynków i 

dekarstwo. 0505 94 17 65.
• Domy od podstaw, remonty, wykończe-

nia. 0504 595 424.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• NAPRAwA SPRzĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Szafy, zabudowy, wnęki, kuchnie na wy-
miar. 0606 883 936.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• J. angielski - korepetycje – gimnazjum, 

szkoła średnia. 0607 061 450, 091 39 
22 227.

• DYwANOPRANie – 0604 373 143.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
•  Poszukuję opiekunki do 6-letniego 

chłopca. 0662 055 465. 
•  Zatrudnię murarzy, tel. 0608 817 214.  
• Bardzo dobre zarobki!!! zatrudnię 

murarza! Tel. 0604 422 221.
• Zatrudnię szpachlarzy, płytkarzy, mala-

rzy. 0605 115 064.
• Zatrudnię 2 mężczyzn do prac fizycznych 

(nie pijących). 0502 65 29 29.
• Pilnie poszukuję opiekunki do osoby 

leżącej. 091 39 20 829, 0509 355 480, 
0660 729 145.

• Przedsiębiorstwo Informatyczne „FOR-
TEL” zatrudni osobę studiującą do pracy 
w serwisie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego. Zgłoszenia na e-mail: 
fortel@post.pl

INNE
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, do 
domku, baru, cena 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody do domku, baru, 
cena od 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody 130 – 190 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, restaura-
cji, gdzie gorąca woda jest w kilku ba-
teriach jednocześnie. 0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 
pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, 
kamera, okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, byłeś 
ofiarą wypadku??? Należy ci się OD-
SzKODOwANie (z tytułu Oc). Pomo-
żemy ci je uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum Odszkodowań. 
zadzwoń, spotkajmy się, porozma-
wiajmy. Tel. 0500 766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elemen-
tów z kolumnami i dokumentacją, mało 
używana, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-
nia, domku, warsztatu – różne rozmia-
ry, nowe i uźywane – tanio oraz piec 
gazowy  c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 
elektronik, ekonomiczny, do domku 
– kuchni, cena 800 zł, serwis gwaran-
cyjny. 0501 446 467.

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 10.
•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Piec gazowy c.o. VAiLLANT, elektro-

nik, na mieszkanie, domek, cena 1.200 
zł oraz Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant – cena 400 zł. 
Gwarancja, serwis. 0501 446 467.

•  Z powodu wyjazdów oddam ślicz-
ną, młodą kotkę. 091 39 26 668, 0605 
524 788.

• Tanio sprzedam meblościankę, ławo-
stół i duży dywan. 091 39 21 148, po 
18.00.

• Sprzedam sofę, 2 fotele i pufy. 0503 
037 506.

• Potrzebujesz gotówki? Pracujesz i  nie 
masz czasu biegać po zaświadczenia? 
Prowadzisz działalność i nie chcesz 
dostarczać dokumentów z zUS-u i 
US? Jest oferta dla ciebie! KReDYT NA 
OświADczeNie!!! Oferta hiszpańskie-
go banku. zapraszamy: Biuro Kredy-
towe, ul. 700-lecia 6 A w Nowogardzie, 
tel. 091 392 72 668.

• Pralka, lodówka, bojler elektryczny 
sprzedam. 091 39 25 556.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 72 (1510)12

ReKLAMA

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Parking to za mało
Przy okazji modernizacji ulicy Bohaterów Warszawy wykonano parking dla 

samochodów. Jak widać na zdjęciu niektórym kierowcom on nie wystarcza i 
wjeżdżają swymi pojazdami na ścieżkę rowerową dosyć skutecznie blokując 
ruch. A robią to tuż przy znaku drogowym. Cóż, widocznie te symbole nie 
są czytelne dla wszystkich.

Ag
.
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krzyżówka nr 38kupon nr 38 Humor 
Henia Szczupaka

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 37 – MIMOZaMI 
jeSIeŃ SIĘ ZacZyna – na-
desłali:

Władysława Kubisz, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Michał Furmańczyk, 
Jerzy Siedlecki, Halina Heinrich, 
Maria Gortat, Maryla Piątek, 
Bogdana Walewska, Irena Przy-
byłek, Teresa Powalska, Alicja 

Wypych, Teresa Młynarska, 
Jerzy Zawadzki,  Franciszek Pa-
lenica, Pelagia Feliksiak, Regina 
Orłowska, Andrzej Leszczyński, 
Bogumiła Urtnowska, Ryszard 
Gutowski, Przemysław Sońtka, 
Stanisława Pokorska, Krystyna 
Młynarska.

W losowaniu brały również 
udział rozwiązania z nr 36 – 
Aniela Zdun, Barbara Bartosik, 

Józef Górzyński, Maria Gortat, 
Janina Grudzińska.

Prenumeraty „dn” na paź-
dziernik wylosowali:

- Maria Gortat z Czermnicy,
- Aniela Zdun z Nowogardu,
- Iwona Orłowska z Masz-

kowa.
Gratulujemy!

Bajki jak życie…
Łania i wilk
Łania małżonków wymieniwszy kilku,
W końcu się w szarym zakochała wilku.
Wilk, do ożenku bynajmniej nie skory
Gdy mu obrzydły kochanki amory,
Łyskając na nią zielonością ślepi
Pomyślał chytrze: „Może się odczepi?”
A łania tylko szepnęła w rozpaczy:
„Czemu pan, wilku, wilkiem na mnie patrzy?…”

Skutki krytyki
Lis poddał lwa działalność rzeczowej krytyce.
Król wzdychał, potakiwał, mokre miał źrenice.
Po zebraniu zaś ryknął: „Dawajcie tu mówcę!
Chciałbym go własnoręcznie pogłaskać po główce.”

Odwaga
Brytan podejmował zająca w ogrodzie za chatą,
„Miej odwagę się przyznać, źeś kapustę kradł tu!”
„To za wiele!- rzekł szarak, zębami szczękając.-
Jak okazać odwagę, skorom tylko zając?!”

  Ośla decyzja 
„Precz z tą hańbą!”- kłopouch postanowił w duszy,
I kazał sobie przystrzyc nazbyt długie uszy.
Śmiały zabieg mógł przynieść pożądane skutki,
Gdyby nie ośli rozum. Ten pozostał krótki.

zarozumiały burek
Pewien kundel – natura wylewna, gorąca –
Powitał raz szczekaniem spotkanego brzdąca.
Malec w płacz. A nasz Burek stwierdził: „Jakem pies!
Dziecko to krasomówstwem wzruszyłem do łez…”

Brakorób
Chełpliwy pająk rzecze do sąsiada:
„Sieć sporządziłem, że mucha nie siada!”
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRzewÓz OSÓB - ROMAN BiŃczYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOwA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 21.09.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD
1. Kierowca kat. C
2. Referent administracyjno-biuro-

wy
3. Operator zmianowy/mechanik 

oczyszczalni ścieków
4. Stolarz (lub osoba do przyucze-

nia)
5. Elektryk
6. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)
7. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
8. Sprzątaczka; Robotnik gospodar-

czy (gr. inw.)
9. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży
10. Mechanik samochodów osobo-

wych
11. Sprzedawca
12. Kucharz, pomoc kuchenna
13. Specjalista ds.kadr i płac

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. Kierowca C+E (Gryfice)
2. Kierownik ds. budowlanych 

(Szczecin)
3. Robotnik budowlany (Goleniów)
4. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)
5. Murarz (Szczecin)
6. Kelnerka (Rewal)
7. Brukarz (Praca na terenie całego 

kraju)
8. Szwaczka (Gryfice)
9. Kierownik budowy (Goleniów)
10. Recepcjonista (Niechorze)
11. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)
12. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD (Goleniów)
13. Operator linii tłoczącej DVD (Go-

leniów)
14. Pakowacz mięsa (Pelplin)
15. Pracownik produkcji (Ościęcin)

18 września 2006 r., Józef Stępień, ur. 1918 r., Czermnica

18 września 2006 r., Jerzy Płachecki, ur. 1957 r., Nowogard

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. warszawy 
7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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Pomorzanin Nowogard – Vineta Wolin 0:3 (0:1)

juniorzy: Znowu zabrakło 
dokumentów...

W sobotę wyjazd 
do Trzcińska – 
Zdroju

W najbliższą sobotę Pomorzanina rozegra 
kolejny mecz o punkty. Będzie to wyjazdowe 
spotkanie z Orłem Trzcińsko – Zdrój. Nasz 
zespół dosyć skutecznie dobija się do ligowej 
czołówki. Aktualnie z 15 punktami zajmuje 
szóstą pozycję w tabeli. Orzeł nie przegrał do 
tej pory żadnego spotkania na własnym boisku, 
a co więcej jako jedyny urwał punkty przewo-
dzącemu w tabeli Dębowi. I zrobił to na boisku 
w Dębnie. Naszych zawodników czeka więc 
ciężka przeprawa.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe spotkania kolejki:
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta Gry-

fice, Radovia Radowo Małe - Piast Chociwel, 
Vineta Wolin - Polonia Płoty, Piast Choszczno 
- Osadnik Myślibórz, Zorza Dobrzany - Odra 
Chojna, Kłos Pełczyce - Mieszko Mieszkowice, 
Fagus Kołbacz - Dąb Dębno.

Andrzej Garguliński

Podsumowanie Sezonu Let-
nich Spartakiad rekreacyjno 
– Sportowych Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych 
Gminy nowogard za rok 2006.

Punktacja piłki siatkowej kół 
LZS rok 2006.
1. OSP Wyszomierz – 146 pkt
2. Czermnica – 111 pkt
3. Ostrzyca – 66 pkt
4. Venus Długołęka – 65 pkt
5. Sikorki – 58 pkt
6. Wojcieszyn – 46 pkt
7. S.O.S Słajsino – 37 pkt
8. Olchowo – 26 pkt
9. Wierzbięcin – 21 pkt.
10. Dąbrowa – 19 pkt.
11. Nowogard – 16 pkt.

12. Jarchlino – 14 pkt
13. Żabowo – 7 pkt.
14. Karsk – 2 pkt
15. Strzelewo – 2 pkt
Punktacja piłki nożnej kół  LZS 
rok 2006.
1. Ostrzyca – 180 pkt.
2. Słajsino – 125 pkt.
3. Wyszomierz – 124 pkt
4. Olchowo – 92 pkt.
5. Długołeka – 86 pkt.
6. Wojcieszyn – 81 pkt.
7. Jarchlino – 54 pkt.
8. Nowogard – 52 pkt.
9. Wierzbięcin – 35 pkt.
10. Czermnica – 26 pkt.
11. Żabowo – 21 pkt.
12. Wołowiec – 12 pkt.
13. Karsk – 9 pkt.

Pomorzanin: Bobrowski - 
Lembas, Jakubowski, Mordzak, 
Hoppe, Majczyna, Pertkiewicz, 
Majdziński, Pastusiak (60’ Pasz-
kiewicz), Borowik Iwaniuk.

Słabo zaprezentowali się ju-
niorzy Pomorzanina Nowogard 
w meczu z Vinetą Wolin. Przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego 
na murawę wybiegło tylko dzie-
więciu podopiecznych Czesława 
Sowy, gdyż reszta zawodników 
nie miała przy sobie... wymaga-
nych dokumentów. Dopiero w 
15. minucie meczu nasza dru-
żyna zaczęła grać w komplecie. 
Warto przypomnieć, że podobna 
sytuacja miała już miejsce w nie-
dalekiej przeszłości. Pozostawmy 
ją jednak bez komentarza. 

Sam mecz przebiegał pod 
dyktando gości, choć w 5. mi-
nucie bliski zdobycia bramki 
był Borowik, którego strzał z 16. 
metrów minął słupek. Jednak 
już siedem minut później po 
rzucie rożnym zawodnik Vinety 
strzałem z pierwszej piłki poko-
nuje Bobrowskiego. Pomorzanin 
próbuje odpowiedzieć w 20. mi-
nucie. Pertkiewicz dośrodkowuje 
do Iwaniuka, który z ostrego kąta 
uderza niecelnie. W 30. minucie 
kolejna akcja gości, lecz uderze-
nie głową przelatuje nad bramką 
Pomorzanina.

Druga połowa to już zdecy-
dowana przewaga zawodników 
z Wolina. Już pięć minut po 
wznowieniu gry po indywi-

dualnej akcji zawodnika gości 
strzał z 16. metrów wpada do 
siatki Bobrowskiego. Jedyna 
groźna sytuacja naszego zespołu 
przeprowadzona została w 65. 
minucie, gdy Majczyna zagrywa 
do Pertkiewicza, który strzela 
minimalnie nad poprzeczką. W 
75. minucie Vineta mogła zdobyć 
trzecią bramkę. Kontra gości i 
Jakubowski musiał powstrzymać 
trzech zawodników. Na nasze 
szczęście czystym wślizgiem zdo-
łał powstrzymać tę akcję. Jednak 
co się odwlecze... W 82. minucie 
jeden z przyjezdnych decyduje 
się na strzał z bardzo ostrego 
kąta, przy którym Bobrowski 
tak niefortunnie interweniował, 
że wbił piłkę do własnej bramki. 
Do końca spotkania goście prze-
prowadzili jeszcze kilka akcji i 
w pełni zasłużenie wywieźli z 
naszego miasta trzy punkty.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Zorza Do-

brzany 5:4, Odra Chojna - Fagus 
Kołbacz 4:1, Dąb Dębno - Piast 
Choszczno 7:0, Osadnik Myśli-
bórz - Kłos Pełczyce 5:1, Mieszko 
Mieszkowice - Orzeł Trzcińsko 
Zdrój 3:2, Polonia Płoty - Ra-
dovia Radowo Małe 12:0, Piast 
Chociwel - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 4:0.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 8 24 37-4
2.  Vineta Wolin 8 22 30-5
3.  Osadnik Myślibórz 8 15 36-13
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 8 15 19-30
5.  Kłos Pełczyce 8 13 17-15
6.  Mieszko Mieszkowice 8 13 11-14
7.  Dąb Dębno 8 13 32-14
8.  Pomorzanin nowogard 8 10 8-16
9.  Radovia Radowo Małe 8 10 14-26
10.  Polonia Płoty 8 9 19-19
11.  Sparta Gryfice 8 9 11-13
12.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 8 8 13-19
13.  Odra Chojna 8 7 13-31
14.  Piast Choszczno 8 6 7-28
15.  Zorza Dobrzany 8 5 20-28
16.  Fagus Kołbacz 8 5 10-22

koniec letnich spartakiad 14. Strzelewo – 8 pkt.
15. Dąbrowa – 8 pkt.
Punktacja ogólna (siatkówka i 
piłka nożna).
1. Wyszomierz – 270 pkt.
2. Ostrzyca – 246 pkt.
3. Słajsino – 162 pkt
4. Długołęka – 151 pkt
5. Czermnica – 137 pkt.
Snajperzy 2006 r.
1. Daniel Kubicki – Ostrzyca 
– 13 bramek
2. Tomasz Nowacki – Wyszo-
mierz – 10 bramek
3. Maciej Gołdyn – Wyszomierz 
– 8 bramek
4. Sławek Zieliński – Olchowo 
– 6 bramek
5. Mariusz Stachowiak – Ostrzy-
ca – 4 bramki

Sporządził 
Tadeusz Łukaszewicz

Siatkarze 
na parkiet

Wznawia treningi LUKS „Siatkarz”. Treningi 
odbywać się będą co czwartek o godz.18.00 w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dotyczy to roczników 1990 – 1994.
Przewodniczący MGZ LZS 

w nowogardzie jan Tandecki

Bonifrowski 
najlepszy

Od dłuższego czasu na nieoficjalnej stronie 
nowogardzkiego klubu www.pomorzaninno-
wogard.za.pl prowadzona jest sonda, w której 
internauci mogą wybrać najlepszego zawod-
nika meczu naszej drużyny. Od dziś będziemy 
publikować jej wyniki zachęcając jednocześnie 
wszystkich do odwiedzania tej strony i brania 
udziału w głosowaniu.

Zdaniem kibiców w ostatnim meczu Pomo-
rzanina z Vinetą Wolin najlepiej zaprezentował 
się zdobywca dwóch bramek Wojciech Boni-
frowski. Głosowało na niego aż 56,25% inter-
nautów. Drugie miejsce zajął Krystian Rzechuła 
z 15,63 % głosów a trzecie Marek Piątkowski.

Gratulujemy uznania w oczach kibiców.
Andrzej Garguliński
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 Witamy wśród nas...

reklama

Córka Anny Mularczyk 
ur.12.09.06 z Mieszewa

Córka Agnieszki Ma-
rut.13.09.06 z Wojtaszyc

Syn Beaty Janic.16.09.06 
z Dębic

Syn Sandry Łuczak 
15.09.06 z Nowogardu

Córka Magdaleny Pa-
luszkiewicz 19.09.06 z 
Łosośnicy

Córka Marzeny Mi-
chalskiej-Góralczyk 
18.09.06 z Dobropola

Syn Ireny i Zbyszka 
19.09.06 z Nowogardu
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Hurtownia Rowerów i Skuterów
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WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady
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od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

czytaj na str. 6

Czytaj strona 4

ReklaMa

czytaj na str. 11

czytaj na str. 4

Okazała uroczystość
czytaj na str. 2

Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

ReklaMa

Foto F. karolewski

ReklaMa ReklaMa

10-lecie Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej Plamy na jeziorze

Znane źródło 
pochodzenia

uniknąć 
tragedii

czytaj na str. 2

Przedszkole nr 3

Święto 
Pieczonego 
Ziemniaka

Pomorzanin Nowogard

Przerwana 
passa

Znane są 
okręgi 
wyborcze
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kronika policyjna
W poniedziałek nieznany 

sprawca uszkodził budkę telefo-
niczną w okolicy ulicy Bankowej 
demontując obudowę oświetle-
nia. Policjanci proszą o kontakt 
świadków tego zdarzenia.

We wtorek personel sklepu 
„Lidl” zatrzymał złodzieja, który 
próbował wynieść owoce wartości 
5 zł. Został za to ukarany manda-
tem karnym.

W środę włamano się do samo-
chodu mercedes 207 zaparkowa-
nego przy ulicy Armii Krajowej. 
Po wyjęciu szyby z drzwi bocznych 
złodziej zdemontował prędkoś-
ciomierz auta. Właściciel pojazdu 
oszacował swoje straty na 300 zł.

W nocy w Bodzęcinie skradzio-
no ziemniaki złożone w kopcu. 
Straty oszacowano na 700 zł. 
Złodziej nie cieszył się zbyt długo 

swoim łupem, bo już następnego 
dnia znalazł się w rękach policji.

Z otwartego samochodu marki 
żuk zaparkowanego przy znaj-
dującej się przy ulicy Bohaterów 
Warszawy masarni skradziono 
portfel z pieniędzmi i dokumen-
tami. Właściciel oszacował swe 
straty na 1150 zł.

Później podobne zdarzenie 
miało miejsce w znajdującej się 
niedaleko piekarni. Tym razem 
pokrzywdzony został kierowca 
zaparkowanego tam mana, który 
stracił torebkę z dokumentami.

Na drodze Nowogard – Miętno 
policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę. Artur G. miał w wydy-
chanym powietrzu aż 2,5 promila 
alkoholu.

Kolejny nietrzeźwy kierowca 
jechał ulicami naszego miasta 

Straż Pożarna
W minionym tygodniu, w 

dniach 18 – 24 września strażacy 
wyjeżdżali tylko dwukrotnie. Nie 
odnotowano żadnego pożaru.

W poniedziałek około godziny 
13.15 na ulicy 700-lecia strażacy 
usuwali i neutralizowali plamę 

oleju, która wyciekła z przejeżdża-
jącego samochodu.

W piątek o godzinie 12.28 
na ulicy Sienkiewicza z jezdni 
usuwano szkło po kolizji dwóch 
samochodów.

Ag

samochodem marki BMW. Maciej 
S. miał w wydychanym powietrzu 
1,7 promila alkoholu.

W czwartek włamano się do 
mieszkania w Wierzbięcinie. Zło-
dzieje wykorzystali fakt, że w 
lokalu od dłuższego czasu nie 
było domowników i po wyważe-
niu drzwi balkonowych wynieśli 
wypoczynek skórzany wartości 
4 tys. zł. 

W piątek włamano się do byłych 
magazynów „Ruchu” przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Złodzieje 
wybili szybę i skradli przewody 
elektryczne i inne metalowe ele-
menty, które wkrótce zapewne 
zostaną sprzedane w skupie złomu. 
Przy okazji zdewastowano tablicę 
elektryczną zasilającą sąsiednie 
pomieszczenia.

W sobotę personel sklepu „Lidl” 
zatrzymał złodzieja, który usiłował 
ukraść termometr wartości 10 zł. 
Został za to ukarany mandatem 
karnym.

Na stację „Orlen” przy ulicy 3 
Maja podjechał srebrny chrysler 
voyager, który zatankował gaz i pa-
liwo, po czym nie płacąc rachunku 
odjechał w kierunku Goleniowa.

Na ulicy 3 Maja policjanci za-
trzymali Dawida M. który jechał 
volkswagenem golfem mając w 
wydychanym powietrzu 1,15 pro-
mila alkoholu.  Ag

Uniknąć tragedii

O wypadek nie trudno
Wypadki na drodze krajowej nr 6 są niemal na 

porządku dziennym. Dlatego warto czynić wszelkie 
starania by zmniejszyć ich liczbę. Dziś opisujemy 
jedno z miejsc, które dzięki niewielkim nakładom 
finansowym stałoby się znacznie bezpieczniejsze.

Na drodze między Wojcieszynem a Żabowem, tuż 
przy zjeździe do miejscowości Maszkowo znajduje 
się przystanek. Brakuje tam jednak zatoczki, więc 
autobusy i busy muszą zatrzymywać się na jezdni. Z 
drugiej strony szosy, nie ma co prawda, nawet tab-

liczki oznaczającej przystanek, jednak mieszkańcy 
Maszkowa wracający z Nowogardu czy Szczecina 
muszą gdzieś wysiadać, więc tam również muszą 
zatrzymywać się na jezdni. Na ruchliwej  drodze, na 
której kierowcy mocno przyciskają pedały gazu w 
swoich samochodach o wypadek nie trudno.

Trzy lata temu na tym odcinku drogi doszło do 
wypadku, w wyniku którego trzy osoby trafiły do 
szpitala. W tył zatrzymującego się autobusu, z którego 
wysiadali pasażerowie uderzył samochód osobowy, a 
w niego uderzył kolejny. Od tego czasu nie odnoto-
wano, co prawda, poważniejszych kolizji, lecz - jak 
mówią okoliczni mieszkańcy – niemal codziennie 
dochodzi do sytuacji, w których o wypadek jest o 
przysłowiowy włos.

„Kilka dni temu jechałem w kierunku Żabowa. Z 
naprzeciwka jechał autobus, który zatrzymał się tuż 
przy przystanku. Jadący za nim kierowca tira nawet 
nie próbował się zatrzymać, tylko minął go zjeżdżając 
na mój pas. Przed czołowym zderzeniem uratowałem 
się zjeżdżając na pobocze”. – zrelacjonował nam jeden 
z mieszkańców Żabowa zapewniając, że nie jest to 
przypadek odosobniony.

Pasażerowie autobusów też nie mają łatwego życia. 
W okolicy nie ma żadnego przejścia dla pieszych, więc 
muszą w miejscach niedozwolonych przebiegać przed 
rozpędzonymi autami. Grozę sytuacji nadaje fakt, że 
dzieje się to tuz przy wzniesieniu więc piesi nie zawsze 

widzą nadjeżdżające samochody 
a ich kierowcy nie dostrzegają 
szykujących się do przejścia przez 
jezdnię ludzi.

Czy trzeba czekać aż dojdzie 
do tragedii? Sytuację znacznie 
poprawiłaby budowa zatoczek 
dla autobusów i busów. Jest tam 
wystarczająco dużo miejsca by je 
wykonać, a koszt ich budowy jest 

stosunkowo niski. Nowo-
gardzki Urząd Miejski za-
pewne umyje ręce twier-
dząc, że inwestycje na 
drodze krajowej są poza 
jego kompetencjami. Ale 
kto, jeśli nie lokalny samo-
rząd ma sygnalizować ta-
kie potrzeby zarządzającej 
tą drogą instytucji?

Ag

Na tym odcinku o wy-
padek nie trudno.

Plamy na jeziorze

Znane źródło 
pochodzenia

O plamach substancji smoli-
stych pojawiających się co jakiś 
czas na powierzchni naszego 
jeziora w okolicach fontanny 
pisaliśmy już kilkakrotnie. Dziś 
znane jest już źródło ich pocho-
dzenia.

Jakiś czas temu płetwonurko-
wie pobrali próbki substancji za-
legającej na dnie naszego jeziora, 
które zostały wysła-
ne do Głównego In-
stytutu Górnictwa w 
Katowicach. Eksper-
ci mieli dokładnie 
przebadać próbki, 
dzięki czemu można 
by jednoznacznie 
określić źródło ich 
pochodzenia. Wy-
niki przesłane przez 
Instytut potwierdza-
ją , że skład substan-
cji znajdującej się 
w jeziorze jest identyczny z 
substancją pobraną z kanału 
technologicznego nieczynnej 

gazowni. O wynikach badań 
została poinformowana Wiel-
kopolska Spółka Gazownicza 
oddział w Szczecinie. Jeśli okaże 
się, że jest ona winna powstania 
zanieczyszczenia będzie musiała 
pokryć koszty usunięcia substan-
cji. Gra jest warta świeczki, bo 
fachowe usunięcie substancji jest 
operacją niezwykle kosztowną.

Do sprawy będziemy wracać.
Ag
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Przegląd prasy krajowej

ReklaMa

“Prokuratorskie cBŚ” Zenon Baranow-
ski, Poniedziałek, 25 września 2006, Nr 224 
(2634)
Elitarne zespoły śledczych przejmą zadania dotychczasowych wydziałów 
ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej istniejących przy prokura-
turach okręgowych i apelacyjnych.
Skuteczna i efektywna walka z mafią - to cel “prokuratorskiego CBŚ”, któ-
re ma powstać za kilka miesięcy przy Prokuraturze Krajowej. Jego utwo-
rzenie ma się wiązać z całościową reformą struktur prokuratury. Biuro 
ds. Przestępczości Zorganizowanej przejmie zadania dotychczasowych 
wydziałów walki z gangami, które istnieją przy prokuraturach okręgo-
wych i apelacyjnych.
Biuro do spraw Przestępczości Zorganizowanej, nazywane “prokurator-
skim Centralnym Biurem Śledczym”, które ma powstać przy Prokuraturze 
Krajowej, przejmie zadania dotychczasowych wydziałów ds. zwalczania 
przestępczości zorganizowanej istniejących przy prokuraturach okręgo-
wych i apelacyjnych. Ponadto przy każdej z 11 prokuratur apelacyjnych 
w całym kraju powstaną terenowe oddziały BPZ.

„jak jurczyk rządził Szczecinem. Podsu-
mowanie kadencji” Jolanta Kowalewska, 
Poniedziałek, 25 września 2006, Nr 224 (5231)
- Ja w szczegóły nie wchodzę - przyznał z rozbrajającą szczerością radnym 
Marian Jurczyk na jednej z ostatniej sesji. To wyznanie świetnie charakte-
ryzuje cztery lata rządów prezydenta Szczecina.
Legenda szczecińskiego Sierpnia ‘80, były senator (w latach 1997-2000) i 
prezydent Szczecina (w latach 1998-2000) wygrał pierwsze bezpośrednie 
wybory na prezydenta miasta w 2002 r. dość niespodziewanie. Już za swej 
pierwszej prezydentury udowodnił bowiem, że nie radzi sobie z kierowa-
niem miastem. Zza jego pleców rządziło SLD.

„Projekt zmian w lecznictwie. jak powstaje sieć 
szpitali” Sylwia Szparkowska, Poniedziałek, 25 wrześ-
nia 2006 Nr 224 (7518)
Tylko te szpitale, które znajdą się w tzw. sieci, będą miały gwarancję, że 
dostaną publiczne pieniądze. “Rzeczpospolita” dotarła do założeń ustawy 
określającej, jakie będą kryteria jej tworzenia
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad określeniem, ile szpitali - i z jakimi 
oddziałami - jest w Polsce potrzebnych. Na razie wszystkie dokumenty 
na ten temat są opatrzone klauzulą “poufne”. - Listę szpitali, które znajdą 
się w sieci, pokażemy dopiero po wyborach samorządowych, by nie stała 
się ona elementem przedwyborczej gry politycznej - zapowiada minister 
zdrowia Zbigniew Religa.
Udało nam się dowiedzieć, w jaki sposób będzie tworzona sieć. Na po-
czątek dyrektorzy wypełnią szczegółową ankietę -są w niej pytania o kon-
dycję finansową, rodzaj i stan sprzętu, dostęp do leczenia, liczbę zakażeń 
szpitalnych, wreszcie o warunki, w jakich przebywają pacjenci, na przy-
kład, czy mają dostęp do telefonu. Te ankiety - wybiórczo -będą spraw-
dzane.

ReklaMa

Sprawozdanie z działalności 
burmistrza cz. I

Przedstawiamy sprawozdanie z 
działalności burmistrza Nowogardu w 
okresie od 05.07.2006 r. do 20.09.2006 
r. Sprawozdanie przedstawił Kazimierz 
Ziemba na sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się w minioną środę.

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska

1. Ogłoszono przetarg na I etap re-
montu – przebudowy dróg i chodników 
na os. Radosław i na os. Waryńskiego. 
Termin otwarcia oferty na wykonanie 
zadania na os. Radosław 22 bm., termin 
wykonania prac – 1 miesiąc od daty 
podpisania umowy. Z kolei wykonanie 
prac na ul. Waryńskiego przewidziano 
na 17 listopada 2006 r.

2. Zakończono rozmowy z ENEA w 
sprawie podpisania umowy na moder-
nizację oświetlenia drogowego na tere-
nie miasta i gminy Nowogard. Umowa 
zostanie podpisana po zakończeniu 
procedur obowiązujących z ENEA. 
Wartość umowy to 808 tys. zł plus pro-
wizja rekompensacyjna w kwocie 140 
tys. zł plus VAT. Ogółem wartość brutto 
umowy to kwota 1.150 tys. zł.

3. Dla spółdzielni mieszkaniowej 
„Zgoda” (Os. Bema) wydano decyzję 
zezwalającą na zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.

4. Rozstrzygnięto przetarg nieogra-
niczony na świadczenie usług z zakresu 
opieki weterynaryjnej nad bezdomny-
mi zwierzętami domowymi z obszaru 
gminy Nowogard. Umowę podpisano z 
jedynym wykonawcą, który złożył ofer-
tę, tj. Tadeuszem Soroką, działającym 
pod nazwą Przychodnia weterynaryjna 
„Sikorka”. Wynagrodzenie wykonawcy 
wynosi 95,00 zł za przyjęcie zwierzęcia i 
9.00 zł za jego dzienne utrzymanie.

5. Dokonano przydziału sześciu 
mieszkań komunalnych: lokalu 3-
pokojowego przy ul. Boh. Warszawy 
oraz kawalerek przy ul. Warszawskiej, 
Kowalskiej, 700 Lecia, Reja (lokal so-
cjalny) i w Jarchlinie (lokal socjalny).

6. Zawarto umowę na dostawę trzech 

zestawów zabawowych, które zostaną 
ustawione na palcach zabaw w Czer-
mnicy, Ostrzycy i Wyszomierzu oraz 
urządzeń na plac zabaw na os. Wiejska 
– Kościuszki. Wartość urządzeń wynosi 
ok. 20 tys. zł.

7. Zakład Monitoringu Środowiska 
Głównego Instytutu Górnictwa w 
Katowicach przeprowadził „badanie i 
ocenę związków organicznych zanie-
czyszczających jezioro nowogardzkie”. 
Więcej czyt. w dzisiejszym DN.

W zakresie spraw inwestycji i re-
montów

1. Budowa budynku mieszkalno 
– socjalnego w dniu 15 września ogło-
szony został przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej dwóch 12-
rodzinnych budynków mieszkalnych 
przy ul. Cmentarnej.

2. Modernizacja budynku szpitala 
w Nowogardzie. Dnia 14 lipca 2006 
r. zawarta został umowa z pracownią 
projektową ze Szczecina na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej dotyczącej remontu pomieszczeń 
pralni w szpitalu. Wartość umowy 
wynosi 28.670,00 zł.

3. Budowa pieszojezdni przy ul. 
Poniatowskiego. Wartość umowy 
29.280,00 zł

4. Modernizacja ul. Kowalskiej obej-
mująca I etap polegający na powierzch-
niowym utrwaleniu nawierzchni nową 
technologią. Nawierzchnia będzie 
również wykonana przy garażach na 
ul. Zamkowej. Koszt inwestycji wraz z 
obsługą geodezyjną – 31.598,00 zł

5. Budowa sieci wodociągowej 
Nowogard – Kulice – Wierzbięcin 
– Ostrzyca.

Termin wykonania planowany jest na 
pierwszą połowę grudnia 2006 r.

6. Modernizacja ul. Traugutta – wy-
konanie nowych chodników i wjazdów 
oraz remont nawierzchni bitumicznej.

7. Adaptacja budynku po byłej szkole 
w Jarchlinie na lokale socjalne.

8. Przebudowa ul. Dąbrowskiego od 
ul. Traugutta do ul. Sikorskiego.

red.
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Ale uroczystość zawdzięczała 
swoją wyjątkowość niespoty-
kanej oprawie, która jej towa-
rzyszyła.

Tego dnia poświęcono bowiem 
Dom Parafialny, w którym za-
mieszkał proboszcz parafii ks. 
Ireneusz Kamionka, a także po-
sadzono Dąb Papieski. Przybyły 
na uroczystość ks. Biskup Błażej 
Kruszyłowicz poświęcił również 
różańce dla bierzmowanej mło-
dzieży oraz obrazki I komunijne 
dla dzieci, które czekały długo 
na tę szczególną okazję, aby ich 
pamiątki komunijne poświęcono 
w tak szczególny sposób.

Dziesięciolecie tej najmłodszej 
nowogardzkiej parafii stano-

wiło okoliczność, dla której ks. 
Proboszcz połączył tych kilka 
różnych ceremonii w jednym 
dniu. Podczas homilii ks. Biskup 
nawiązał do ewangelicznego 
obrazu, w którym to pan Jezus 
- źródło wody życia prosi nie-
wiastę przy studni, aby „dała 
mu pić”.

Ta przejmująca scena, w której 
kobieta odkrywa oczyma wiary, 
że oto podaje wodę Mesjaszowi, 
uzmysławia nam, że Zbawiciel 

dokończenie ze str. 1  WYBORY, WYBORY...

Szkoła Muzyki
Edward Stec • ul. 3 Maja 4/4

Tel. 091 39 25 983
Przyjmuje zapisy: na rok szkolny 

2006/07 od lat 7 do sekcji fortepianu, 
akordeonu i instrumentów klawiszowych.

dO  PrZedSIĘBIOrcÓW I rZeMIeŚLnIkÓW  
ZIeMI nOWOGardZkIej!                                      

      Zwracamy się z apelem o  przekazywanie wpłat na zakup nowego dzwonu dla naszego 
kościoła W.N.M.P  w Nowogardzie!

Zgodnie z tradycją fundatorami dzwonu byli rzemieślnicy i kupcy.
Po ostatnim pożarze pragniemy dochować tej chlubnej tradycji i tym razem również 

ufundować dzwon ‘’nadZIeja’’
Wpłaty do dnia 15 października prosimy kierować na konto odbudowy kościoła:
Parafia Rzymsko Katolicka PW  WNMP  
ul. Kościelna 2 A  72-200 Nowogard  
Konto :Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Nowogard
nr 73 1240 3884 1111 0010  0859  4337
z dopiskiem ‘’dZWOn’’
Wpłaty w kwocie 2.000 .- zł i wiecej będą uhonorowane imiennym wyróżnieniem na 

pamiątkowej tablicy w kościele.
cech rzemiosł różnych         Forum rozwoju Gospodarczego
w nowogardzie                            Ziemi nowogardzkiej
tel. 091 3921777                           tel. 501549818
Przypominamy również, iż zgodnie z obowiązującym prawem  kwotę darowizny można 

odliczyć od podstawy  opodatkowania w zeznaniu rocznym!

Znane są okręgi 
wyborcze

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi 
krokami. Dziś publikujemy kształt poszcze-
gólnych okręgów wyborczych dla wyborów 
burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej wraz 
z liczbą mandatów im przysługujących.  Ag

I okręg: Bohaterów Warszawy, Gryfitów, 
Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Radosława, 
Światowida, 15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, 
Zaciszna, Stefana Żeromskiego, Cmentarna, 
Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Ma-
gazynowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, 
Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława 
Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Wartcka, , Batalionów Chłopskich, 
Dąbrowszczaków, Dworcowa, Górna, Kazimie-
rza Wielkiego, Fabryczna, Jana Kilińskiego, 
700-Lecia, 3 Maja, Pocztowa, Stanisława Rze-
szowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona.

II okręg: Bankowa, Blacharska, Stefana 
Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Luboszan, Lutyków, 5 Marca, Osiedlowa, Plac 
Wolności, Warszawska, Armii Krajowej, Brzo-
zowa, Bartosza Głowackiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Stefana Grota Roweckiego, 
Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Tadeusza Koś-
ciuszki, Lipowa, Macieja Rataja, Plac Szarych 
Szeregów, Racławicka, Teodora Roosevelta, 
Władysława Sikorskiego Stolarska, Szkolna, 
Świerkowa, Wiejska, Zamkowa, Jarosława 
Dąbrowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, 
Kościelna, Kowalska, Marsz, Józefa Piłsud-
skiego, Monte Cassino, Promenada Romualda 
Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego, Gen. 
Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Leśna, 
Stanisława Staszica, Smużyny, Pustać.

III okręg: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, 
Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, 
Żabówko, Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, 
Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sąpole, 
Słajsino, Wierzbięcin, Długołęka, Krasnołę-
ka, Wyszomierz, Olchowo, Miękkie, Nowe 
Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Radłowo, 
Starogoszcz, Kościuszki, Gardna, Sieciechowo, 
Czermnica, Strzelewo, Świerczewo, Suchy Las, 
Płotkowo, Bochlin, Błotno, Błotny Młyn, Karsk, 
Warnkowo, Dąbrowa, Grabin, Łegno, Miodne, 
Ogary, Sikorki, Trzechel, Dobroszyn, Olszyca, 
Ogorzele, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie, 
Glicko, Lestkowo,Orzechowo, Orzesze, Struga, 
Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zatocze.

Odsłonięcie pamiątkowego ka-
mienia

Niechaj zstąpi na ciebie Duch...

10-lecie parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej

Okazała uroczystość
W niedzielę w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Bema w Nowogardzie odbyła się wy-

jątkowa uroczystość. Kilkanaścioro młodych mieszkańców naszego miasta przystąpiło do Sakramentu 
Bierzmowania.
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przyszedł do każdego w każdym 
miejscu pragnąc, aby człowiek 
odpowiedział swoją prostą mi-
łością na wieczną i zbawczą 
miłość Boga.

Wspólnota parafialna na os. 
Bema codziennie budując wy-
trwale swoją świątynię i duchową 
więź wpisuje się w to ewangelicz-
ne przesłanie.

Parafia pw. Matki Bożej Fa-

timskiej, szkoła im. Jana Pawła 
II, Dąb Papieski to też symbo-
liczne wyrazy swoistego rysu tej 
wspólnoty parafialnej w naszym 
mieście i gminie. Pontyfikat Jana 
Pawła II oświecony był wyjątko-
wym fatimskim przesłaniem, to 
orędownictwu M.B. Fatimskiej 
– jak otwarcie głosił – zawdzię-
czał Papież Polak ocalenie po 
zamachu w 1981 r na placu św. 
Piotra. 

O tych okolicznościach wspo-
mniał też ks. Biskup Błażej Kru-
szyłowicz zachęcając do ich roz-
ważania młodych ludzi, którzy 
otrzymali sakrament chrześci-
jańskiej dojrzałości.

W trakcie uroczystości sadze-
nia dębu, odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej ten fakt okazale 
zaprezentowali się pracownicy 

Nadleśnictwa Nowogard, któ-
rych fachowa opieka nad młodą 
sadzonką gwarantuje, że dąb bę-
dzie miał wszelkie warunki, aby 
przez wieki świadczyć o „wierze 
ojców” w bezcennym darze dla 
następnych pokoleń. Miesz-
kańcy os. Bema, którzy licznie 
uczestniczyli w uroczystości 
mogli z dumą pokazać swoją 
parafię zarówno ks. Biskupowi, 

księżom przybyłym z innych 
parafii, jak i władzom miasta w 
osobie burmistrza Kazimierza 
Ziemby, który osobiście wraz z 
ks. Biskupem, nadleśniczym i 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
4 wsadził Papieski Dąb.

Redakcja DN składa księdzu 
proboszczowi i wspólnocie para-
fialnej najlepsze życzenia z okazji 
10-lecia istnienia parafii. red.

foto. F karolewski

echo-30 atakuje
16 osób z nowogardzkiego w szpitalu goleniow-

skim
(DN piątek 27 września 1996 r., nr 76)
W ciągu ostatnich tygodni głośną sprawą są zachoro-

wania  na wirusowe zapalenie opon mózgowo – rdzenio-
wych powodowane przez rozprzestrzenianie się wirusa 
ECHO-30. Jak podaje „Głos Szczeciński” od 1993 do 1995 
roku zachorowały 4464 osoby. Do działu Higieny Komu-
nalnej Województwa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Szczecinie od 16 maja do 21 września wpłynęło 689 
zgłoszeń o zachorowaniach, z tego 432 potwierdzone. 
Tylko od 1 września 89 osób w województwie szcze-
cińskim zapadło na tę chorobę. Najwięcej zachorowań 
notuje się w województwie stołecznym i gdańskim, w 
szczecińskim choroba ma łagodniejszy przebieg i nie 
powoduje powikłań. Chorują głównie dzieci w wieku 5 
– 15 lat. Dyrektorom szkół, zakładów pracy, placówek 
medycznych, wodociągów, itp. zalecono szczegółowy 
rygor i dbałość o higienę. Wszystkie przypadki są hospi-
talizowane i odizolowane. Jednakże lekarze wciąż apelują 
o baczne obserwowanie swoich pociech i z każdym za-
grożeniem zwracanie się do służby zdrowia, pogotowia 
ratunkowego, kliniki czy szpitala.

jacek Ziobro w nowogardzie
(DN piątek 27 września 1996 r., nr 76)
Już za kilka dni – 3.X., wystąpi w Nowogardzie Jacek 

Ziobro ze swym autorskim kabaretem – „Moda na Zio-
bra”. Ziobro znany jest od niedawna w światku kabaretu 
polskiego, zdobył między innymi Grand Prix na XVI 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, jest 
również autorem kabaretu „przeciąg” emitowanego w 
telewizji publicznej. Autor prezentuje nowoczesną formę 
kabaretową, korzystając niejednokrotnie z pastiszu, farsy, 
parodii… nawet Louisa Armstronga.

Szkolne rocznice w długołęce, Strzelewie, żabowie 
i Błotnie

(DN piątek 27 września 1996 r., nr 76)
Cztery szkoły gminne obchodzą w tym roku swoje 

półwiecze działalności na Ziemi Nowogardzkiej. Wczoraj 
uroczystość 50-lecia obchodziła szkoła w Długołęce; 
następne w kolejności są szkoły w Strzelewie (4.10.96 r.), 
Żabowie (12.10.96 r.), Błotnie i Wierzbięcinie.

Szkoły bardzo uroczyście obchodzą te rocznice zapra-
szając na nie absolwentów, byłych pracowników, uczniów 
i rodziców. Będą to na pewno kulturalne wydarzenia tego 
roku w tych miejscowościach, gdyż szkoły przygotowały 
programy artystyczne, wystawy dokumentujące ich histo-
rię oraz wiele innych atrakcyjnych propozycji.

Z okazji 
zawarcia związku małżeńskiego 

Panu Marcinowi 
Gizińskiemu 

i Jego Małżonce 
dużo szczęścia 

na nowej drodze życia 
życzą 

pamiętające przyjaciółki 
Pani Heni

ŻyCzeNia

Leśnicy najlepiej zadbają o 
Dąb Papieski

Młodzież z przejęciem czeka na 
bierzmowanie

Poświęcenie plebanii

Kościół coraz piękniejszy

Kościół pękał w szwach



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 73 (1511)6

Święto Wody
Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Sp. z 
o.o. w Nowogardzie serdecznie 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców na imprezę edukacyj-
no-rozrywkową pod nazwą 
„Święto Wody”, która odbędzie 
się w dniu 30 września 2006 r. 
na terenie Placu Szarych Sze-
regów.

„Święto Wody” to pierwsza 
z corocznych imprez, jakie 
cyklicznie odbywać się będą 
w naszym mieście, a których 
celem jest propagowanie zna-
czenia i roli wody w życiu 
człowieka oraz popularyzacja 
wiedzy o tematyce ekologicz-
nej związanej z ochroną zasobów wodnych. Podczas tegorocznego „Święta 
Wody”, zorganizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowogar-
dzie, odbędzie się szereg atrakcji o charakterze rozrywkowym oraz konkur-
sów dla dzieci i dorosłych, których zwycięzcy zostaną uhonorowani atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi.

W ramach „Święta Wody” organizujemy też „Drzwi Otwarte” skierowane 
do wszystkich mieszkańców, którzy chcą poznać techniczne uwarunkowa-
nia prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności technologię 
ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczysz-
czania ścieków oraz metodologię wykonywania analiz laboratoryjnych wody 
i ścieków.

TeksT spoNsoRowaNy

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ob-
chodach „Święta Wody” zgodnie z przedstawionym programem. Gwarantu-
jemy niezapomniane wrażenia oraz doskonałą zabawę przy muzyce i dobrej 
kuchni.

Program obchodów „Święta Wody” w dniu 30.09.2006 r. 

10.00 - 14.00 „Drzwi otwarte” - możliwość zwiedzania 
obiektów:

 - Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wojska Polskie-
go 37

 - Oczyszczalni Ścieków, ul. Zamkowa 9
 - Laboratorium Badań Wody i Ścieków, ul. 

Boh. Warszawy 34 
14.30 - 24.00  „Święto Wody” - Plac Szarych Szeregów 
14.30 Rozpoczęcie obchodów „Święta Wody” 
15.30 - 18.00    Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych - te-

matyka „woda i ochrona środowiska” 
18.15 - 18.45  Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego dla 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz wręczenie atrakcyjnych nagród rzeczo-
wych 

19.00 - 20.30 Występ zespołu muzycznego „ABBA SHOW” 
20.30 - 21.00 Gwóźdź programu „Grające fontanny” 
21.00 - 24.00 Zabawa z okazji „Święta Wody” i zakończenia 

lata

Przedszkole nr 3

Święto Pieczonego Ziemniaka
W miniony piątek w Przedszkolu 

nr 3 odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Miła atmosfera przy 
muzyce pozwoliła zapomnieć licznie 
przybyłym do przedszkola gościom, 
że odchodzi lato i nadchodzi jesień.

- Odchodzi lato. Czas powitać je-
sień – cieszymy się, że lato odchodzi 
tylko w kalendarzu a piękna pogoda 
pozostaje. Piękna pogoda pozwoli nam 
na wspólne – i mam nadzieję – miłe 
spędzenie czasu. Myślę, że dzisiejsze 
Święto Pieczonego Ziemniaka pozwoli 
zintegrować całą przedszkolną spo-
łeczność. Czas spędzony z dzieckiem 
na wspólnej zabawie i wypoczynku 
gwarantuje prawidłowy rozwój emo-
cjonalny, wzmacnia więź pomiędzy 
dzieckiem a rodzicem oraz pozwala 
bliżej poznać wychowawcę. Właśnie 
podczas tego typu spotkań rodzice w 
luźnej, swobodnej atmosferze prędzej 
się otwierają. To jest bardzo ważne. 
Zapraszam rodziców i dzieci do wspól-
nej zabawy i udziału w konkursach na 
najdłuższą obierkę, na najszybszego 
obieracza, najbardziej pomysłową 
kukiełkę ziemniaczaną oraz konkurs 
plastyczny na temat zbliżającej się 
jesieni – w ten oto sposób rozpoczęła 
wspólne świętowanie dyrektor przed-
szkola Ewa Wróbel.

Atrakcją popołudnia były pieczone 
ziemniaki i kiełbaski w ognisku oraz 
miska grochówki za symboliczną 
złotówkę. 

Święto Pieczonego Ziemniaka to 
jedna z form współpracy z rodzicami, 
która tworzy klimat wzajemnego 
zaufania, przyjaznej atmosfery sprzy-
jającej wzajemnemu poznaniu się.

O wypowiedź na temat imprezy 
poprosiliśmy jednego z rodziców, 
pana Michała.

- Dyrekcji i wychowawcom przed-
szkola należy pogratulować pomysłu 
oraz wspaniałej atmosfery, którą 
potrafili wywołać. Takie imprezy po-
winny być częściej organizowane, gdyż 
rodzice mogą wówczas swobodniej 
porozmawiać z wychowawcami. A 
zazwyczaj nie ma na nie czasu. Rano 
śpiesząc się do pracy zostawiamy dzie-
ci w przedszkolu po to, aby po pracy 
szybko je odebrać i biec do domu. 
Dzisiejsza zabawa jest naprawdę 
super. Wspaniała pogoda, atmosfera 
i  ciekawe konkursy.

Uczestnicy wszystkich konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

I.k.

Panowie udowodnili, że obieranie ziemniaków nie jest im obce

Impreza była udana



DZIENNIK
NOWOGARDZKI26-28.09.2006 r. 7

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

opracowanie: Bartłomiej a. leja, kamil Różal-
ski, Mateusz wasielewski, przemysław wasile-
wicz, Mieczysław Chałka, Magdalena skoneczna, 
agnieszka szablewska, anna podleś, Rafał Banasiak, 
paweł Michalak.
pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgo-
rzata Łuka.

Wsparcie na modernizację 
oferty edukacyjnej

Od 10 kwietnia do 25 sierpnia Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w No-
wogardzie wzbogacił się o sprzęt, który znacznie 
uatrakcyjnił ofertę edukacyjną szkoły. 

Było to możliwi dzięki Programowi „Wspar-
cie na modernizację oferty edukacyjnej, który jest 
finansowany ze środków programu Phare 2003 
Promocja zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich. 
Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocni-
ka ds. Realizacji Programu( PAO) w Ministerstwie 
Gospodarki i Pracy. 

Współorganizatorem programu było Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie. 

Zespół nauczycieli naszej szkoły opracował 
projekt doposażenia warsztatów szkolnych oraz 
pracowni żywienia i ekonomicznej. 

W warsztatach szkolnych jest teraz sprzęt diag-
nostyczny: tester diagnostyczny, twardościomierz 
wraz ze standardowym wyposażeniem, chropo-
watościomierz, mikroskop metalograficzny, oscy-
loskop analogowy wraz z sondą, autotransforma-
tor, zasilacz, miernik uniwersalny i sprzęt kom-
puterowy z oprogramowaniem specjalistycznym 
(Auto Cad 2006). 

Pracowania żywienia otrzymała: zmywarkę 
gastronomiczną z wyparzaczem, wózek serwiso-
wy, piec konwekcyjno-parowy, patelnię uchylną, 

podgrzewacz elektryczny, frytownicę elektryczną 
z podstawą, warnik do wody, naświetlacz do jaj, 
mikser Bamix, szatkownicę wraz z tarczami.

Pracownia ekonomiczna otrzymała: projektor 
multimedialny z notebookiem, kserokopiarkę, 
wagi elektroniczne, kasy fisklane, drukarki i ska-
ner oraz programy finansowo-księgowe i płaco-
wo-kadrowe.

Łączna wartość sprzętu netto 39 596 euro  (tj. 
około 160 000,00 zł).

Mikroskop metalograficzny oraz twardościo-
mierz Rockwell 500RA

Oscyloskop oraz chopowatościomierz Tr200

Diagnoskop samochodowy Megamacs

Termos

Zmywarka z wyparzaczem

Patelnia gazowa

Podgrzewacz

Naświetlacz bakteriobójczy do jaj

Robot wielofunkcyjny
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

Usługi 
ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy od w godz. 8.00 

- 16.00 

ul. Boh. warszawy 7a. 
a4 jednostronnie - 0,18 zł*
       dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*
      dwustronnie - 0,�� zł* 

*ceny netto

Producent okien i drzwi
z PCV i Aluminium

- realizacja zamówień do 5 dni

- montaż i demontaż

- pomiar i doradztwo gratis

- transport gratis

- profil 3 i 5 komorowy

ROPLASTO

- okucia ROTO

72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a
tel. 091 39 21-088
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P.H. "ARNO" Sp. z o.o.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy 
monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobicie lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, tel. 091 57 
92 630.
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630, kom. 0691 657 444
2. mgr Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 0691 
657 800.

Informujemy, że   

26 września 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA drObNE

Kącik Młodych Szaradzistów
Rozwiązanie tego zadania można nadsyłać do redakcji do dnia 2 pażdzier-

nika. Nagrody czekają.
W prezentowanym tekście niektóre wyrazy ukryto pod odpowiednimi 

cyframi. Należy odgadnąć te wyrazy, a przypisane cyfrom litery przenieść do 
ostatnich  wersów i odczytać rozwiązanie końcowe.

Minął 3- 10 – 5 – 19 – 17 – 7 – 11 – 6 - ,
Nadszedł wrzesień,
Krótszy każdy 8 – 14 – 4 – 2 – 6 – 
I w wieczory bardzo długie
Przychodzi czas marzeń…
…gdyby tak w 13 – 18 – 1 – 8 – 16 – 4 – 15 -  Paryż – Dakar
przemierzać liczne 20 – 19 – 18 – 1 – 5 - ,
zobaczyć gdzie  12 – 4 – 11 – 17 – 19 – 9 – rośnie
i gdzie oliwne gaje…
Planuj realne przygody,
Po co ci tropik i żar – 
Podziwiaj piękno ojczystej przyrody –
Oto 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -      7 – 8 – 9 – 10 – 11 -    
12 – 13 – 14 – 15 – 16 -    17 – 18 – 19 – 20 - !

Elemarkowie
Foto Jan Korneluk

NIERUCHOMOŚCI
• poszukuję niedrogo pokoju bądź 

kawalerki do wynajęcia. 0�00 
766 730.

• sprzedam działkę ogrodową �,�-
arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 �09 996.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojo-
we. Tel. 0696 440 841. 

• Wydzierżawię lokal o pow. 20 m kw. 
na działalność gospodarczą przy 
ul. Boh. Warszawy 82/1. Tel. 091 39 
18 772.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
– własnościowe, 70 m2, II piętro, ulica 
Gryfitów. Z garażem lub bez. Do za-
siedlenia w grudniu. Przyjmę najwyż-
szą ofertę. Telefon 0 603 390 113.  

• Sprzedam tanio pawilon handlowy, 
nowoczesny, 9 m kw., duże okna wy-
stawowe, okna i drzwi plastikowe z 
roletami zewnętrznymi. Tel. 091 39 
26 386.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0505 642 222.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe: 
2 pokoje + salon z aneksem kuchen-
nym (na poddaszu) przy ul. T. Koś-
ciuszki 35a. Tel. 0607 58 55 63.

• Sprzedam dom wolnostojący w Gole-
niowie z działalnością. 0695 780 299.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mecha-
niczny, katalizator., GAZ, cena 4.500 
zł. Tel. 0692 364 824.

• sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 060� �22 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• sprzedam opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, aBs, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• spRzeDaM opel astra kombi, 1992 
r., wspomaganie kier., centr. zamek, 
roleta bagażnika. przebieg 178.000 
km. 0669 746 669.

• sprzedam BMw �2� TDs kombi, 
199� r., cena 1�.200 zł – do uzgod-
nienia. 0668 841 631.

• Sprzedam Opel Astra II, 2001 r., poj. 
1.6 benzyna, cena 19.000 zł. 0500 11 
11 26.

• Honda Civic sprzedam, 1994 r., 091 39 
25 556.

• sprzedam skuter Mikrom ii. Tel. 
066� 320 691.

ROLNICTWO
• oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 30�.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

•  Sprzedam prosięta. Tel. 0604 390 356. 
• Sprzedam ziemię. 0513 157 124.
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 4 

Kw sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Skup bzu czarnego. Nowogard, ul. Ko-
sciuszki 18/2. 0665 418 506.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę do 
remontu, cena złomu użytkowego. 
0501 237 062.

• Sprzedam sadzonki truskawek. 0509 
86 17 41, 091 39 23 689.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 1 zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych trawników. 
inżynier rolnik. 0600 6�3 124.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 
091 39 17 908.

• Sprzedam kaczki białe i francuskie, 
skubane na zamówienie. 091 39 104 
90.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 8�1.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport i przeprowadzki. 0694 
32� 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• J. angielski – nauka i korepetycje. 

0608 6�4 492.
•  Wynajmuję bryczkę na śluby i inne 

okazje. 091 39 28 108. 
• wykonuję docieplenia budynków i 

dekarstwo. 0�0� 94 17 6�.
• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 

703 843.
• DywaNopRaNie – 0604 373 143.
• koRepeTyCJe z MaTeMaTyki (GiM-

NazJUM, liCeUM oRaz UCzelNie 
wyŻsze). pRzyGoTowaNia Do 
TesTÓw i eGzaMiNÓw, RÓwNieŻ 
pozioM RozszeRzoNy. 0600 
924 128, e-mail: iwonand1@wp.pl

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Bardzo dobre zarobki!!! zatrudnię 
murarza! Tel. 0604 422 221.

• Zatrudnię szpachlarzy, płytkarzy, ma-
larzy. 0605 115 064.

• Zatrudnię 2 mężczyzn do prac fizycz-
nych (nie pijących). 0502 65 29 29.

• przedsiębiorstwo informatyczne 
„FoR-Tel” zatrudni osobę studiu-
jącą do pracy w serwisie sprzętu i 
oprogramowania komputerowego. 
zgłoszenia na e-mail: fortel@post.
pl

• Zatrudnię murarza. Tel. 0501 549 756, 
091 39 20 970.

• Fachowca od montażu mebli za-
trudnię. 0601 �76 1�6.

• poszukuję opiekunki do dziecka na 
dłuższy okres. 0�00 7�3 839.

INNE
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, 
do domku, baru, cena 1�0 zł oraz 
gazowy podgrzewacz wody do 
domku, baru, cena od 1�0 zł oraz 
gazowy podgrzewacz wody 130 
– 190 litr., stojący, idealny do do-
mku, pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku bateriach 
jednocześnie. 0�01 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 
mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cy-
frowy, kamera, okablowanie, na gwa-
rancji, stan idealny. Cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
Ci się oDszkoDowaNie (z tytułu 
oC). pomożemy Ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie Centrum 
odszkodowań. zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0�00 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-
mentów z kolumnami i dokumenta-
cją, mało używana, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do miesz-
kania, domku, warsztatu – różne 
rozmiary, nowe i uźywane – tanio 
oraz piec gazowy  c.o. Vaillant sto-
jący, żeliwny, elektronik, ekono-
miczny, do domku – kuchni, cena 
800 zł, serwis gwarancyjny. 0�01 
446 467.

• Pianino sprzedam. 0697 55 30 10.
•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• pieC gazowy c.o. VaillaNT, elek-

tronik, na mieszkanie, domek, cena 
1.200 zł oraz Junkers gazowy do ła-
zienki, kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0�01 
446 467.

• Tanio sprzedam meblościankę, ła-
wostół i duży dywan. 091 39 21 148, 
po 18.00.

• Pralka, lodówka, bojler elektryczny 
sprzedam. 091 39 25 556.

• Okazyjnie sprzedam pościel zdrowot-
ną: 1 komplet kaszmir, 1 komplet me-
rynos. 091 39 20 322.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

pRzewÓz osÓB - RoMaN BiŃCzyk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikRoBUsowa seRoCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 25.09.2006r.

oFeRTy pRaCy pUp GoleNiÓw, 

Filia NowoGaRD

1. Kierowca kat. C

2. Referent administracyjno-biurowy

3. Operator zmianowy/mechanik 

oczyszczalni ścieków

4. Stolarz (lub osoba do przyuczenia)

5. Elektryk

6. Dekarz; Cieśla (lub osoba do przy-

uczenia)

7. Spawacz; Ślusarz; Stolarz

8. Sprzątaczka; Robotnik gospodarczy 

(gr. inw.)

9. Sprzedawca/Prowadzący Punkt 

Sprzedaży

10. Mechanik samochodów osobo-

wych

11. Sprzedawca

12. Kucharz, pomoc kuchenna

13. Specjalista ds.kadr i płac

14. Kierowca kat.C+E

oFeRTy pRaCy spoza ReJoNU

1. Kierowca C+E (Gryfice)

2. Kierownik ds. budowlanych (Szcze-

cin)

3. Monter rurociągów okrętowych 

(Szczecin)

4. Murarz (Szczecin)

5. Kelnerka (Rewal)

6. Szwaczka (Gryfice)

7. Kierownik budowy (Goleniów)

8. Recepcjonista (Niechorze)

9. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)

10. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD(Goleniów)

11. Operator linii tłoczącej DVD (Go-

leniów)

12. Pakowacz mięsa (Pelplin)

13. Pracownik produkcji (Ościęcin)
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Orzeł Trzcińsko Zdrój – Pomorzanin Nowogard 2:0 (0:0)

Przerwana passa
Pomorzanin :  Piątkowski 

– Wasyluk (45’ Skórniewski), 
M. Miklas, Marszałek, Kaczma-
rek (78’ Kram), Rzechuła (78’ 
Wolny), Bonifrowski, Galus, 
Sokulski, Gołdyn (35’ Dworak), 
K. Miklas.

Po serii zwycięstw Pomorzani-
na przyszedł czas na ostudzenie 
emocji. Nasza drużyna nie przy-
wiozła z Trzcińska Zdroju żadne-
go punktu choć mogła pokusić 
się co najmniej o remis.

Pierwsza połowa miała wy-
równany przebieg. Obie dru-
żyny stwarzały sobie sytuacje 
podbramkowe, choć zabrakło 
skuteczności. Najlepsza sytuacja 
naszej drużyna miała miejsce w 
15. minucie, kiedy Bonifrowski 
uderzył z rzutu wolnego. Jeden 
z naszych graczy zdołał musnąć 
piłkę, która trafiła bramkarza 
gospodarzy w klatkę piersiową. 
Pierwszy dopadł do niej obrońca 

Orła i oddalił niebezpieczeństwo 
od swojej bramki. Później ude-
rzali jeszcze K. Miklas i Galus 
lecz bez efektu.

W 30. minucie w sytuacji sam 
na sam znalazł się jeden z miej-
scowych, lecz Piątkowski nie dał 
się zaskoczyć. Tuż przed zakoń-
czeniem pierwszej połowy źle 
zastawiona pułapka ofsajdowa 
mogła skończyć się stratą bramki 
przez Pomorzanina, ale do szatni 
bramkarze obydwu drużyn scho-
dzili z czystym kontem.

Pierwszy gol meczu padł tuż 
po wznowieniu gry w dziwnych 
okolicznościach. Jeden z graczy 
Orła upadając zdołał kopnąć pił-
kę czubkiem buta, nikt nie zarea-
gował i ta wolno wtoczyła się do 
bramki. Po tej akcji Pomorzanin 
uzyskał przewagę i próbował od-
rabiać straty. W 53. minucie po 
strzale Bonifrowskiego z rzutu 
wolnego piłka trafia w słupek.

To, co nie udało się naszej dru-
żynie powiodło się gospodarzom 
w 72. minucie. Jeden z graczy 
Orła wpada na Marszałka, sędzia 
jednak puszcza grę. Akcja koń-
czy się strzałem z pięciu metrów, 
piłka odbija się od Sokulskiego 
całkowicie myląc naszego bram-
karza i jest już 2:0.

Pomorzanin nie stracił nadziei 
na korzystny rezultat i już po 
chwili mogła paść bramka kon-
taktowa. Rzut rożny wykonywał 
Skórniewski, do piłki dopadł Bo-
nifrowski i trafił w poprzeczkę. 
Kilka minut później dośrodko-
wywał Bonifrowski, piłka trafiła 
do Rzechuły, który mając przed 
sobą pustą bramkę strzelił nad 
poprzeczką. W końcówce meczu 
przesunięty do przodu M. Miklas 
znalazł się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem, jednak w asyście 
jednego z obrońców nie zdołał 
trafić do siatki.

„Smutne jest to, że przegrali-
śmy to spotkanie, bo byliśmy co 
najmniej równorzędnym przeciw-
nikiem. Niestety, był to w naszym 
wykonaniu typowy mecz niewy-
korzystanych sytuacji”. –podsu-
mował spotkanie trener Pomo-
rzanina Wojciech Kubicki.

Pozostałe wyniki meczu:
Hutnik EKO TRAS Szczecin 

- Sparta Gryfice 2:1, Radovia 
Radowo Małe - Piast Chociwel 
1:0, Vineta Wolin - Polonia Płoty 
1:1, Piast Choszczno - Osadnik 
Myślibórz 3:1, Zorza Dobrzany - 
Odra Chojna 1:6, Kłos Pełczyce - 
Mieszko Mieszkowice 3:1, Fagus 
Kołbacz - Dąb Dębno 0:4.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 9 25 21-4
2.  Piast Choszczno 9 19 24-9
3.  Pomorzanin nowogard 9 19 25-11
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 9 18 14-13
5.  Vineta Wolin 9 17 16-16
6.  Polonia Płoty 9 16 17-9
7.  Odra Chojna 9 14 22-12
8.  Osadnik Myślibórz 9 11 10-19
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 9 11 11-14
10.  Radovia Radowo Małe 9 11 7-15
11.  Sparta Gryfice 9 10 12-15
12.  Piast Chociwel 9 9 11-9
13.  Kłos Pełczyce 9 9 7-13
14.  Mieszko Mieszkowice 9 5 4-10
15.  Fagus Kołbacz 9 5 7-22
16.  Zorza Dobrzany 9 4 10-27

Turniej koszykówki 
ulicznej
Streetball 
nowogard 2006

Dnia 30.09.2006 r. o godzinie 9.30 na boisku 
przy SP nr1 odbędzie się turniej trójek koszy-
karskich w kategoriach podstawówki, gim-
nazja, dziewczęta, OPEN. W trakcie turnieju 
przeprowadzone zostaną konkursy wsadów 
i rzutów za 3 punkty. Zapraszamy serdecznie 
uczestników i kibiców. Głównym sponsorem 
turnieju jest DOBRY KREDYT oraz SKATE 
SHOP TRRREK państwa Kędzierskich, którzy 
ufundowali nagrody dla najlepszych zespo-
łów. Dodatkowo wspiera nas pan Roman Król. 
Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF 
„WODNIAK” Nowogard oraz UKS „Trójka” 
NIEBIESKA TEAM Nowogard. Informacje 
z poprzednich turniejów oraz innych imprez 
WODNIAKA znajdziesz na stronach www.
wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.
nowonet.pl

„Niewybredna forma ruchu, ważne żeby zdrowa,
a najzdrowsza oczywista jazda rowerowa.”

„Pieczony ziemniak” w Stawnie 
Członkowie klubu „Bicycl 50” zapraszają do wzięcia udziału w imprezie, która odbędzie się 1 paź-

dziernika 2006 r. W spotkaniu tym wezmą udział także członkowie klubów turystyki rowerowej „Jan-
tarowe Szlaki” ze Szczecina oraz Passat z Goleniowa.

Zbiórka wszystkich chętnych do przejechania własnym rowerem i na własną odpowiedzialność 
(z własnym prowiantem) ok.  90 km - przed ratuszem Miejskim w nowogardzie o godz. 855 (nie-
dziela)

W programie: przejazd do Stawna, gry i zabawy, konkurs wiedzy geograficzno-turystycznej, piecze-
nie kiełbasek, pieczenie ziemniaków. Powrót do Nowogardu. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

Do spotkania na szlaku, 
ryzag

Zainteresowanym podpowiadamy, że warto zajrzeć na stronę: www.bicycl.yoyo.pl

Zawody 
wędkarskie

W sobotę, 30 września odbędą się II Nowo-
gardzie Zawody Wędkarskie Stowarzyszeń Abs-
tynenckich o puchar burmistrza Nowogardu.

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00. Stanowiska 
dla wędkarzy od Neptuna do Przystani (prosi 
się o nie zajmowanie stanowisk przez osoby nie 
biorące udziału  zawodach).

Organizator
Nowogardzkie Stowarzyszenie 

Klub Abstynenta „Hania”
Polski Związek Wędkarski

uwaga wędkarze
Komło M-G PZW Nowogard organizuje w 

niedzielę 1 października zawody wędkarskie 
spiningowe z łodzi na jeziorze Nowogardz-
kim.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 28 wrześ-
nia. Startowe 5 zł. Zbiórka zawodników koło 
Restauracji „Naptun” o godzinie 6.30.

Zarząd Koła

Siatkarze 
na parkiet

Wznawia treningi LUKS „Siatkarz”. Treningi 
odbywać się będą co czwartek o godz.18.00 w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dotyczy to roczników 1990 – 1994.
Przewodniczący MGZ LZS 

w nowogardzie jan Tandecki
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Z Herbertem w kołobrzegu
Początek roku szkolnego dla niektórych uczniów (a także absolwentów) II 

Liceum Ogólnokształcącego oznaczał – tradycyjnie już – spotkanie z Poezją 
w Kołobrzegu. Dwóch uczniów – Maciej kasprzak i Wojciech koladyński 
oraz dwoje absolwentów – agata Milińska i Bartłomiej drążewski po 
raz kolejny wzięło udział w Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta 
„Herbertiada”. Patronat nad tym wy-
jątkowym wydarzeniem objęły panie 
Katarzyna Herbertowa i Halina Herbert-
Żebrowska, a także m.in. Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski. Maciej 
Kasprzak przy wsparciu Grzegorza 
Ziółkowskiego (który akompaniował 
przy pianinie) wykonał utwór „Pan 
Cogito o cnocie” czym wyśpiewał sobie 
wyróżnienie. Kolejny sezon konkurso-
wy rozpoczął się więc bardzo dobrze, 
nie wątpimy, że rok szkolny 2006/2007 
przyniesie uczniom II LO jeszcze wiele 
laurów – trzymamy kciuki!  red.

Maciej Kasprzak
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Biuro Poselskie  
posła Sławomira nitrasa

Plac Wolności  
(były hotel „cisy”) pok. 419

Wczoraj dokonano uroczystego ot-
warcia obiektu edukacji ekologicznej 
„Zielona Kuźnia Płotkowo”.

„Kuźnia” położona jest na polanie 
w sercu pięknego lasu. Inicjatorem 
jej powstania jest Nadleśnictwo 
Nowogard, któremu partnerowały 
nasz Urząd Miejski, Peenetalschule 
Gutzkow, Liga Ochrony Przyrody, 
Związek Harcerstwa Polskiego No-

wogard oraz Polski Czerwony Krzyż. 
Jak powiedział nam nadleśniczy 
Tadeusz Piotrowski będą tam miały 
miejsce imprezy i spotkania o cha-
rakterze ekologicznym.

„Dzieci i młodzież będą miały oka-
zję edukować się poprzez bezpośredni 
kontakt z przyrodą. Leśniczy będzie 
mógł oprowadzać ich po tym lesie, 
gdzie pełno jest pomnikowych okazów 

drzew, są piękne jeziora czy strugi. 
Z „Kuźni” korzystać będą również 
harcerze.”

Koszt budowy „Zielonej Kuźni 
Płotkowo” wyniósł około 200 tys. 
zł. Aż 85 % tej kwoty pochodzi z 
unijnych środków, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach programu „Interreg III A”.

Ag

Stasik 
u Łącznego

Ludzkie sprawy

konflikt 
o boisko

ktoś o 
młodych
zapomniał
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KALeNDARiUM
29 wRześNiA
imieniny: Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Frater-
nus, Grimbald, Michał, Michalina, Mikołaj, Fran-
ciszek, Gabriel, Rafał, Rypsyma i Teodota.
Kościół katolicki - Świętego Michała Archa-
nioła

30 wRześNiA
imieniny: Franciszek, Grzegorz, Hieronim, 
Hieronima, Honoriusz, Imisław, Nadzieja, Ursus, 
Wiktor, Zofia i Sonia.
Dzień chłopaka

1 PAŹDzieRNiKA
imieniny: Cieszysław, Danuta, Igor, Jan, Teresa 
i Remigiusz.
ONz - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
UNeScO - Światowy Dzień Muzyki
Międzynarodowy Dzień wegetarianizmu

2 PAŹDzieRNiKA
imieniny: Dioniza, Dionizy, Leodegar, Stanimir, 
Teofil i Trofim.
światowy Dzień zwierząt Hodowlanych
europejski Dzień Ptaków

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 091 392 50 87

• Rodzina potrzebuje ławy i biurka. tel. 091 
392 21 65.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje kompu-
tera. Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy. Redakcja

reklama

nowogardzki 
dom kultury 

zaprasza 
na aerobik. 

Zajęcia prowadzi 
instruktor pani 

Wiktoria 
domańska, 

która zaprasza 
w poniedziałki, 

środy i piątki 
w godz. 19.00 

do 20.00.  

Podziękowania
Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna pragną 

podziękować Annie Ratomskiej, paniom Kazi i 
Czesi z nowogardzkiego rynku, paniom z Domu 
Pomocy Społecznej oraz panu Skubij za chleb 
dożynkowy. Bez ich wsparcia niemożliwe byłoby 
zorganizowanie dożynek w Gostominie, które 
odbyły się w minioną sobotę 23 września.

Po interwencji Dziennika

„Banan” uratowany
W 71 numerze naszej gazety z 19 września opisaliśmy perypetie 

właściciela sklepu „Banan”. Po naszej interwencji sytuacja znacznie 
się poprawiła.

Przypomnijmy. Tadeusz Ba-
nachomski za 150 tys. zł. kupił 
od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cisy” lokal, w którym otworzył 
sklep „Banan”. Podczas transak-

cji zapewniono go, że przed bu-
dynkiem powstanie parking, na 
którym będą mogli zatrzymywać 
się klienci. Parking nie powstał, 
a stała się rzecz jeszcze gorsza. 
Przy okazji modernizacji ulicy 
Bohaterów Warszawy przed jego 

sklepem wybudowano murek 
skutecznie blokujący klientom 
wejście do sklepu. W takiej 
sytuacji trudno funkcjonować 
na rynku.

Z aj muj ą c 
się tą sprawą 
s k ont a kt o -
waliśmy się z 
inwestorem 
remontu, czy-
li Zachodnio-
pomorskim 
Z a r z ą d e m 
Dróg Woje-
wódzkich w 
Kosza l inie . 
N a c z e l n i k 
wydziału bu-

dowy i nadzoru 
Andrzej Maciejewski zapewnił 
nas, że zajmie się sprawą i znaj-
dzie rozwiązanie tego problemu. 
Tak też się stało. We wtorek w 
okolicy sklepu pojawiła się eki-
pa budowlana. Zdemontowano 
część murka, wykonano odpo-

Sytuacja uległa poprawie, klienci mogą wejść 
do sklepu.

komunikat policji
17 września o godzinie 8.00 w okolicach Pizzerii 

„Neptun” znaleziono rower górski koloru czerwo-
no – czarnego z zapiętym breloczkiem z trzema 
kluczami. Właściciel proszony jest o kontakt z no-
wogardzkim Komisariatem Policji z dzielnicowym 
Arkadiuszem Puchem.

Ag

Mały Chór Sylwestrowych Mikołajów

uwolnić młodzież
Aktem notarialnym z dnia 11 

kwietnia 2006 roku sporządzo-
nym przez notariusza Eugenię 
Kamecką  w jej kancelarii przy 
Placu Wolności 5 w Nowogar-
dzie ustanowiono Fundację pod 
nazwą „Mały chór Sylwestro-
wych Mikołajów”. (Reperato-
rium A nr 1105/2006). 

Fundacja będzie miała sie-
dzibę w Nowogardzie, a swoją 

działalnością obejmie obszar 
całego kraju. 

Celem podstawowym Fundacji 
jest zapobieganie alkoholizmowi 
i narkomanii wśród dzieci i mło-
dzieży. W dalszej perspektywie 
Fundacja zajmie się również 
zwalczaniem przemocy wśród 
nieletnich, szczególną uwagę 
zwracając na przemoc w szko-
łach. Program Fundacji otwarty 

jest na współpracę z organizacja-
mi szkolnymi, a w szczególności z 
ZHP oraz właścicielami klubów, 
pubów, dyskotek i restauracji w 
całym kraju.

Więcej informacji o Fundacji 
znajdziecie Państwo w kolejnym 
wydaniu „Dziennika Nowo-
gardzkiego”.

Fundacja liczy na wsparcie 
proponowanej inicjatywy i zain-
teresowanie działalnością.

Prosimy o kontakt  - adres e-
mailowy: mcsm@interia.pl

wiednie wejście ze schodkami i 
zjazdem dla wózków. Zrobiono 
nawet wjazd na przyszły par-
king. Piszemy „przyszły” bo na 
placu, który znajduje się przed 
„Bananem” i biurowcem firm 
działających na terenie dawnego 
PBO trudno byłoby postawić 
kilka samochodów nie blokując 
przy tym wyjazdu.

„Jestem zadowolony z tego co 
zrobiono, bo dzięki temu mogę 
handlować. – powiedział nam 
Tadeusz Banachomski – Umożli-
wiono klientom wejście do sklepu, 
zrobiono zjazd dla wózków. Nadal 
uważam, że budowa tego murka 
to był chory pomysł. Można to 
było rozwiązać inaczej. A tak 
sześciu ludzi musiało cały dzień 
wykonywać dodatkową robotę. 
Do tej pory Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie nie pokazał mi planów, 
nie powiedział kto je zatwierdził. 
Wszystko zostało zrobione bez 
żadnych konsultacji i stąd całe 
zamieszanie. Dalej pozostaje 
kwestia parkingu. Pan prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” 
obiecał, że zostanie to zrobione, ja 
jednak czarno to widzę.”

Oby pesymizm właściciela 
sklepu „Banan” nie był uzasad-
niony.

Ag
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Przegląd prasy krajowej
dokończenie ze str. 1

reklama

  WYBORY, WYBORY...

reklama

„Opozycja: teraz my!”
czwartek, 28 września 2006, nr 227 (2637)
Mikołaj Wójcik
Wnioski o natychmiastowe zwołanie posiedze-

nia Sejmu, przegłosowanie uchwały o skróceniu kadencji i żądanie dymisji 
premiera - to reakcje partii opozycyjnych na nocną audycję w stacji TVN, w 
której zaprezentowano taśmy z nagraniami negocjacji posłanki Renaty Beger 
(Samoobrona) z dwoma ministrami z Prawa i Sprawiedliwości: Adamem 
Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem. Ministerstwo Sprawiedliwości nie 
pozostawia wątpliwości: do przestępstwa nie doszło. 

„krajowy zjazd „Solidarności” w Szczecinie”  
czwartek, 28 września 2006 nr 227 (5234)

adam Zadworny
Lech Wałęsa i Lech kaczyński będą gośćmi krajowego Zjazdu delegatów 

nSZZ „Solidarność”, który rozpocznie się w czwartek po raz pierwszy w 
historii związku w Szczecinie. 

Uroczyste otwarcie obrad jubileuszowego, 20. zjazdu krajowego „S” poprze-
dzi msza św. w katedrze o godz. 8. Na godz. 11 planowane jest wystąpienie goś-
cia specjalnego - prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zjazd odbędzie się hali MTS. 
Lech Wałęsa, który w ostatnim czasie unikał spotkań z Lechem Kaczyńskim 
(dlatego nie wziął udziału w ofi cjalnych obchodach Sierpnia ‘80), ostatecz-
nie potwierdził swoje przybycie. Wystąpienie pierwszego przewodniczącego 
związku, który ostatnio zrzekł się członkostwa w nim - szczególnie w kontek-
ście planowanej debaty na temat tożsamości „S” - może być wydarzeniem dnia.

BIAŁORUŚ Władze chcą ukarać kapłana za odprawienie mszy
„Polski ksiądz czeka na sąd” Czwartek, 28 

września 2006 nr 227 (7521)
Piotr kościński
78-letni ksiądz antoni koczko został, niczym pospolity przestępca, za-

trzymany przez białoruskich milicjantów i przesłuchany w komisariacie w 
Mińsku. Być może stanie dziś przed sądem. 

Białoruskie władze zarzucają mu, że bez ich zgody odprawił mszę w koś-
ciele św. Symeona i Heleny w centrum białoruskiej stolicy. Nie dopełnił po-
nadto formalności meldunkowych. - Ksiądz przebywa obecnie na wolności, 
na plebanii jednego z kościołów. Został otoczony opieką przez nasz wydział 
- powiedział „Rz” konsul Tomasz Kaznowski z Ambasady RP w Mińsku. 

Stasik u Łącznego
W  o s t a t n i 

weekend kan-
dydat na bur-
mistrza z no-
w o g a r d z k i e j 
S a m o o b r o n y 
Nikodem Sta-
sik spotkał się z 
przewodniczą-
cym wojewódz-
kiej struktury 
partii posłem 
Jan e m  Ł ą c z -
nym. W trakcie 
rozmowy oma-
wiano przedwy-
borczą sytuację w Nowogardzie oraz stan przygotowań do samorzą-
dowej kampanii wyborczej. Jak nas poinformował Nikodem Stasik 
poseł Łączny zaoferował pełne wsparcie w kampanii wyborczej dla 
nowogardzkiej Samoobrony włącznie z ewentualnym udziałem w 
przygotowanych imprezach wyborczych przewodniczącego partii 
Andrzeja Leppera.

Poseł żywo interesował się założeniami programowymi, które pre-
zentował kandydat na burmistrza Nikodem Stasik.

inf. własna



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 74 (1512)4

Kochanemu Tacie 

Wacławowi 
Proskurnickiemu 

w 80 urodziny 
dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata 

życzą 
córki z rodzinami

Z okazji 
60 urodzin 

dla Stanisława 
niedośmiałek 

dużo szczęścia i radości, 
uśmiechu, wytrwałości
i samych przyjemnych 

dni w przyszłości 
życzą 

żona, córki z rodzinami 
i syn z Agą

życzeNiA

komitety wyborcze zgłoszone
23 września upłynął termin zgłaszania do Państwowej Komisji Wyborczej informacji o utworzeniu 

komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Według tych danych w naszym 
mieście o mandat będą walczyć kandydaci zrzeszeni w siedmiu komitetach.

K.W.W.   ALTERNATYWA  SAMORZĄDOWA
  
Jesteśmy Komitetem Wyborczym Wyborców 

skupiającym ludzi widzących potrzebę współ-
pracy w samorządzie terytorialnym, życzliwości, 
partnerstwa oraz solidarnych kontaktów ponad-
partyjnych.

alternatywa Samorządowa:
• to pojemna formuła otwarta dla wszystkich, 

którym nie są obce poglądy prospołeczne i tole-
rancja, którzy walczą z intelektualnym wsteczni-
ctwem,

• to struktura całkowicie odformalizowana,
• to propozycja dla tych, których łączy wspól-

na lokalna przeszłość i teraźniejszość, ale przede 
wszystkim to forum dla tych, którzy myślą o przy-
szłości i dalszym rozwoju Gmin  Powiatu Gole-
niowskiego.

Nasi kandydaci do rad, będą dążyć do rozwiązy-
wania konkretnych, bardzo lokalnych                nur-
tujących nas wszystkich problemów. 

Mamy wiedzę, odwagę i wiarę w możliwość po-
prawy funkcjonowania samorządu terytorialne-
go, tak by żyć i pracować w uczciwym i dostatnim 
kraju.

Zapraszamy do dyskusji i współpracy.
Pełnomocnik wyborczy komitetu: radny powia-

tu – Jerzy Mędrek  tel. 091-418-9064, komórkowy  
0600.059.127

  WYBORY, WYBORY...

W tym gronie tylko Komitet 
Wyborczy Wyborców Nowo-
gardzkiego Forum Samorzą-
dowego jest typowo lokalnym 
nowogardzkim komitetem. 
Zarejestrowany w Goleniowie 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Alternatywa Samorządowa (jej 
program przedstawiamy obok) 
zamierza wystawić również w 
naszym mieście kandydatów na 
radnego. Ogólnopolskie par-
tie polityczne również tworzą 

swoje listy. Wyborcy będą mo-
gli wybierać między Koalicyj-
nym Komitetem Wyborczym 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i 
Demokraci, Komitetem Wybor-
czym Platformy Obywatelskiej, 
Komitetem Wyborczym Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, 
Komitetem Wyborczym Samo-
obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
i Komitetem Wyborczym Prawa 
i Sprawiedliwości. Jak powiedział 
nam nowogardzki sekretarz 

Ligi Polskich Rodzin Eugeniusz 
Korneluk kandydaci tej partii 
wystartują z listy PiS.

Większość list jest już za-
mknięta. Jedynie Alternatywa 
Samorządowa jest w trakcie ich 
kompletowania.

Jeśli chodzi o wybory burmi-
strza to w PO prowadzone są 
rozmowy czy partia ta wystawi 
swojego kandydata czy też zde-
cyduje się na poparcie któregoś z 
innych kandydatów.              Ag

ktoś o młodych zapomniał
Bardzo podobała mi się wypo-

wiedź Rafała Szpilkowskiego w 
piątkowym Dzienniku. Cieszy, 
że coraz więcej młodych osób, 
zabiera swój głos w sprawie na-
szego miasta, jest to dobry pro-
gnostyk na przyszłość. Zgadzam 
się w zupełności z jego spo-
strzeżeniami na temat bierności 
mieszkańców. Zdziwiła mnie 
natomiast druga część tekstu, w 

której: po pierwsze nazywa mnie 
Panem Wiatrem – skoro trochę 
się znamy, a ja przecież nie je-
stem żaden Pan tylko Michał. Po 
drugie nie rozumiem, dlaczego 
sprawa skateparku jest według 
niego banałem.

Rafał, dobrze wiesz, że nie 
istotne jest czy nazwiemy to 
skatepark, plac zabaw albo nowe 

Moje 5 groszy o mijającej kadencji
Zadaję sobie pytanie, czy czuję 

satysfakcję z tego, że przez ostat-
nie cztery lata byłem radnym?

Czy dobrze wypełniłem mandat, 
jakim obdarzyli mnie wyborcy? 

Zostałem radnym po raz 
pierwszy. Dużo się przez te 
cztery lata nauczyłem. Poznałem 
prawa rządzące radą, urzędem 
i burmistrzem. Zobaczyłem od 
podszewki jak wygląda budżet 
gminy. Poznałem też mechani-
zmy funkcjonowania rady. Po-
znałem też kolegów radnych.

Z czego jestem zadowolony, a 
co mi się nie udało.

Zadowolony z:
 Inspirowania Wydziału Pro-

mocji i Rozwoju Gospodarczego 
do szukania inwestorów. Spo-
wodowały one , że pojawił się u 
nas duży inwestor ze Szwajcarii 
i szykują się następni. Pomoc 
dla szpitala i współpraca z nim 
mimo sprzeciwów konkurencji. 

Na Gryfitowie: nowa na-
wierzchnia ulicy Światowida.

Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach i w mieście. 

Inspirowania informatyka 
gminnego do utworzenia  pro-
fesjonalnej strony internetowej 
miasta Nowogard. 

Utworzenie pierwszego w 
województwie zachodniopo-
morskim wiejskiego gabinetu 
lekarskiego w Wierzbięcinie. 

Nie udał się nieszczęsny Skyte 
Park, którego budowa przerosła 
moje siły. Nie przypuszczałem, 
że jest to tak kosztowna i cza-
sochłonna inwestycja. Ale na 
razie jeszcze się nie poddałem. 
Przy pomocy sympatyków No-

wogardu załatwiam pozwolenia 
i projekty.

O mojej aktywności w radzie 
można się przekonać czytając 
sprawozdania z posiedzeń komi-
sji i sesji. Chciałbym, aby Nowo-
gard się rozwijał, a mieszkańcy 
się bogacili.

W bogatym mieście i przy bo-
gatych obywatelach jest szczęśli-
wy sklepikarz, piekarz, ksiądz , 
lekarz i aptekarz.

Mimo malkontentów wiele zo-
stało w naszym mieście zrobione. 
Pojawiły się nowe inwestycje, 
utrzymano szpital, poprawiono 
stan ulic. Wybudowano dom 
socjalny. Organizowano wiele 
imprez kulturalnych. A najważ-
niejsze to, że obyło się bez afer, 
kłótni, awantur w sposób kultu-
ralny i na europejskim poziomie. 
Zarówno opozycja, jak i koalicja 
zachowywała się na wszystkich 
sesjach i posiedzeniach po dżen-
telmeńsku.

A nie wszystko da się przeli-
czyć na pieniądze!!! 

Niektórym obywatelom gminy 
wydaje się, że rada, burmistrz 
i urząd mogą wszystko. Ale 
tak nie jest. Jak mawiała moja 
babcia „krawiec tak kraje jak 
materii staje”. Budżet gminy 
w większości wydawany jest 
na szkolnictwo, potem idzie 
opieka społeczna i pochodne. 
Na szarym końcu inwestycje i 
modernizacje. Ale niestety przy 
takich dochodach gminy inne 
proporcje są po prostu niemoż-
liwe. Płacz o zadłużonej gminie 
to taki płacz krokodyla.

Zadłużanie jest normalną 
rzeczą. Sam prowadząc firmę 
zaciągam kredyty i tworzę nowe 
miejsca pracy. USA najbogatsze 
państwo świata jest zadłużone 
po uszy, ale nikt z tego nie robi 
problemu. Jak mawiał stary 
Żyd: „Kupić coś za swoje pie-
niądze potrafi każdy idiota, a 
kupić coś za pieniądze cudze to 
jest majstersztyk”.

Krzysztof Kosiński

dokończenie na str. 7
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.
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dokończenie ze str. 1

KONDOLeNcje

Renacie i Jerzemu 
Dumańskim 

z powodu śmierci 
teściowej i matki 
najszczersze wyrazy 

współczucia 
składają 

pracownicy Oddziału 
Położniczo-Noworodkowego

Ludzkie sprawy

konflikt o boisko
Boisko na osiedlu między ulicami Poniatowskiego, Bohaterów Warszawy i 15 Lutego stało się 

przyczyną konfliktu. W jego rozwiązanie zaangażowano prezesa spółdzielni mieszkaniowej i nowo-
gardzkie władze.

Boisko kością niezgody.
Przypomnijmy. W 2004 roku 

grupa młodzieży postanowiła 
zorganizować sobie boisko do 
gry w piłkę nożną. Pod petycją 
zebrali podpisy większości miesz-
kańców i wkrótce na gminnym 
terenie stanęły bramki. Za jedną 
z nich zamontowano siatkę, która 
miała zatrzymywać piłkę lecącą w 
kierunku bloku. Prawie wszyscy 
byli zadowoleni. Młodzież miała 
gdzie spędzać wolny czas, a rodzice 

wiedzieli gdzie są ich pociechy. 
Tylko jeden z mieszkańców głośno 
wyrażał swe protesty.

„Od kiedy jest boisko klatki są 
czyste. - mówiła nam jedna z 
mieszkanek osiedla Elżbieta Bajer-
ska – A tak bez przerwy dzieciaki 
paliły papierosy i piły alkohol. Ja 
mieszkam tutaj blisko i widzę syna, 
który tu gra, więc jestem jak najbar-
dziej za. A że się kurzy, cóż, tego nie 
da się uniknąć. Trzeba więcej tole-
rancji. Panu Błaszczykowi wszystko 
przeszkadza. Kiedyś kazał wykopać 
ławki ale potem wróciły. To jest po 
prostu niezgodny człowiek. Jego 
dzieci już powyrastały i nie wie 
co to znaczy mieć dzieci. Ja mam 
15-letniego chłopca i jak on gra to 
przyjdzie do domu, umyje się, zje 
i idzie spać a nie siedzi na klatce. 
A jak nie będzie boiska nie będę 
wiedziała gdzie on jest.”

Z czasem siatka za bramką się 
podziurawiła, została zerwana 
dając tym samym argument prze-
ciwnikowi gry w piłkę.

„Ja mieszkam w bloku za siat-
ką i tam bez przerwy leci piłka. 
– denerwuje się Henryk Błaszczyk 
-  Widzi pan to okno w klatce? 
Wybijają okna, choć jedno wstawili, 

ale są tam teraz dwie szyby. (W 
oknie w wejściu klatki schodowej 
wstawiono dwie mniejsze szyby, 
z minimalną szczeliną – przyp. 
red.) Czy nie mogli wstawić jednej? 
Najbardziej przeszkadza gdy piłka 
uderza w moje okno. Co prawda 
nie wybito mi żadnej szyby. Mogli-
by grać delikatniej, zamiast kopać 
ile sił.”

Pan Błaszczyk rozpoczął walkę z 
młodymi ludźmi grającymi w pił-
kę przed swoim blokiem. Z czasem 

zyskał kilku zwolenników. Wzywał 
policję, która wyganiała młodzież, 
odwiedził Urząd Miasta żądając 
jego likwidacji. Sprawę trzeba było 
rozwiązać.

Spotkanie na szczycie.
O tym, że sprawa jest istotna dla 

mieszkańców świadczyła frekwen-
cja na spotkaniu z prezesem Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Gardno” 
Janem Smolirą, burmistrzem Ka-
zimierzem Ziembą i jego zastępcą 
Antonim Bielidą. We wtorek o 
godzinie 10.00 na boisku zebrał się 
spory tłum. Emocji było sporo.

„Jeżeli panu przeszkadza tu 
mieszkać niech się pan w Puszczy 
Goleniowskiej wybuduje. To jest 
osiedle, to nie jest dom jednoro-
dzinny. Ja mieszkam na parterze 
i mi to nie przeszkadza. Zrozum 
człowieku, że to są dzieci...” – tłu-
maczył jeden ze zwolenników. Jan 
Smolira też wyraził swoją opinię: 
„To jest nieeleganckie wykorzysty-
wać swoje kontakty, chodzić do 
urzędu i załatwiać swoją prywatną 
sprawę. Przegrał pan na forum 
spółdzielni, była dyskusja i więk-
szość ludzi chce tego boiska i dlatego 
to boisko będzie. Pan wykorzystał 
swoją pozycję, swoje znajomości, 

poszedł pan do Urzędu żeby za-
łatwić swoją sprawę, a nie sprawę 
mieszkańców.”

Na potwierdzenie swych słów 
zorganizował szybkie głosowa-
nie. Przygniatająca większość 
zebranych chciała, by boisko 
pozostało. Sprawa wydaje się 
prosta. Na osiedlu, na którym 
mieszka kilkaset osób są różne 
potrzeby. Kilka osób nie powinno 
uniemożliwiać młodym ludziom 
uprawiania sportu przed swoim 
blokiem, tym bardziej, że stawiając 
siatkę za boiskiem zadbali o to by 
było to jak najmniej uciążliwe. A 
swoją drogą siatka znajduje się 
w odległości piętnastu metrów, 
najniższe okna lokatorów znajdują 
się na wysokości około 5 metrów. 
Pojawia się wątpliwość czy często-
tliwość uderzania piłki w okno nie 
jest nieco przejaskrawiona.

jest kompromis.
Zwolenników boiska próbował 

straszyć zastępca burmistrza An-
toni Bielida uprzedzając, że jeśli 
coś się stanie, odpowiedzialność 
będą ponosić uczestnicy gry. 
Młodzież zapewniła, że grają tu 
już od dziesięciu lat i jak dotąd 
nikomu nic się nie stało. Z pro-
pozycją kompromisu wyszedł 
Kazimierz Ziemba: „My damy 
drewno na słupy, prezes Spółdzielni 
siatkę... w tym momencie jeden z 
mieszkańców zażartował, że da 
gwoździe, jednak burmistrz to 
podchwycił dokańczając - ... a wy 
dacie gwoździe i piłka nie będzie 
uderzała w blok.”

Propozycja została zaakcepto-
wana. Niepokojące było jednak 
szukanie rozwiązań technicznych. 
Aby uniknąć kurzenia zapropono-
wano posianie trawy. Ta jednak 
bez intensywnej pielęgnacji ma 
marne szanse by utrzymać się na 
boisku. Poza tym znając realia za-
łatwiania takich spraw w naszym 
kraju, jeśli czegoś nie zrobi się na 
gorąco, to w miarę upływu czasu 
zapał maleje a sprawa odchodzi w 
zapomnienie. Szkoda by było gdy-
by inicjatywę grupy młodych ludzi 
zniszczyła opieszałość starszego 
pokolenia. Oby tu tak się nie stało. 
Na szczęście nie wprowadzano 
zakazu gry do czasu ustawienia 
nowej siatki. Jest więc szansa, że 
boisko przetrwa.

Ag

W rozwiązanie konfliktu zaangażowano nowogardzkie władze.

„Sprzątanie Świata 
w Płotkowie”

W dniu 16 września 2006 r. grupa dzieci ze 
szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody Zespołu 
Szkół Publicznych w Osinie, wybrała się na 
„Sprzątanie Świata” do Płotkowa.

Naszą pracę rozpoczęliśmy od oczyszczenia ze 
śmieci dróg dojazdowych do „Zielonej Kuźni”. Po 
ich uprzątnięciu zajęliśmy się pracami porząd-
kowymi na terenie obiektu. Usunęliśmy resztki 
żwiru zalegającego na wjeździe i betonowej płycie 
boiska, zebraliśmy śmieci, suche gałęzie.

W sobotę 23 września 2006r przyjechaliśmy tu 
ponownie, aby posadzić drzewka.

Były to drzewka dostarczone przez Nadleśni-
ctwo Nowogard ze szkółki w Danowie.

Wszystkie nasze działania realizowane były w 
ramach współpracy między organizacjami, które 
przystąpiły do programu edukacji przyrodniczej 
realizowanego na terenie nowo powstałego 
obiektu „Zielona Kuźnia”.

Inicjatorem obu akcji był prezes Z.O. Ligi 
Ochrony Przyrody w Nowogardzie pan Marek 
Heiser.

W naszej małej akcji połączyliśmy przyjemne z 
pożytecznym, bo na koniec rozpaliliśmy ognisko 
i piekliśmy kiełbaski.

Dziękujemy Nadleśniczemu panu Tadeuszowi 
Piotrkowskiemu za zasponsorowanie posiłku.

Opiekunki koła LOP w ZSP w Osinie 
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Święto Wody
Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Sp. 
z o.o. w Nowogardzie ser-
decznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców na imprezę 
edukacyjno-rozrywkową pod 
nazwą „Święto Wody”, która 
odbędzie się w dniu 30 wrześ-
nia 2006 r. na terenie Placu 
Szarych Szeregów.

„Święto Wody” to pierwsza 
z corocznych imprez, jakie 
cyklicznie odbywać się będą 
w naszym mieście, a których 
celem jest propagowanie zna-
czenia i roli wody w życiu 
człowieka oraz popularyzacja 
wiedzy o tematyce ekologicz-
nej związanej z ochroną zasobów wodnych. Podczas tegorocznego „Święta 
Wody”, zorganizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowogar-
dzie, odbędzie się szereg atrakcji o charakterze rozrywkowym oraz konkur-
sów dla dzieci i dorosłych, których zwycięzcy zostaną uhonorowani atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi.

W ramach „Święta Wody” organizujemy też „Drzwi Otwarte” skierowane 
do wszystkich mieszkańców, którzy chcą poznać techniczne uwarunkowa-
nia prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności technologię 
ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczysz-
czania ścieków oraz metodologię wykonywania analiz laboratoryjnych wody 
i ścieków.

TeKST SPONSOROwANy

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ob-
chodach „Święta Wody” zgodnie z przedstawionym programem. Gwarantu-
jemy niezapomniane wrażenia oraz doskonałą zabawę przy muzyce i dobrej 
kuchni.

Program obchodów „Święta Wody” w dniu 30.09.2006 r. 

10.00 - 14.00 „Drzwi otwarte” - możliwość zwiedzania 
obiektów:

 - Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wojska Polskie-
go 37

 - Oczyszczalni Ścieków, ul. Zamkowa 9
 - Laboratorium Badań Wody i Ścieków, ul. 

Boh. Warszawy 34 
14.30 - 24.00  „Święto Wody” - Plac Szarych Szeregów 
14.30 Rozpoczęcie obchodów „Święta Wody” 
15.30 - 18.00    Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych - te-

matyka „woda i ochrona środowiska” 
18.15 - 18.45  Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego dla 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz wręczenie atrakcyjnych nagród rzeczo-
wych 

19.00 - 20.30 Występ zespołu muzycznego „ABBA SHOW” 
20.30 - 21.00 Gwóźdź programu „Grające fontanny” 
21.00 - 24.00 Zabawa z okazji „Święta Wody” i zakończenia 

lata

boisko, ważny jest sam fakt jak władze 
miejskie podchodzą do spraw nowo-
gardzkiej młodzieży i czy traktują 
ją poważnie. Ja stwierdzam - nijak, 
a skutki są widoczne na co dzień: 
rozboje, poszerzająca się kronika po-
licyjna, poza tym, dlaczego oczekiwać 
od młodzieży tego miasta lokalnego 
patriotyzmu czy obowiązkowości 
uczestnictwa w wyborach, skoro albo 
nic się dla niej nie robi, albo tylko 
wciąż obiecuje i na tym się kończy. 
Nie powstają nowe miejsca, w któ-
rych można się po prostu wyszaleć, 
co młodzi mają robić w wolnym 
czasie, jeśli nie ma dla nich żadnej 
sensownej oferty. Jak mają stąd nie 
emigrować, skoro nic tak naprawdę 
ich tu nie trzyma. 

Poza tym wszyscy emigranci wie-
dzą, że nie mają do czego wracać, 
bo na zachodzie oprócz marketów 
(z których słynie N-d) jest nie tylko 
dobra praca, ale jeszcze miejsca gdzie 
ich dzieci będą mogły miło spędzić 

czas i bezpiecznie dorastać. W Nowo-
gardzie, ktoś o młodych zapomniał, 
pytanie tylko co było przyczyną tej 
sklerozy - oszczędności, głupota, czy 
brak patrzenia w przyszłość? Kto jak 
nie młodzi ma wepchnąć to miasto na 
tory rozwoju? Bo nie łudźmy się, sta-
rym władzom już nie zależy, chodzi 
tylko oto żeby jeszcze przeciąć parę 
wstążek, utrzymać posadkę i dotrwać 
do dobrej emerytury. A co pozostaje 
młodzieży – podpierać murki, albo 
kupić bilet i heya na lotnisko do 
Goleniowa.

Cieszy, że pośród tej szarości znaj-
dują się jeszcze osoby takie jak Pan 
Nowak, poświęcające czas młodym, 
organizując na wysokim poziomie 
streetaball i turnieje siatkówki. Za to 
dziękuję osobiście, bo dzięki wam 
przynajmniej moje rodzeństwo ma 
się gdzie wyszaleć. A Szpilę serdecznie 
pozdrawiam i niech trzyma tak dalej, 
może kiedyś wspólnie młodzi rozbiją 
ten nowogardzki PRL-owski beton.

MIcHaŁ WIaTr

dokończenie ze str. 4 Sprawozdanie z działalności 
burmistrza cz. II

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności burmistrza Nowogardu w okresie 
od 05.07.2006 r. do 20.09.2006 r. Sprawozdanie przedstawił Kazimierz Ziemba 
na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w 20.09.2006 r.

W zakresie oświaty, kultury i sportu
1. W dniu 28.07.2006 r. zostały przeprowadzone egzaminy dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym 
akty otrzymało siedmiu nauczycieli.

2. W związku z organizacją przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty 
w Szczecinie kolonii letnich dla dzieci byłych pracowników PGR, z terenu 
gminy Nowogard udział w wypoczynku wzięło 14 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Kolonia odbyła się w ośrodku kolonijnym w Jastrzębiej 
Górze.

3. W lipcu poradnia socjoterapeutyczna „Promyk” prowadziła zajęcia dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

4. 15 września minął termin składania wniosków na stypendia szkolne 
za okres 1.09.06 r. do 30.06.2007 r. Łącznie wpłynęło ok. 900 wniosków, 
które obecnie są weryfikowane i dopiero po dokładnych sprawdzeniu znana 
będzie liczba pozytywnie zakwalifikowanych wniosków.

5. We wrześniu zakończyło się postępowanie przetargowe na dowóz dzieci 
w wieku szkolny z różnymi formami niepełnosprawności do Ośrodka Re-
habilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie. Umowa została 
podpisana z firmą przewozową. Stawka wynosi 1,50 zł plus VAT.

W zakresie spraw finansowych
W dniu 31.08.2006 r. burmistrz podjął decyzje w sprawie zmian budżetu 

gminy na rok 2006 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 55.190 
zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników.

Burmistrz poinformował także radnych o zmniejszeniu się po raz pierwszy 
od 6 lat stopy bezrobocia w naszej gminie, która obecnie wynosi 18,9 %.

I.K.

Zawody wędkarskie
W sobotę, 30 września odbędą się 

II Nowogardzie Zawody Wędkarskie 
Stowarzyszeń Abstynenckich o puchar 
burmistrza Nowogardu.

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00. 
Prosi się o nie zajmowanie stanowisk 
przez osoby nie biorące udziału  za-
wodach.

Uwaga wędkarze
Komło M-G PZW Nowogard orga-

nizuje w niedzielę 1 września zawody 
wędkarskie spiningowe z łodzi na jezierz 
Nowogardzkim.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
28 września. Startowe 5 zł. Zbiórka za-
wodników koło Restauracji „Naptun” o 
godzinie 6.30.  
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  Listy Czytelników

Producent okien i drzwi
z PCV i Aluminium

- realizacja zamówień do 5 dni

- montaż i demontaż

- pomiar i doradztwo gratis

- transport gratis

- profil 3 i 5 komorowy

ROPLASTO

- okucia ROTO

72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a
tel. 091 39 21-088
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P.H. "ARNO" Sp. z o.o.

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy 
monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobicie lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, tel. 091 57 
92 630.
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630, kom. 0691 657 444
2. mgr Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 0691 
657 800.

Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy w nowogardzie 
informuje, że od dnia 28.09.2006 r. 

w Przychodni Przyszpitalnej POZ przeprowadzane są 

SZcZePIenIa OcHrOnne 
PrZecIW GryPIe 

dla mieszkańców gminy Nowogard 
Cena szczepienia wraz z wykonaną usługą 

Pacjenci naszej Przychodni – 27 PLn
Mieszkańcy niezadeklarowani 
w naszej Przychodni – 30 PLn 

    Dyrektor - Kazimierz Lembas

„BIAŁYPUNKT” 
– TRENDY 

ul. Warszawska 2 
(Podkowa) za dużym kościołem

• Spodnie: dżinsowe,  
sztruksowe, dresowe 

• Koszulki - koszule 
• Bluzy • Kurtki • Buty 

• czapki • chusty
WSZYSTKO TO 

CO JEST NA TOPIE! 
JUŻ WKRÓTCE!!!

ReKLAMA

Podziękowania
Za pośrednictwem Redakcji pragniemy podziękować Panu Michałowi Piórko 

za to, że zajął się sprawa zanieczyszczenia naszego jeziora. Dotychczas wszyst-
kie władze w Nowogardzie, jak i koła wędkarskie, które są odpowiedzialne za 
czystość i ekologię w mieście, w tym i naszego jeziora milczały i udawały, że nie 
ma problemu. Gdyby nie Pan Michał Piórko ze swoimi dociekaniami i uwaga-
mi nasze jezioro poszłoby w zapomnienie władz - bo po co się przejmować ja-
kąś plamą. Chociaż to i tak do nich należy, a tak sprawa została wyjaśniona.

dziękujemy Panie Michale, tak dalej trzymać.
Grono stałych czytelników dziennika

Od redakcji
Bardzo nam miło, że działania proekologiczne p. Michała są dostrzegane 

i doceniane przez czytelników DN. Podzielamy również spostrzeżenia Pań-
stwa, wyrażone w powyższym tekście, że organizacje ekologiczne w naszym 
mieście bardzo „zrutyniały” i nie reagują w sposób zdecydowany na róż-
ne objawy działań czy braku działań groźnych dla naturalnego środowiska. 
Spotykamy się z tym na co dzień, gdy DN interweniuje w takich sprawach 
jak wycinki drzew, cuchnącej fermy Poldanoru, zagrożenia w wyniku plano-
wanych inwestycji spalarni w Glicku czy sortowni w Słajsinie, konsekwencji 
ekologicznych planowanej trasy obwodnicy, itp.
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AUTODeMONTAż
SAMOcHODOwe
czĘści UżywANe 

i NOwe 
ORAz OPONy 

SKUP 
SAMOcHODÓw

 ROzBiTycH 
i iN NycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOśĆ GO TÓw KĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy sta cji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profi laktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0660 474 511 

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

Sprzedam 
ładowarko-koparkę Forschnit 

i akumulatorowy wózek widłowy 
o udźwigu 1200 kg 

Tel. 091 39 22 329

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że przystąpiła 

do budowy budynku mieszkalnego 
32-rodzinnego przy ul.Ks.J. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie 

Budynek realizowany jest z kredytu z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego z indywidualnym ogrzewaniem gazowym.

struktura mieszkań w budynku – 2 pokojowe o pow. 50,00 m2
Wymagany wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie 

- ok. 36.000,00 zł.
Wymagany wkład budowlany na mieszkanie własnościowe 

– ok. 2.000,00 zł/m2
Termin zasiedlenia do 30 września 2007.

Zapisy na mieszkania przyjmowane są w siedzibie SM „Cisy” 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 697 104 578.

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 

„BIAŁYPUNKT” – TRENDY
TeLeFOny kOMÓrkOWe 

Skup • Sprzedaż • Naprawa • Simlock 

akceSOrIa GSM 
Baterie • Ładowarki • Obudowy • Smycze 

OdTWarZacZe MP3/MP4
Nowogard 

Targowisko Miejskie, ul. Boh. Warszawy 1a 
lub ul. Warszawska 2 „PODKOWA” za dużym kościołem

Zatrudnię pracownika 
na stanowisku:

Przedstawiciel handlowy 
i Doradca 

ds. żywienia zwierząt
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność nawiązywania   
   kontaktów
Wiadomość w Hurtowni Pasz i 
koncentratów fi mry “central-
Soya”, ul. Boh. Warszawy 71.

Informujemy, że   

6 października 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA drObNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję niedrogo pokoju bądź ka-

walerki do wynajęcia. 0500 766 730.
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 509 996.

• Sprzedam halę na działce o pow. ok. 
1800 m. Cena do uzgodnienia. 0697 
352 358, 0695 559 157.

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojo-
we. Tel. 0696 440 841. 

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
– własnościowe, 70 m2, II piętro, ulica 
Gryfitów. Z garażem lub bez. Do za-
siedlenia w grudniu. Przyjmę najwyż-
szą ofertę. Telefon 0 603 390 113.  

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie o pow. mieszkalnej 160 
m, działka 1000 m. 0601 576 156.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe: 
2 pokoje + salon z aneksem kuchen-
nym (na poddaszu) przy ul. T. Koś-
ciuszki 35a. Tel. 0607 58 55 63.

• Sprzedam dom wolnostojący w Gole-
niowie z działalnością. 0695 780 299.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie o pow. 220 m kw., pow. 
działki ok. 1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Dom Handlowy „VELES” w centrum 
Nowogardu wynajmie stoisko 50 m 
kw. – niedrogo. 0501 333 075.

• Sprzedam pół domu, 63 m kw., na wsi 
– Potuliniec. Tel. 0665 285 492.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 
39 22 150, 0503 67 18 32.

• Mieszkanie 2, 3-pokojowe (I, II piętro) 
zdecydowanie kupię. 091 39 104 15.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 
w Dębicach. 0507 638 775.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0500 458 968.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogar-
dzie. 0661 957 649, po 20.00.

• Prywatny garaż do wynajęcia – ul. 
wojska Polskiego 81/2 (stara Przy-
chodnia). 091 39 26 492.

• Kupię ziemię rolną i budowlaną w 
okolicach Nowogardu. 0601 808 410.

• Sprzedam dom na wsi w stanie suro-
wym. Tel. 0888 066 106.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altan-
ką murowaną. 091 39 25 767.

• Kupię w Nowogardzie mieszkanie 
własnościowe, dwupokojowe. Tel. 
0603 349 436.

MOTORYZACJA
• Sprzedam AUDI 100, 1989 rok, poj. 2.0 

benzyna, silnik 5-cylindrowy, wspo-
maganie kierownicy, ABS, centralny 
zamek, alufelgi 16’’, wtrysk mecha-
niczny, katalizator., GAZ, cena 4.500 
zł. Tel. 0692 364 824.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, ABS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• SPRzeDAM Opel Astra kombi, 1992 
r., wspomaganie kier., centr. zamek, 
roleta bagażnika. Przebieg 178.000 
km. 0669 746 669.

• Sprzedam BMw 525 TDS kombi, 
1995 r., cena 15.200 zł – do uzgod-
nienia. 0668 841 631.

• Sprzedam Opel Astra II, 2001 r., poj. 
1.6 benzyna, cena 19.000 zł. 0500 11 
11 26.

• Sprzedam Skuter Mikrom ii. Tel. 
0665 320 691.

• Sprzedam Ford Fiesta Curier, poj. 
1800, 1994 r. 091 39 17 938, 0660 
047 600.

• Sprzedam Peugeot 405, 1991 r., poj. 
1.9TD, holenderskie tablice i Merce-
des 124, poj. 2,5TDI, 1986 r. Tel. 0512 
685 057.

• Sprzedam pczyczepkę kempingową 
520 Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 
64.

ROLNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Sprzedam 2 tony żyta. Kom. 0600 
653 124.

•  Sprzedam prosięta. Tel. 0604 390 356. 
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 4 

Kw sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Sprzedam sadzonki truskawek. 0509 
86 17 41, 091 39 23 689.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 1 zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych trawników. 
inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 960, 091 
39 17 908.

• Sprzedam kaczki białe i francuskie, 
skubane na zamówienie. 091 39 104 
90.

• Sprzedam: brony do ciągnika zawie-
szane – 5 szt; przyczepka 1-osiowa 
do ciągnika; siłownik do wywracania 
przyczepy – nowy, duży; dachówkę 
w b. dobrym stanie – 1200 szt; cegłę 
nową dubeltową – ok. 600 szt. Ża-
bówko 10A, Gajda Władysław.

• Kupię ziemniaki jadalne – odmiana 

„Bryza”, 5 ton. 0663 412 054.
• Sprzedam obornik i ziemię. 0607 73 

98 66.
• Sprzedam prosiaki. Krasnołęka 13. Tel. 

091 39 18 611.

USŁUGI
• józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

• Transport i przeprowadzki. 0694 
325 416.

• Remonty – 0508 920 135.
• j. angielski – nauka i korepetycje. 

0608 654 492.
• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 

703 843.
• DywANOPRANie – 0604 373 143.
• KORePeTycje z MATeMATyKi (GiM-

NAzjUM, LiceUM ORAz UczeLNie 
wyżSze). PRzyGOTOwANiA DO 
TeSTÓw i eGzAMiNÓw, RÓwNież 
POziOM ROzSzeRzONy. 0600 
924 128, e-mail: iwonand1@wp.pl

• Transport – przeprowadzki. 0604 
516 451.

• Szafy, zabudowy, wnęki, kuchnie na 
wymiar. 0606 883 936.

• NAPRAwA SPRzĘTU RTV – ul. Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Bardzo dobre zarobki!!! zatrudnię 
murarza! Tel. 0604 422 221.

• Zatrudnię szpachlarzy, płytkarzy, ma-
larzy. 0605 115 064.

• Zatrudnię murarza. Tel. 0501 549 756, 
091 39 20 970.

• Poszukuję opiekunki do dziecka na 
dłuższy okres. 0500 753 839.

• Przyjmę pracownika z prawem jazdy 
na ciągnik – praca w gospodarstwie. 
091 39 25 842.

• Niemcy! Potrzebne panie do opieki. 
Tel. 091 39 21 195.

• Zatrudnię przy dociepleniu i tynko-
waniu. 0608 817 214.

INNE
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, 

do domku, baru, cena 150 zł oraz 
gazowy podgrzewacz wody do 
domku, baru, cena od 150 zł oraz 
gazowy podgrzewacz wody 130 
– 190 litr., stojący, idealny do do-
mku, pensjonatu, restauracji, gdzie 
gorąca woda jest w kilku bateriach 
jednocześnie. 0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 
mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cy-
frowy, kamera, okablowanie, na gwa-
rancji, stan idealny. Cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? Należy 
ci się ODSzKODOwANie (z tytułu 
Oc). Pomożemy ci je uzyskać, do 
10 lat wstecz. europejskie centrum 
Odszkodowań. zadzwoń, spotkaj-
my się, porozmawiajmy. Tel. 0500 
766 730.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-
mentów z kolumnami i dokumenta-
cją, mało używana, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do miesz-
kania, domku, warsztatu – różne 
rozmiary, nowe i uźywane – tanio 
oraz piec gazowy  c.o. Vaillant stoją-
cy, żeliwny, elektronik, ekonomicz-
ny, do domku – kuchni, cena 800 zł, 
serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Piec gazowy c.o. VAiLLANT, elek-

tronik, na mieszkanie, domek, cena 
1.200 zł oraz junkers gazowy do ła-
zienki, kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Okazyjnie sprzedam pościel zdrowot-
ną: 1 komplet kaszmir, 1 komplet me-
rynos. 091 39 20 322.

• Kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 
091 39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 
0608 328 095.

• Monitor 17” sprzedam. Tel. 091 39 
20 737.

• Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 
1-biegowy „junkers”. 091 39 20 541, 
0661 690 590.
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Wszystkim Klientom, zarówno stałym jak 
i przyszłym pragniemy podziękować 

za zaufanie, jakim obdarzyli naszą fi rmę. 
Składając podziękowania zapraszamy 

serdecznie do naszych sklepów:
• sklep przy ul. 3 Maja 44
• sklep przy ul. Warszawskiej 6
• sklep przy ul. Bema 14
• sklep przy ul. 15 Lutego 9c
• sklep przy ul. Boh. Warszawy 34
• sklep w dobrej nowog. 
   przy ul. armii krajowej 54
• sklep w chociwlu przy ul.  Szkolnej 2B
• sklep w Osinie 57
         M.M. Kowalczyk

Spotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjne
6.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.006.10.06 r. godz. 17.00

60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł
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krzyżówka nr 39kupon nr 39 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiązanie krzyżówki nr 38 
– nIe naSTaWIaj BudZIka 
na OSTaTnIĄ GOdZInĘ 
– nadesłali:

Krystyna Młynarska, Stanisła-
wa Pokorska, Patryk Skowron, 
Teresa Mikłaszewicz, Bogumiła 
Urtnowska, Irena Domagalska, 
Pelagia Feliksiak, Helena Skoby-
randa, Halina Heinrich, Andrzej 
Czarnowski, Teresa Powalska, 
Zbigniew Szeremeta, Iwona 
Kochelska, Teresa Młynarska, 

Krystyna Tretiak, Franciszek 
Palenica, Jerzy Siedlecki, Wła-
dysława Kubisz.

Andrzej Leszczyński, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Ryszard Gutowski, Halina 
Stefańska, Alicja Wypych, Aniela 
Włodek, Kazimiera Zwierzak, 
Andrzej Szymanek, Szczepan 
Falaciński, Karolina Molasy, 
Bogdana Walewska, Grażyna 
Jurczyk (także 36 i 37).

Prenumeraty „dn” na listo-
pad wylosowali:

- Bogumiła Urtnowska z Ku-
lic,

- Helena Skobyranda z No-
wogardu,

- Halina Heinrich z Nowo-
gardsu.

Gratulujemy!     

Bez zŁUDzeŃ
Zmiana nazwiska
Nie zmienia pyska.

OSTROżNe RADy
Przez życie śmiało trzeba kroczyć,
Czy będzie dobrze, czy też źle!
Prawdę należy mówić w oczy?
Lecz cóż jest prawda? Kto to wie?
Kto zawsze mówi to, co myśli,
Chyba nie myśli wcale ten!
Chcesz umknąć złości i zawiści,
Nie mów, co myślisz, choć przez sen !
A gdybyś musiał coś powiedzieć,
To już na pewno nie pisz nic!
Podpisującym się nie wiedzie,
Długopis plami, co tu kryć…
Jeżeli splamisz się pisaniem,
To co innego lepiej rób.
Nie czyń drugiemu… mości panie!
Kwiatki zarobić chcesz na grób?!
Jeżeli zaś mówisz to, co myślisz,
Pisz na Berdyczów, rób co chcesz!
Zginiesz jak wszyscy ludzie pyszni!!!
A może będzie z ciebie wieszcz?!

DeFeKT
Nie raz z tego kłopot wynika
W tym świecie niedoskonałym,
Że ktoś jak na wysokiego urzędnika
Bywa troszeczkę za mały.

zATRUcie LizUSA
Wykazała analiza
Że zbyt często szefa lizał…
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRzewÓz OSÓB - ROMAN BiŃczyK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOwA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. 15 Lutego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS

ZGONY

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. warszawy 
7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

Nowogard 28.09.2006r.

OFeRTy PRAcy PUP GOLeNiÓw, 
FiLiA NOwOGARD

1. Kierowca kat. C
2. Referent administracyjno-biurowy 

(j. niemiecki)
3. Operator zmianowy/mechanik 

oczyszczalni ścieków
4. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Kucharz, pomoc kuchenna
8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Kierowca kat. D
11. Sprzedawca
12. Przedstawiciel handlowy 

(j.niemiecki)
13. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy

OFeRTy PRAcy SPOzA RejONU
1. Kierowca C+E (Gryfice)
2. Kierownik ds. budowlanych 

(Szczecin)
3. Murarz (Szczecin)
4. Kelnerka (Rewal)
5. Szwaczka (Gryfice)
6. Kierownik budowy (Goleniów)
7. Recepcjonista (Niechorze)
8. Stolarz; Cieśla (Praca na terenie 

całego kraju)
9. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD (Goleniów)
10. Operator linii tłoczącej DVD 

(Goleniów)
11. Pakowacz mięsa (Pelplin)
12. Pracownik produkcji (Ościęcin)
13. Sprzedawca (Goleniów)
14. Kelner (Łukęcin)
15. Ślusarz (Szczecin-Dąbie)
16. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy (Szczecin, Nowo-
gard)

17. Specjalista ds. przygotowania 
produkcji (Szczecin, Nowogard)

18. Sprzedawca (Goleniów)

23.09.2006 r., Antoni Kolarz, ur. 1916 r., Nowogard

25.09.2006 r., czesława Mazur, ur. 1955 r., Nowogard
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Orzeł Trzcińsko Zdrój – Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:3)

juniorzy: Zwycięstwo w siedem minut

Z kłosem u siebie
Już w najbliższą niedzielę zawodnicy Pomorzanina będą 

mieli okazję zrehabilitować się za przegrany pojedynek 
z Orłem Trzcińsko Zdrój. Do Nowogardu przyjeżdża 
drużyna Kłosa Pełczyce. Rewelacja poprzedniej edycji 
zachodniopomorskich rozgrywek Pucharu Polski w tym 
sezonie spisuje się nienajlepiej. Z dziewięcioma punktami 
zajmuje trzynastą pozycję w tabeli. W dotychczasowych 
dziewięciu spotkaniach drużyna z Pełczyc odnotowała trzy 
zwycięstwa, wszystkie na własnym boisku.

Początek meczu godzina 16.00.
Pozostałe spotkania: Sparta Gryfice - Odra Chojna, 

Dąb Dębno - Zorza Dobrzany, Osadnik Myślibórz - Fagus 
Kołbacz, Polonia Płoty - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Mieszko 
Mieszkowice - Piast Choszczno, Piast Chociwel - Vineta 
Wolin, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Radovia Radowo 
Małe.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin :  Bobrowski 
– Mordzak, Paszkiewicz, Jaku-
bowski, Domanowski, Pertkie-
wicz, Majdzinski, Kasprzyk (46’ 
Hoppe), Borowik, Lembas (80’ 
Pastusiak).

Bramki dla Pomorzanina: 
Kasprzyk, Pertkiewicz – 2.

Juniorzy Pomorzanina Nowo-
gard po meczu z Orłem Trzciń-
sko Zdrój mogą dopisać sobie 
trzy punkty. Trzeba jednak przy-
znać, że było to dosyć szczęśliwe 
zwycięstwo.

Mecz zaczął się od huragano-
wych ataków gospodarzy. Już w 
piątej minucie wrzutka z lewej 
strony zakończyła się strzałem 
głową napastnika Orła, ale piłka 
przeleciała minimalnie nad po-
przeczką. Po chwili strzał z 16 
metrów Boborwski szczęśliwie 
przenosi nad poprzeczkę. Pierw-
sza groźniejsza akcja Pomorzani-
na miała miejsce w 15. minucie, 
lecz uderzenie Borowika z ośmiu 
metrów mija słupek. Jednak 
już w 20. minucie podopieczni 

Czesława Sowy wychodzą na 
prowadzenie. Mordzak wrzuca 
piłkę wprost na głowę Kasprzaka, 
który pokonuje bramkarza go-
spodarzy. Trzy minuty później na 
polu karnym Orła dochodzi do 
zamieszania, jeden z obrońców 
wybija w piłkę, która trafia do 
Pertkiewicza a ten z pierwszej 
piłki strzałem z 16. metrów 
podwyższa wynik spotkania. 
Po kolejnych czterech minutach 
Pomorzanin zdobywa trzecia 
bramkę. Borowik dośrodkowuje 
z rzutu rożnego wprost na głowę 
Pertkiewicza, który celnym ude-
rzeniem pokonuje bramkarza. 
W 35. minucie przed szansą na 
podwyższenie wyniku staje Bo-
rowik, lecz po minięciu dwóch 
obrońców nie zdołał uderzyć 
celnie. W odpowiedzi zawod-
nik Orła radzi sobie z dwoma 
naszymi defensorami, zagrywa 
do wbiegającego partnera, ten 
jednak nie trafia w bramkę.

Druga połowa to zdecydowana 
przewaga gospodarzy. Już w 50. 

minucie Bobrowski musiał bro-
nić strzał zmierzający wprost w 
okienko. Pięć minut później ak-
cję lewą stroną skuteczną inter-
wencją zakończył nasz bramkarz. 
Jednak w 60. minucie musiał już 
skapitulować. W zamieszaniu 
pod naszą bramką jeden z miej-
scowych graczy zdołał skierować 
piłkę do bramki i ta zatrzepotała 
w siatce. Pomorzanin pierwszą 
groźną akcję w tej odsłonie 
meczu przeprowadza dopiero w 
65. minucie. Iwaniuk zagrał do 
Borowika, ten jednak trafia w 
bramkarza. W 70. minucie strzał 
zawodnika Orła ręką w polu 
karnym zatrzymuje Jakubow-
ski. Nasz obrońca miał wielkie 
szczęście, że mógł dokończyć 
mecz. Sędzia jednak nie zagubił 
się na tyle by nie podyktować 
rzutu karnego, po którym pada 
bramka kontaktowa.

W 78. minucie Lembas po 
indywidualnej akcji wychodzi na 
pozycję sam na sam z bramka-
rzem, lecz zabrakło skuteczności. 
To mogło się zemścić, bo pięć 
minut przed zakończeniem me-
czu strzał z 22. metrów zawod-
nika Orła ląduje na poprzeczce. 
Trzy minuty później uderzenie 
z 16. metrów w słupek ratuje 
zwycięstwo naszej drużyny.

Pozostałe wyniki meczów:
Hutnik EKO TRAS Szczecin 

- Sparta Gryfice 4:0, Radovia Ra-
dowo Małe - Piast Chociwel 0:13, 
Vineta Wolin - Polonia Płoty 1:0, 
Kłos Pełczyce - Mieszko Miesz-
kowice 13:1, Piast Choszczno 
- Osadnik Myślibórz 0:2, Fagus 
Kołbacz - Dąb Dębno 2:0, Zorza 
Dobrzany - Odra Chojna 0:3.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 9 27 50-4
2.  Vineta Wolin 9 25 31-5
3.  Osadnik Myślibórz 9 18 38-13
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 9 18 23-30
5.  Kłos Pełczyce 9 16 30-16
6.  Mieszko Mieszkowice 9 13 12-27
7.  Dąb Dębno 9 13 32-16
8.  Pomorzanin nowogard 9 13 11-18
9.  Radovia Radowo Małe 9 10 14-39
10.  Odra Chojna 9 10 16-31
11.  Polonia Płoty 9 9 19-20
12.  Sparta Gryfice 9 9 11-17
13.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 9 8 15-22
14.  Fagus Kołbacz 9 8 12-22
15.  Piast Choszczno 9 6 7-30
16.  Zorza Dobrzany 9 5 20-31

Zakończył się 
sezon lotowy 
gołębi młodych

Sezon lotowy 2006 dobiegł ku końcowi. Był 
wyjątkowo ciężki dla gołębi, które musiały 
rywalizować na trasach przelotu z niesprzyja-
jącymi warunkami atmosferycznymi. Warto 
wspomnieć, że z czterech odbytych lotów 
gołębi młodych wszystkie były bardzo ciężkie: 
wiatr i deszcz utrudniał dolot do gołębników. 
Hodowcy ponieśli duże straty w swoich hodow-
lach. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie w 
przyszłych sezonach lotowych. W tak ciężkim 
sezonie niespodziewanie mistrzostwo ziemi 
nowogardzkiej zdobył Wojciech Woźniak (sek-
cja Nowogard II), który pokonał całą plejadę 
utytułowanych mistrzów naszego oddziału. 

Lot nr 3 STENDAL (Niemczy) – w konkursie 
udział wzięło 1232 szt. gołębi, Średnia długość 
252860 m . Przylot pierwszego gołębia 11:07:07, 
czas trwania konkursu 1h 44m 23 s. 

Oto zestawienie trzech pierwszych hodow-
ców, których gołębie zwyciężyły w locie ze 
Stendal:

1. Włodzimierz Derda – sekcja Nowogard 2
2. Z. Hoppe i J. Sidor – sekcja Nowogard 1
3. Zbigniew Michalski – sekcja Wierzbięcin
Lot nr 4 WOLFSBURG (Niemcy) odbył się 

03.09.2006 r. Wypuszczono 815 szt. gołębi. Śred-
nia odległość 327279m, godzina wypuszczenia 
7.40. Pierwszy gołąb przyleciał o godzinie 11h 
13m 51s. Czas trwania konkursu 1h 6m 12s. 
Hodowcy, których gołębie zajęły trzy pierwsze 
miejsca to:

1. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin
2. Grzegorz Lewandowski – sekcja Nowo-

gard 1
3. Wojciech Woźniak – sekcja Nowogard 2
Oto ostateczne zestawienie 10 czołowych 

hodowców, którzy rywalizowali o mistrzostwo 
Ziemi Nowogardzkiej.

1. Wojciech Woźniak – sekcja Nowogard 2 
– 455,85 punktów

2. Eugeniusz Kozera – sekcja Wierzbięcin 
- 448,13 punktów

3. Grzegorz Lewandowski – sekcja Nowogard 
1 – 414,82 punktów

4. Jerzy Arkadiusz Kurp – sekcja Nowogard 
1 414,52 punktów

5. Ireneusz Ozimek – sekcja Nowogard 1 
– 395,46 punktów

6. Z. Hoppe, J. Sidor – sekcja Nowogard 1  
- 393,97 punktów

7. Jerzy Mieczysław Saja – sekcja Wierzbięcin 
– 374,11 punktów

8. Andrzej Januszonek – sekcja Nowogard 2 
– 372,25 punktów

9. Piotr Wróbel – sekcja Nowogard 2 – 362,39 
punktów

10. J. S. Mularczyk – sekcja Nowogard 2  - 
360,84 punktów

Przypominam, że Mistrzem Sezonu 2006 
gołębi starych oraz tytuł Mistrza ziemi nowo-
gardzkiej zdobył Eugeniusz Kozera. 

Pozdrawiam – dobry Lot
jan Mularczyk

Bramkarz 
najlepszy

Znane są już wyniki sondy na najlepszego 
zawodnika ostatniego meczu naszej drużyny. 
Głosować można na nieoficjalnej stronie nasze-
go klubu www.pomorzaninnowogard.za.pl.

Internauci uznali, że mimo porażki 2:0 z 
Orłem Trzcińsko Zdrój na boisku najlepiej 
zaprezentował się nasz bramkarz Marek 
Piątkowski, na którego głosy oddało aż 28% 
uczestników sondy. Drugie miejsce zajął 
obrońca Adrian Wasyluk, który otrzymał 25% 
głosów, a trzeci z 18 % poparciem jak zwykle 
waleczny Paweł Galus.

Gratulujemy i zapraszamy do głosowania.
Andrzej Garguliński
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 Witamy wśród nas...

Córka Marzeny Dzie-
dzic ur. 21.09.06 z 
Wierzchów

Córka Sylwii Sapiela ur. 
23.09.06 z Leszczynki

Córka Anny Baka-
larczyk ur. 22.09.06 z 
Maszkowa

Syn Emilii Grzyb ur. 
23.09.06 z Mokre
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Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

czytaj na str. 6

czytaj na str. 4

radość trzeźwości

czytaj na str. 5

ReklaMa

W minioną sobotę nad naszym 
jeziorem odbyły się zawody wędkar-
skie. Nie były to jednak zwyczajne 
zawody. Ich organizatorem było 
Nowogardzkie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Hania”.

„Są to zawody dla stowarzyszeń z 
terenu całego województwa zachod-
niopomorskiego. – powiedział nam 
Roman Wawryczuk – Co miesiąc 
gdzieś odbywają się zawody, spotyka-
my się w różnych miejscach. Celem są 
nie tylko ryby, to jest tylko powód, żeby 
się spotkać, porozmawiać, być razem, 
wymieniać doświadczeniami nie tylko 
związanymi z rybami, ale i z organi-
zacją, z życiem, z radzeniem sobie z 
problemem z jakim się borykamy. To 
jest główny cel. Każde spotkanie, czy to 
są zawody wędkarskie, zloty abstynen-
tów, to wszystko związane jest z tym by 

cieszyć się ze swoją trzeźwością. Każdy 
kto nie pije kilka miesięcy czy kilka lat 
ma potrzebę podzielenia się tym jak do 
tego doszedł. Chcemy pokazać, że to 
nie jest dla nas smutne, lecz potrafimy 
się z tego cieszyć.”

Mimo, że nie ryby były tu najważ-
niejsze, warto jednak podać wyniki 
kilkugodzinnych połowów. Wśród 
juniorów zwyciężył Sebastian Woź-
niak, na drugim miejscu uplasował 
się Eryk Kucharski. Wśród seniorów 
najwięcej złowił Eugeniusz Boksza, 
który wyprzedził Bogdana Zabor-
skiego i  Stefana Galińskiego.

Organizatorzy zawodów dziękują 
burmistrzowi i Urzędowi Miasta za 
ufundowanie części nagród, Pol-
skiemu Związkowi Wędkarskiemu i 
właścicielowi Pizzerii „Neptun”.

Ag

Dylematy Platformy

a. Gałęski 
na posła, 
M. Słomski 
na burmistrza?

Pamiątkowe zdjęcie uczest-
ników zawodów.

ReklaMa

czad 
już 
groźny

Oszukany 
radosław

czytaj na str. 11

Pomorzanin

Zwycięstwo 
rzutem 
na taśmę



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 75 (1513)2

Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Karina Chróścicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Jarosław Dąbrowski.  Współpracują: 
Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 
Karczyński. Adres redakcji: 72200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, email: poligraf@post.pl. Wydawca, 
skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

KALENDARIUM
3 października
imieniny: Dionizjusz, Dionizy, Dominik, Eustachy, Ewald, 
Faust, Gerard, Gerarda, Heliodor, Hezychiusz, Józefa, 
Kajus, Kandyd, Kandyda, Maksymian, Maria, Paweł, Piotr, 
Sirosław i Sulibor.

4 października
imieniny: Aurea, Berenika, Dalewin, Dalewuj, Dobromiła, 
Edwin, Euzebiusz, Faust, Franciszek, Kajus, Konrad, 
Konrada, Lucjan, Łucjan, Manfred, Manfreda, Petroniusz, 
Piotr i Rozalia.
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
Rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt (trwa do 
10 października)

5 października
imieniny: Apolinary, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Eu
tychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Igor, Justyn, 
Konstancjusz, Maur, Placyd, Rajmund i Wiktoryn
ONZ - Światowy Dzień Nauczyciela

Serdecznie 
dziękuję moim Wychowankom 

za zaproszenie 
na Zjazd Absolwentów, 

który odbył się 30.09.2006 r. 
z okazji XX-lecia ukończenia 

Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie 

Raz jeszcze życzę zdrowia, 
pomyślności oraz spełnienia 

wszelkich marzeń 
wymagająca wychowawczyni 

Wanda Wasiukiewicz

ŻyczeNia

kronika policyjna
W poniedziałek zgłoszono 

kradzież wiśniowego opla astry 
zaparkowanego przy ulicy Lu-
boszan. Wartość pojazdu osza-
cowano na 6 tys. zł.

Na ulicy Wojska Polskiego 
zatrzymano dwóch pijanych 
rowerzystów. Łukasz P. miał 17 
promila a Paweł T. 2,05 promila 
w wydychanym powietrzu.

Włamano się do sklepu „Pu-
chatek” i Kafeteria. Za każdym 
razem złodzieje posługiwali się 
tą samą metodą. Po wybiciu 
szyby kradli wszystko co mieli 
w zasięgu ręki.

We wtorek włamano się do 
piwnicy. Po wyłamaniu skobla 
złodzieje skradli pilarkę spalino-
wą „Stihl” wartości 557 zł.

Około godziny 18.00 policjan-
ci zauważyli dwóch mężczyzn 
usiłujących włamać się do bu-
dowanego domu przy ulicy 
Zacisznej. Jeden ze sprawców 
zdołał uciec, drugiego policjanci 
zatrzymali. Mężczyźni chcieli 
najprawdopodobniej ukraść 
metale kolorowe, gdyż za takie 
przestępstwa byli już notowani 
w policyjnych kartotekach.

W środę z zaparkowanego 
przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy złodzieje skradli lusterka 
boczne, lampy, kierunkowskazy 
oraz listwę ozdobną. Właściciel 
pojazdu oszacował swe straty na 
1200 zł.

Włamano s ię  do sk lepu 
„Blend” przy ulicy 700-lecia. 
Podobnie jak w przypadku po-
niedziałkowych włamań złodzie-
je po wybiciu szyby zrabowali 
wszystko co mieli w zasięgu ręki. 
Straty oszacowano na 1622 zł.

W Osinie zatrzymano nie-
trzeźwego rowerzystę. Arkadiusz 
S. miał w wydychanym powie-
trzu aż 3,04 promila.

Około godziny 21.20 miesz-
kańcy Kulic poinformowali 
policjantów, że jakiś mężczyzna 
usiłuje włamać się do sklepu w 
tej miejscowości. Zanim został 
spłoszony zdołał wybić szybę w 
drzwiach wejściowych. Policja 
już ustaliła jego personalia i 
trwają dalsze czynności.

W czwartek włamano się do 
będącego w budowie budynku 
przy ulicy Żeromskiego. Złodziej 
skradli przewody elektryczne.

W Bodzęcinie policjanci za-
trzymali nietrzeźwego rowe-
rzystę. Wiktor R. miał w wy-
dychanym powietrzu około 2,5 
promila alkoholu.

Kolejnego nietrzeźwego kie-
rowcę jadącego volkswagenem 
jettą Mariusza S. zatrzymali poli-
cjanci na terenie naszego miasta. 
Kierowca miał w wydychanym 
powietrzu około 0,93 promila 
alkoholu, a poza tym orzeczony 
przez goleniowski Sąd Grodzki 
zakaz prowadzenia pojazdów. 

W piątek właściciel zapar-
kowanego na ulicy Wiejskiej 
forda mondeo zgłosił przecięcie 
czterech opon.

Na ulicy 3 Maja policjanci 
zatrzymali Józefa O., który je-
chał rowerem mając w wydy-
chanym powietrzu 2,9 promila 
alkoholu.

Z kolei Stanisław R. jechał 
ulicą Żeromskiego mając 1,9 
promila alkoholu.

W sobotę włamano się do 
volkswagena golfa zaparkowa-
nego na ulicy Osiedlowej. Skra-
dziono radioodtwarzacz sony 
wartości 599 zł.

Na drodze Nowogard – Osowo 
policjanci zatrzymali Mieczy-
sława G., który jechał rowerem 
mając w wydychanym powietrzu 
1,96 promila alkoholu.

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali kolejnego 
pijanego rowerzystę. Sebastian 
G. miał około 2 promili.

W niedzielę na drodze Jar-
chlino – Kulice kierowca cinqu-
ecento zjechał na przeciwległy 
pas i zderzył się czołowo z oplem 
kadetem, którego kierowca z 
obrażeniami głowy został prze-
wieziony do szpitala. Przy okazji 
okazało się, że poszkodowany 
był w stanie nietrzeźwym. Trwa 
dochodzenie w tej sprawie.

Ag

Straż Pożarna
W minionym tygodniu, w 

dniach 25 września – 1 paździer-
nika strażacy wyjeżdżali siedem 
razy w tym do jednego pożaru.

W środę zostali wezwani do 
Wierzbięcina gdzie w rowie po 
przeciwległych stronach jezdni 
leżały opel astra i peugeot 206. 
Nie doszło do zderzenia. Jedna 
osoba doznałą lekkich obrażeń. 
Przyczyną zdarzenia była nie 
zachowanie zasad ruchu dro-
gowego. Strażacy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia.

W sobotę wezwano strażaków 
na ulicę Mickiewicza, gdzie 

doszło do zadymienia jednego z 
mieszkań. Jak się okazało jeden 
z lokatorów miał zbyt krótki ko-
min, który był niższy od ściany 
szczytowej budynku i właśnie on 
był źródłem dymu, który dostał 
się do mieszkania. Mieszkanie 
przewietrzono a właściciel ko-
mina został pouczony o koniecz-
ności jego naprawy a do czasu7 
wykonania tego otrzymał zakaz 
z jego korzystania.

W niedzielę strażacy gasili 
śmietnik wolnostojący przy ulicy 
Warszawskiej.

Ag

nauka języka obcego 
dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Go-
leniowie uprzejmie informuje, iż 
razem z Fundacją Edukacyjną 
„Bachalski”  z Poznania oraz 
szkołami ponadgimnazjalnymi 
z terenu Powiatu Goleniowskie-
go organizuje bezpłatne kursy 
językowe w ramach programu 
„Edukacja bez granic”.

Program nauki języków : 

angielskiego i niemieckiego, 
obejmuje 72 godziny. Zajęcia 
prowadzą wolontariusze – ucz-
niowie szkół  z terenu Powiatu 
Goleniowskiego.

Zajęcia są bezpłatne.
Szkolenie takie jest ważną 

formą aktywizacji proponowaną 
przez PUP osobom bezrobot-
nym. Osoby bezrobotne zareje-

strowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy mogą zgłaszać swój 
udział u doradcy zawodowego, 
szczegółowe informacje:

- w Goleniowie –  Sylwia Ko-
nior pok. nr 6, tel. 091 418 34 
95, 091418 53 67, 091 418 25 77, 
091 418 20 98.

- w Nowogardzie –  Zbigniew 
Florkowski pok. nr 8, tel. 091 39 
21 376, 091 39 21 813, 091 577 
78 07. 

Serdecznie zachęcamy do sko-
rzystania  z bezpłatnej nauki 
języków obcych!

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87

• Rodzina potrzebuje ławy i biurka. tel. 091 
392 21 65.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje kompu-
tera. Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy. 
Redakcja
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Przegląd prasy krajowej

ReklaMaReklaMa

“nieprawidłowości” zamiast nazwisk
Mikołaj Wójcik, Poniedziałek, 2 paź-

dziernika 2006, nr 230 (2640)
Wojskowe Służby Informacyjne przestały istnieć. Od wczoraj działa-

ją dwie nowe formacje: Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Antoni Macierewicz ujawnił, że wielu negatywnie zweryfi kowanych 
funkcjonariuszy SB znajdowało ‘schronienie i wsparcie’ w WSI. To mo-
gło być jedno ze źródeł patologii, jakie odkryły komisje likwidacyjna i 
weryfi kacyjna.

Szef komisji likwidacyjnej WSI Antoni Macierewicz zapowiada, że ra-
port z prac komisji weryfi kacyjnej, który w tym tygodniu otrzymają pre-
zydent i premier, zawiera opis wielu nieprawidłowości. Były wśród nich 
także “inspiracje zewnętrzne” i wpływy w świecie polityki, gospodarki i 
mediów. Na razie nie padają żadne nazwiska, ale na temat kilku z nich aż 
huczy wśród dziennikarzy.

awantura o głaz Hitlera w dolinie Mi-
łości 

adam Zadworny, Poniedziałek, 2 paź-
dziernika 2006, nr 230 (5237)

Spór na pograniczu. Dolina Miłości rewitalizowana za unijne pieniądze 
miała być m.in. miejscem zaręczyn i ślubów par z obu stron Odry. Ale 
wszystko może się rozbić o leżący w niej głaz Hitlera.

Ryszard Matecki, sołtys Zatoni Dolnej, przy jednym z głazów w Doli-
nie Miłości. Głazów jest więcej. Na nich wykute nazwiska m.in. Bacha, 
Mozarta, Beethovena, Goethego, Schillera, braci Grimm. Jest też kamień 
Roberta Kocha - odkrywcy prątka gruźlicy. Najstarsze z napisów wykuto 
150 lat temu, najnowsze - w latach 30. XX wieku. Wtedy powstał ten ku 
czci Hitlera, którego poszukują teraz niemieccy neonaziści i Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego.

Po politycznej aferze z taśmami większość Pola-
ków chce wyborów 

Małgorzata Solecka, dz.kr., Poniedziałek, 2 paź-
dziernika 2006, nr 230 (7524)

Skutki prezentacji taśm z tajnych negocjacji mogą być dla PiS bardzo 
bolesne - wynika z sondażu “Rz”. Choć Jarosław Kaczyński przeprosił w 
końcu za swoich polityków, dziś o wiele więcej Polaków chce głosować na 
PO niż na partię premiera

Sondaż przeprowadziliśmy w ostatni piątek - zanim Jarosław Kaczyński 
w TVP wystąpił z przeprosinami, a PiS w Stoczni Gdańskiej zorganizo-
wało wielki wiec poparcia dla rządu. Co z niego wynika? Sprawa taśm 
dotknęła niemal każdego Polaka - 87 procent z nas zna treść rozmów mi-
nistrów rządu Jarosława Kaczyńskiego z Renatą Beger, wyemitowanych 
przed tygodniem przez TVN 24. Tylko 13 procent twierdzi, że nie intere-
sowało się tym tematem. 

1,2 mln zł dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy złożył kilka wniosków aplikacyjnych i pozyskał z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1,2 mln zł na walkę z bezrobociem. 
Można z nich korzystać już od zaraz.

Kwota ta nie ma jednoznacznego 
przeznaczenia. Jej rozdysponowanie 
zależeć będzie przede wszystkim 
od rynku pracy i od potrzeb osób 
bezrobotnych. Niemniej PUP musi 
zrealizować dwa założenia. Część 
pieniędzy musi trafić do byłych 
pracowników goleniowskiej fabry-
ki Mebli i do ich rodzin. Osoby 
takie mieszkają również w na-
szym mieście. Drugim założeniem 
jest zorganizowanie dla 20 osób z 
naszego powiatu przyuczenia do 
zawodu w szczecińskiej „Piekarni 
Mistrza Jana”. Oferta ta jest skie-
rowana do osób nie posiadających 
kwalifi kacji zawodowych, mających 
trudności z odnalezieniem się na 
rynku pracy a więc absolwentów 
liceów i gimnazjów, czyli szkół nie 
dających żadnego przygotowania 
zawodowego oraz osób długotrwale 
bezrobotnych. Staż ten będzie trwał 
sześć miesięcy. Osoby biorące w nim 
udział będą dowożone do miejsca 
pracy na koszt pracodawcy. Po tym 
okresie stażyści, którzy będą chcieli 
podjąć pracę otrzymają umowy na 

czas nieokreślony. Reszta pieniędzy 
jest do dyspozycji mieszkańców.

„Chcemy jak najwięcej pieniędzy 
przeznaczyć na dotacje dla osób bez-
robotnych chcących rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą, jak również dla 
pracodawców na utworzenie nowych 
miejsc pracy. Maksymalna kwota tej 
dotacji to 12,6 tys zł. Zapraszamy 
wszystkich do korzystania z tej po-
mocy. Dla Państwa pozyskaliśmy te 
pieniądze. Cała nasza kadra jest do 
państwa dyspozycji” – powiedział 
dyrektor PUP Robert Czapla.

Poza tym za tę sumę organizowane 
będą szkolenia, prace interwencyjne 
oraz krótkie staże, gdyż pieniądze te 
należy wykorzystać do końca bieżą-
cego roku.

Pieniądze są dostępne już teraz. 
Pracami interwencyjnymi zajmuje 
się Dariusz Kowalewski, dotacjami 
dla pracodawców Marta Kinarz, a 
dotacjami dla osób bezrobotnych 
oraz szkoleniami Beata Olechno-
wicz. Telefon (091) 39 21 376. 

Ag

Bezpłatne szkolenia 
dla rolników

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, że Zespół Szkół 
Nr 1 w Barlinku realizuje projekt „Szansa na zmianę–zdobycie nowych kwalifi -
kacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie”.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia zawodowe, m.in.:
• elektryk, 
• technolog robót wykończeniowych, 
• glazurnik-posadzkarz, 
• oraz inne według zainteresowań osób zgłaszających się.
udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pan Ryszard Syroka pod 

numerem telefonu: (095) 746-10-64.
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
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Najszczersze 
wyrazy współczucia 

z powodu 
śmierci Matki 

koledze Jerzemu 
Dumańskiemu 

składają 
koleżanki i koledzy 

z pracy – Swedwood Goleniów

koNdoleNcje

dokończenie ze str. 1

Dylematy Platformy

a. Gałęski na posła, M. Słomski 
na burmistrza?

  WYBORY, WYBORY...

jaka kaMaPnIa?

Najnowsze badania OBOP 
przyniosły widoczne zmiany na 
polskiej scenie politycznej.

Platforma Obywatelska prak-
tycznie mogłaby rządzić samo-
dzielnie osiągając 34% poparcia 
wyborców, czyli 249 mandatów 
w przyszłym Sejmie. Na drugim 
miejscu PIS 22%, SLD 7%, Sa-
moobrona 5% i LPR 2%.

Oczywiście te notowania nie 
muszą przenieść się na samo-

rządy w takim stopniu ale wła-
dze, PO mają pewnie o czym 
mysleć. Nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy się, że Artur Gałę-
ski nie wystartuje do Sejmiku 
Wojewódzkiego, ale rozważa-
ny jest jako 100% kandydat na 
Posła w najbliższych wyborach 
do Sejmu. Kolejny dylemat to 
kandydat na Burmistrza No-
wogardu i tu głosno mówi się o 
wystawieniu człowieka Solidar-

ności akceptowanego przez sze-
rokie spektrum centroprawicy 
M. Słomskiego. Takie ułożenie 
spraw nowogardzkich spowo-
dowałoby zapewne rewolucyjne 
zmiany w mieście. Platforma od 
dłuższego juz czasu otwiera się 
na działaczy Solidarności.

O szczegółach poinformuje-
my czytelników za tydzień.

informacja własna

Najciekawszym okresem 
przedwyborczym jest kampa-
nia, już wkrótce każde drze-
wo, murek zostanie obklejone 
plakatami kandydatów, po 
mieście będą krążyć ulotki z 
hasłami wyborczymi. Czy ktoś 
nas czymś nowym zaskoczy, 
SLD zainwestowało w bilbord 
poza tym, że jest dość duży to 
niczym specjalnym nie zaska-
kuje. Mnie osobiście ubawiło 
hasło: Już czas na zmiany, w 
przypadku ugrupowania, które 
od wielu lat dzierży władzę w 
Nowogardzie to jest po prostu 
dobry żart, czy nagle stare SLD 
wystrzeli się w kosmos, a przy-
będzie nowe.

Tak jak i cztery lata temu 
i tym razem komitet będzie 
stosował metodę door to door, 
która w najprostszym tłuma-
czeniu oznacza pukanie od 

drzwi do drzwi. Do naszych 
drzwi już za chwilę może za-
pukać przedstawiciel SLD z 
przyklejonym uśmiechem ni-
czym świadek Jehowy. Ta me-
toda sprawdzała się w krajach 
zachodnich, ale czy w Polsce 
po ciężkim dniu pracy ktoś 
chciałby widzieć w swoim 
domu człowieka z czerwoną 
ulotką? A co do hasła „zmiany” 
to sprawdźcie Państwo dokład-
nie czy na listach sojuszu nie 
widnieją te same nazwiska co 
cztery i osiem lat temu. 

Jeśli chodzi inne komitety 
partyjne to na pewno będą 
prowadzić kampanię opartą 
o wytyczne z centrali, ponie-
waż pojawią się w mediach 
ogólnopolskich spoty telewi-
zyjne i wywiady prasowe. Po 
Platformie możemy się spo-
dziewać estetycznych plaka-
tów wyborczych w kolorze 
pomarańczowym, ta partia 
zawsze miała dobrych specja-
listów od budowy wizerunku. 
Być może w tle kandydatów 
znajdzie się postać Donalda 
Tuska, ponieważ to jego osoba 
promuje PO na bilbordach w 
dużych miastach. PiS jest nadal 
partią rządzącą dlatego czasu 
antenowego w mediach na 
pewno nie zabraknie, nie wia-
domo tylko jak wyborcy ocenią 
ostatnie zawirowania w sejmie 
i sprawę korupcji politycznej. 
Nowogardzkie PiS tworzą byli 
działacze Solidarności i być 

może to oni będą stanowić o 
sile komitetu.

PSL ma w Nowogardzie uła-
twione zadanie, gdyż burmistrz 
jest członkiem tej partii, a ten 
jak widać nie próżnuje, co 
chwilę nożyczkami przecina 
wstęgi gdzie się da i otwiera co 
tylko można. Nawet ostatnio 
przylgnął do burmistrza nowy 
przydomek – Kazimierz noży-
coręki, jego ugrupowanie liczy 
na poparcie wsi i to może być 
kluczem do sukcesu.

Samoobrona oprócz ulo-
tek plakatów i mediów może 
jak zawsze liczyć na wsparcie  
swoich posłów, może do No-
wogardu ponownie zawita sam 
Andrzej Lepper? 

Pozostaje jeszcze komitet 
obywatelski Nowogardzie 
Forum Samorządowe, jego 
członkowie nie mogą liczyć na 
spoty w mediach, jednocześnie 
bezpartyjność w całej burzy po-
litycznej może stać się atutem. 
Podczas dożynek jako pierwsi 
zaprezentowali swoje hasło: 
Budujemy Przyszłość, były rów-
nież baloniki i ulotki. 

Zobaczymy na co w tych wy-
borach będzie stać Nowogardz-
kie komitety, miejmy nadzieję 
że oprócz barwności haseł będą 
również merytoryczne progra-
my, ale o tym przekonamy się 
niebawem

MIcHaŁ WIaTr

centrolewica 
gotowa do 
wyborów

W sobotę 30 września odbyła się od dawna 
zapowiadana Hubertiadam czyli przedwybor-
czy piknik rozpoczynający kampanię wyborczą 
SLD.

W tytule użyłem słowa „centrolewica” bowiem w 
tym roku SLD startuje do wyborów w koalicji SLD 
– Partia Demokratyczna – Unia Pracy Lewica – de-
mokraci.pl . i na listach pojawi się hasło „Wspólna 
Polska”.

Licznie zebrani sympatycy lewicy mogli dowie-
dzieć się, że koalicja jest już gotowa do wyborów 
– listy kandydatów na radnych do gmin, powiatów i 
sejmiku są już zamknięte, wytypowani są kandydaci 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a 
pełnomocnicy mają wszelkie dokumenty niezbędne 
do zarejestrowania list kandydatów w odpowiednich 
komisjach wyborczych.

Najważniejszym punktem spotkania była prezen-
tacja kandydatów na radnych. 

Tekst i foto Lesław M. Marek

Część kandydatów lewicy na radnych 
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Z okazji 30 rocznicy ślubu 
Barbarze i Stanisławowi 

Wojciechowskim 
życzymy 

aby dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce, 

zawsze uśmiechnięci, 
zawsze pewni swoich uczuć. 

Niechaj los Wam sprzyja, 
niosąc powodzenie! 
siostra Jadwiga z rodziną 
i brat Ryszard z rodziną

ŻyczeNia

Ten wypadek wstrząsnął miastem
Trzy osoby zginęły, pięć jest rannych
(dn, wtorek 1 października 1996 r., nr 77)
W sobotę rano, o godz. 9.00, z parkingu koło 

byłej „Kolorowej” wyjechało 5 osób Fordem 
Transitem. Do osób znajdujących się już w 
samochodzie dosiadła się trójka pasażerów, któ-
rych zabrano „na okazję” na ul. Poniatowskiego. 
Wszyscy jechali do lasu na grzyby.

Nie ujechali daleko. Na prostym odcinku 
jezdni, na drodze biegnącej w kierunku na Star-
gard Szczeciński, jeszcze w granicach miasta, 
samochód marki Ford Transie typu bus zderzył 
się z jadącym z naprzeciwka samochodem cię-
żarowym marki Skoda z przyczepą.

eSO na Targach Poznańskich reprezento-
wało nowogard

(dn, wtorek 1 października 1996 r., nr 77)
Ciężka praca przynosi efekty i nie ma dzisiaj 

innej drogi, chcąc zbudować dobrą i wiarygodną 
firmę, jak tylko tę pracę codziennie wykonywać. 
Poświadcza to przykład firmy ESO państwa El-
żbiety i Stanisława Osajdów, którzy po raz drugi 
już wystawiali się ze swoją ofertą handlową 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 
reprezentując i przy okazji reklamując Nowo-
gard. Firma ESO wyspecjalizowała się w handlu 
produktami z branży fryzjerskiej.

era GSM czy TP S.a.?
Telekomunikacja wykręciła numer
(dn, piątek 4 października 1996 r., nr 78)
Tą wiadomość można uznać za „bombę” 

sezonu. Telekomunikacja Polska S.A. obniży-
ła opłaty za rozmowy telefoniczne. Do tego 
stopnia, że dzwoniąc do Szczecina zapłacimy 
za rozmowę tyle samo, jakbyśmy dzwonili do 
sąsiada za ścianą. TP S.A. wprowadziła na te-
renie województwa I strefę, czyli dzwoniąc do 
Szczecina lub Świnoujścia zapłacimy tak jak 
za rozmowę miejscową – 16 groszy plus VAT. 
Druga strefa jest do 100 km licząc od Szczecina 
do innego województwa (np. Gorzowa), trzecia 
powyżej 100 km.

czad już groźny!
Co roku odnotowuje się w naszym kraju wiele przypadków śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla 

zwanym czadem. W Nowogardzie już odnotowano jeden taki przypadek. Na szczęście obyło się bez 
tragedii.

dokończenie ze str. 1

W niedzielę około godziny 
22.00 pogotowie ratunkowe 
zostało wezwane do mieszkania 
przy ulicy Leśnej, gdzie pięć osób 
uskarżało się na dolegliwości, 
których przyczyną mogło być 
zatrucie tlenkiem węgla. Z usta-
leń wynika, że w mieszkaniu 
przez dłuższy czas użytkowany 
był piecyk gazowy tzw. junkers. 
Przyczynę zatrucia poznano po 
chwili, gdy dokonano oględzin 
kratek wentylacyjnych. Okazało 
się, że lokatorzy mieszkania w 
obawie przed nadchodzący-
mi chłodami zatkali przewody 
wentylacyjne powodując na-
gromadzenie się tlenku węgla. 
Zdaniem kominiarza Michała 
Piórko takie działanie jest niedo-
puszczalne: „Przed rozpoczęciem 
okresu grzewczego należy przede 
wszystkim dokonać sprawdzenia 
instalacji wentylacyjnej i komino-

wej. Należy je udrożnić i zadbać 
o to, żeby wszystkie instalacje 
nawiewno – wywiewne, w szcze-
gólności w pomieszczeniach gdzie 
działają urządzenia gazowe, były 
sprawne i nie zostały ludzką ręką 
naruszone. W żadnym wypadku 
nie należy zatykać przewodów 
wentylacyjnych. Przy niedoborze 
tlenu zostaje zachwiany proces 
spalania, powstaje wówczas tle-
nek węgla, który – jak wiemy 
– jest gazem trującym, bezwon-
nym i bezbarwnym. Nie jesteśmy 
w stanie go wyczuć i jego wdy-
chanie może skończyć się nawet 
śmiercią.”

Kilka lat temu zatrucie czadem 
mieszkanki naszego miasta skoń-
czyło się tragicznie. Odnotowano 
również przypadki podtrucia.

„Człowiek nie jest w stanie wy-
czuć czadu. – opowiada miesz-
kanka Nowogardu, którą kilka 

lat temu przed śmiercią ura-
towali rodzice – Ja podtrułam 
się w czasie kąpieli, w łazience 
w której zainstalowany był tzw. 
junkers. Czułam się niezwykle 
błogo, gdy rodzice zaczęli dobijać 
się do drzwi powiedziałam, że 
nic mi nie jest a w tym czasie 
zupełnie bezwładna obijałam się 
o wannę i kaloryfer. Po wybiciu 
szyby rodzice wynieśli mnie z tego 
pomieszczenia i tylko dzięki temu 
przeżyłam.”

My ze swej strony apelujemy o 
ostrożność. Radzimy by nie zaty-
kać przewodów wentylacyjnych. 
Warto również wezwać fachow-
ca, który dokonałby przeglądu 
instalacji i w razie jej wadliwego 
działania dokonał napraw, które 
być może zapobiegną tragedii.

Ag

Oszukany radosław
dokończenie ze str. 1

Zwyczajnym oszustwem i 
draństwem nazywam postępo-
wanie władz miejskich wobec 
sytuacji, jaka zaistniała na ulicy 
Bohaterów Warszawy przy osied-
lu Radosław.

Od wielu lat apelowaliśmy 
do burmistrza o przystanek 
komunikacji miejskiej dla wy-
siadających, ponieważ takowego 
przy osiedlu nie ma a jest bardzo 
potrzebny, poza tym proszenie za 
każdym razem kierowcę autobu-
su o zatrzymanie się przy stawku 
stało się męczące.

Ostatnio kierowca po raz 
pierwszy odmówił, nie zgodził 
się nie ze złej woli, bo tak uprzej-
mego człowieka za „kółkiem” 
autobusu jak Pan Kuśmierek nie 
było od lat.

Odmówił, ponieważ zamiast 
przystanku, postawiono znak 
– ZAKAZ ZATRZYMYWA-
NIA!!!

Jeszcze w Lipcu na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego bur-
mistrz obiecywał nam przysta-
nek: „przewidywany termin reali-
zacji budowy przystanku to jesień 
bieżącego roku(…)zapewniamy, 
że zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, aby dotrzymać zadeklaro-
wanego terminu”. Do mnie do 
domu przyszło pismo z urzędu 
miejskiego o rozpoczęciu całej 
procedury. Zamiast przystanku 
jest zakaz, tylko dla kogo Pa-
nie burmistrzu, dla kogo, dla 
samochodów, autobusu – NIE. 
Zrobiliście zakaz dla starszych 
mieszkańców osiedla radosław 
– emerytów, rencistów, ludzi 
wracających z pracy.

Większość z nich przez lata 
ciężko pracowała w PGRZe, a 

teraz nawet nie mogą spokojnie 
wysiąść z autobusu przy swoim 
osiedlu wracając z zakupów czy 
cmentarza. Czym sobie na to 
mieszkańcy osiedla zasłużyli?

A co z remontem uliczek i 
chodników osiedla Radosław, 
gdzie ten obiecany polbruk, po-
dobno prace miały się rozpocząć 
22 września a dziś już paździer-
nik - dziury jak były tak są. Czy 
czekacie aż zmieni się pogoda, 
przyjdą jesienne deszcze i przy-
mrozki, wtedy remont na pewno 
się przeciągnie, co spowoduje 
utrudnienia dla życia mieszkań-
ców poza tym, jeśli prace nie 
skończą się przed wyborami to 
nie będzie przecinania wstęgi i 
chwalenia się osiągnięciami.

Żądamy natychmiastowego 
usunięcia zakazu i rozpoczęcia 
prac remontowych, bo miesz-
kańcy osiedla Radosław tracą 
po woli cierpliwość, mają dosyć 
obiecywania i traktowania ich 
gorzej niż centrum miasta. Ra-
dosław jest częścią Nowogardu i 
proszę o tym pamiętać.

MIcHaŁ WIaTr

Dyżur radnego

W najbliższą środę w 
godzinach 13 – 16 w 
budynku byłego Hotelu 
„Cisy” w pokoju 115 dy-
żur pełnić będzie radny 
powiatu Jerzy Mędrek, 
który zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych.

Ag
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Przedszkole nr 4

Pasowanie na ucznia klasy „0”
W miniony piątek w Przedszkolu nr 4 przy ulicy Kościuszki odbyło się uroczyste pasowanie na 

ucznia zerówki.

Pasowania na ucznia zerówki w Przedszkolu nr 4.

Łukasz adamcewicz wśród najlepszych
   W dniu 29 września, o godzinie 11:00, w Sali Widowiskowej 

Opery na Zamku książąt Pomorskich podczas inauguracji roku 
akademickiego 2006/2007 odbyła się uroczysta immatrykula-
cja. 

   Wśród osób, które dostąpiły tego zaszczytu znalazł się Łukasz 
adamcewicz, absolwent I L.O.  Został on przyjęty na I rok studiów 
w Politechnice Szczecińskiej, uzyskując jeden z najlepszych wyników 
w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Mechanika i Budowa 
Maszyn - studia stacjonarne pierwszego stopnia. 

   Po raz kolejny sprawdziło się stwierdzenie, że chlubą szkoły są jej 
absolwenci.  W liście do Dyrekcji I L.O. PROREKTOR DO SPRAW 
NAUCZANIA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ pogratulował 
Gronu Pedagogicznemu uzyskanych efektów, życząc jednocześnie 
dalszych sukcesów w pracy. Łukaszowi wypada zaś, życzyć wytrwa-
łości i  powodzenia, bo przed nim otwiera się kolejny ważny etap 
w życiu. 

Barbara Bartoszyńska

Gdzie leczyć 
narkomana?

Do naszej redakcji zwróciła się czytelniczka 
z prośbą o pomoc. Chce podjąć leczenie syna z 
nałogu narkotycznego. Zapytała nas gdzie i w 
jaki sposób może uzyskać pomoc w leczeniu 
tego uzależnienia.

Sprawa naszej czytelniczki nie jest prosta 
z uwagi na fakt, że w Nowogardzie nie ma 
ośrodków leczenia uzależnień. Wprawdzie w 
naszym mieście jest Specjalistyczna Poradnia 
Terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 
przy ul. 3 Maja, gdzie prowadzone są terapie dla 
narkomanów, ale pod warunkiem, iż przestał 
zażywać narkotyki. W przeciwnym razie terapia 
taka nie przynosi efektu. Najlepiej zgłosić się 
do Poradni po pobycie i leczeniu w Ośrodku 
Odwykowym dla uzależnionych od narkotyków  
w Skolimowie.

Można również skorzystać z bezpłatnych po-
rad dr Gąsior w Punkcie Informacyjno-Konsul-
tacyjnym z zakresu narkomanii przy Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 
13, tel. 091 407 12 22. Poradnia jest czynna w 
czwartki od godz. 17.00 do 19.00.

I.K.

ceny owoców 
i warzyw

Tegoroczna susza odbiła się na cenach wa-
rzyw i owoców, co łatwo zaobserwować robiąc 
codzienne zakupy.

Dla przykładu w ubiegłym roku za 1 kg ziem-
niaków płaciliśmy 0,40 – 0,60 zł, w tym roku 
musimy zapłacić 1,20 – 1,40 zł. Taniej można 
kupić na osiedlach bezpośrednio od rolników, 
którzy proponują cenę 0,90 – 1,00 zł. Pomidory 
są w cenie 3,80 - 4,50 zł, koperek zielony 1,20 
– 1,80 zł za pęczek. Kapusta to cena 1,70 zł – 2,00 
zł, ogórki 3,00 – 3,50 zł, papryka czerwona 2,00 
– 2,50 zł, por 1,20 – 1,60 zł, seler 1,20 – 1,50 zł, 
marchew 2,00 – 2,50 , pietruszka 5,00 – 5,50 zł, 
cebula 3,00 – 4,00 zł.

A ceny owoców?
Od czasu do czasu pojawiają się truskawki 

krajowe w cenie 5,00 – 7,00 zł za opakowanie 
półkilogramowe, śliwki kupimy w cenie 2,50 
– 3,50 zł za kilogram, winogron biały 6,00 – 8,00 
zł, maliny 4,00 – 6,00 zł za opakowanie półkilo-
gramowe. Jabłka – te w zależności od odmiany 
– 2,50 – 3,50 zł za kg, gruszka – 4,00 – 5,50 zł.

Rozpiętość w cenach warzyw i owoców jest 
uzależniona od producentów, hurtowników, 
jak i od samych sprzedawców. Cóż, każdy chce 
zarobić.

I.K.

Znaleziono 
okulary
Na Placu Wolności po obchodach dożynko-
wych znaleziono okulary z mocnymi szkłami. 
Informacja w NDK.

,,Święto Ptaków” w Płotkowie
Tradycją stało się, że w pierwszy weekend października tj. 7-8, cała Europa obchodzi Europejskie Dni 

Ptaków. Również i My w Nowogardzie aktywnie włączamy się w te obchody.
Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie z ptakami w dniu 7 października (sobota), na terenie 

nowo powstałego obiektu: ,,Zielona Kuźnia” w Płotkowie.
Dla niezorientowanych – dojazd z Nowogardu w kierunku Błotna, za Ogorzelami należy skręcić w 

lewo do Czermnicy. Po około 4 km należy skręcić w prawo (będzie kierunkowskaz z odpowiednią tablicą) 
i płytami jumbo dojechać do ,,Zielonej Kuźni”.

                                                          Prezes Z.O. LOP w Nowogardzie Marek Heiser

Zaszczytu tego dostąpiło 45 
dzieci z grup prowadzonych 
przez Alinę Demianiuk i Annę 
Mądrowską. Najmodszym z 
przejęciem kibicowali rodzice, 
dziadkowie, wujkowie i ciocie. 
Uroczystość rozpoczęła się od 

krótkiego programu artystycz-
nego w wykonaniu bohaterów 
tego dnia, po czym dzieci czwór-
kami występowały na środek, 
gdzie dyrektor placówki Elżbieta 
Majchrzak dokonywała aktu 
pasowania. Dzieci otrzymały 

pamiątkowe dyplomy i znaczki.
Po części oficjalnej dzieci 

rozeszły się do swoich sal gdzie 
czekał na nich pyszny poczęstu-
nek przygotowany przez szczęś-
liwych rodziców. 

Ag



DZIENNIK
NOWOGARDZKI3-5.10.2006 r. 7

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

opracowanie: Bartłomiej a. leja, kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław chałka, Magdalena Skoneczna, agnieszka 
Szablewska, anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: alicja jaklińska, Małgorzata Łuka.

kącik kulinarny: 
W niedzielę obchodziliśmy dzień Wegetariański, dlatego dziś propo-

nujemy kilka prostych dań.

Ryż z warzywami
Składniki :
• Warzywa mrożone z brukselką
• dodatkowo włoszczyzna (pokrojona w drobną kostkę)
• 4 torebki ryżu
• 1/2 kg pieczarek
• mały por
• 1/2 szklanki mleka
• 1/2 szklanki sosu sojowego
• 3 łyżki śmietany 18%
• tłuszcz do smażenia
• łyżka vegety
• przyprawy: pieprz czarny, bazylia (najlepiej świeża) natka, kardamon, 

curry, estragon, kminek, papryka słodka
Wszystkie warzywa gotujemy w wodzie z dodatkiem vegety. W drugim 

naczyniu w wodzie z mlekiem i 1/4 szklanki sosu sojowego gotujemy ryż tak, 
aby był na wpół twardy. Odsączamy z wody. W rondlu lub na woku rozgrze-
wamy olej lub oliwę z oliwek i wrzucamy pokrojone w kostkę pieczarki oraz 
pokrojonego drobno pora. Kiedy połowa wody odparuje z pieczarek, a go-
tujące się warzywa będą już prawie miękkie, wlewamy wywar z warzyw oraz 
same warzywa do rondla z pieczarkami. Gotujemy wszystko razem przez 5 
minut mieszając. Dodajemy przyprawy. Wreszcie wsypujemy ryż. Gotujemy 
ma małym ogniu aż ryż stanie się miękki (chyba, że chcemy by było trochę 
bardziej wodniste możemy dolać dodatkowo jeszcze wody). Na końcu doda-
jemy śmietanę i gotujemy przez ok. 2-3 minuty cały czas mieszając. 

Kotlety bakłażanowe:
Składniki :
• 1 bakłażan
• 1/2 szklanki startego sera
• 3/4 szklanki mleka
• łyżka przyprawy typu vegeta
• przyprawy: kardamon, pieprz, curry, koperek, słodka papryka
• mąka
• bułka tarta
• tłuszcz do smażenia
Bakłażan myjemy, obieramy i kroimy w plastry grubości około pół cen-

tymetra. W rondelku podgrzewamy mleko wraz z serem, vegetą oraz przy-
prawami. Plastry bakłażana obtaczamy w mące, następnie zatapiamy w so-
sie z rondelka, następnie obtaczamy w bułce tartej i ponownie zatapiamy w 
sosie, po czym smażymy na rozgrzanym tłuszczu do momentu aż bakłażan 
będzie miękki a "panierka" zarumieniona.

 

Gulasz wegetariański
Składniki:
• 2 słodkie papryki
• 25 dkg cebuli
• 1 bakłażan
• 2 pomidory
• 1 cukinia
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy
• sól, pieprz
• posiekany koperek i natka pietruszki
Sposób przyrządzenia:
Bakłażany pokroić w grubą kostkę, posolić, pozwolić, aby odsączył się z 

nich sok. Cukinię obrać ze skóry (jeśli młoda nie trzeba), przekroić na po-
łowę, usunąć nasiona. Paprykę, oczyścić z nasion, pomidory sparzyć, obrać 
ze skóry, usunąć miąższ. Cebulę obrać. Wszystkie wymienione składniki 
pokroić w kostkę o wymiarach kostki z bakłażana. Czosnek obrać, drob-
no posiekać. W rondlu rozgrzać oliwę, dodać czosnek, po kilku minutach 
dołożyć pozostałe składniki, przyprawić. Dusić na małym ogniu delikatnie 
mieszając. Najlepiej smakuje z kus kus.     Smacznego!!!

nowy rok szkolny w ZSP 
im. Stanisława Staszica 
w nowogardzie

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
ponad 800 uczniów. Powitaliśmy uczniów 9 klas pierwszych i 13 nowych 
nauczycieli, zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. 
Ten rok szkolny jest ostatnim rokiem nauki w klasach Liceum Profilowane-
go i pierwszym dla uczniów Technikum Informatycznego. W bieżącym roku 
szkolnym klasami pierwszymi opiekują się następujący nauczyciele:

• Klasa I Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – mgr Doro-
ta Bondarowicz  

• Klasa I Technikum Ekonomicznego – mgr inż. Ewa Balov
• Klasa I Technikum Handlowego – mgr Sylwia Ostrowska- Antczak
• Klasa I Technikum Mechanicznego – mgr Anna Zamara
• Klasa I Technikum Informatycznego – mgr Małgorzata Łuka
• Klasa I e wielozawodowa – mgr inż. Marta Portas
• Klasa I f wielozawodowa – mgr Ewa Staszak 
• Klasa I m/k ZSZ – mgr inż. Dorota Wachowiak
• Klasa I mechanik pojazdów samochodowych –  Janusz Zamara

Wszystkim Pierwszakom życzymy sukcesów w nauce !!!
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NOWO OTWARTA
Hurtownia 

OdZIeży użyWanej 
Stargard Szczeciński 

ul. Rzeźnicza 6-8 
tel. 0660 485 234

Spotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjne
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60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł

„PBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy 
monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobicie lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, tel. 091 57 
92 630.
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630, kom. 0691 657 444
2. mgr Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 0691 
657 800.

Samodzielny Publiczny Szpital rejonowy w nowogardzie 
informuje, że od dnia 28.09.2006 r. 

w Przychodni Przyszpitalnej POZ przeprowadzane są 

SZcZePIenIa OcHrOnne 
PrZecIW GryPIe 

dla mieszkańców gminy Nowogard 
Cena szczepienia wraz z wykonaną usługą 

Pacjenci naszej Przychodni – 27 PLn
Mieszkańcy niezadeklarowani 
w naszej Przychodni – 30 PLn 

    Dyrektor - Kazimierz Lembas

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
zawiadamia, że dnia 15.X.2006 r. (niedziela) 

organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

– Towarzyskie na kanale „Świniec” 
w Trzebieszewie. 

Zapisy w kiosku wędkarskim na Pl. Wolności 
do dnia 13.X.2006 r. 

Startowe wynosi 6 zł – Juniorzy nie płacą. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca 

Zapraszamy

Zatrudnię pracownika 
na stanowisku:

Przedstawiciel handlowy 
i Doradca 

ds. żywienia zwierząt
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność nawiązywania   
   kontaktów
Wiadomość w Hurtowni Pasz i 
koncentratów fi mry “central-
Soya”, ul. Boh. Warszawy 71.

Informujemy, że   

6 października 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA drObNE

nagrodzeni za zadania wrześniowe
Nagrody książkowe otrzymują:
- Marta Poźniak,
- Mateusz Puszcz,
- Erwin Kędzierski.
Gratulujemy!.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od dnia 9 października. 

Podane niżej wyrazy należy wpisać w odpowiednie, oznaczone cyframi  pola 
rzędów  poziomych diagramu tak, aby powstały w nich nowe dziewięcioliterowe 
wyrazy.

Przypisane cyfrom litery przenieść pod fotografie i odczytać ich nazwy.
Na rozwiązania czekamy do 6 listopada.
Wyrazy do wpisania: SYN, SERB, RANO, MILA, RUNO.

W Nowogardzie zobaczysz...

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-aro-

wą z murowaną altanką, z mediami. 
0604 509 996.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze – 
własnościowe, 70 m2, II piętro, ulica Gry-
fitów. Z garażem lub bez. Do zasiedlenia 
w grudniu. Przyjmę najwyższą ofertę. 
Telefon 0 603 390 113.  

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 0692 
489 837.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie o pow. 220 m kw., pow. działki 
ok. 1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Mieszkanie 2, 3-pokojowe (I, II piętro) 
zdecydowanie kupię. 091 39 104 15.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w 
Dębicach. 0507 638 775.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0500 458 968.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogar-
dzie. 0661 957 649, po 20.00.

• Kupię ziemię rolną i budowlaną w okoli-
cach Nowogardu. 0601 808 410.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altanką 
murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszkanie 
własnościowe, dwupokojowe. Tel. 
0603 349 436.

• Zamienię M-3 po remoncie na M-2 lub 
kawalerkę – może być stare budow-
nictwo lub domek do remontu. 0606 
197 623.

• kupię działkę z możliwością zabudo-
wy o pow. 1 ha w okolicach Nowogar-
du. 0693 682 492.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II 
piętro. 0502 384 315.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, I pi-
tro, w centrum. 0606 284 212, 091 39 
17 905.

MOTORYZACJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 
Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam opel Vectra, 91/97 r., poj. 
2.0 automat, aBS, wspomaganie kie-
rownicy, c. zamek na pilota, elektr. 
szyby, lusterka, szyberdach, autoa-
larm. cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 111 17.

• SPRzedaM opel astra kombi, 1992 r., 
wspomaganie kier., centr. zamek, ro-
leta bagażnika. Przebieg 178.000 km. 
0669 746 669.

• Sprzedam BMW 525 TDS kombi, 1995 r., 
cena 15.200 zł – do uzgodnienia. 0668 
841 631.

• Sprzedam Skuter Mikrom ii. Tel. 0665 
320 691.

• Sprzedam Peugeot 405, 1991 r., poj. 
1.9TD, holenderskie tablice i Merce-
des 124, poj. 2,5TDI, 1986 r. Tel. 0512 
685 057.

• Sprzedam pczyczepkę kempingową 520 
Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 64.

• Sprzedam Fiat 126p, 1980 r., cena 400 zł 
– do uzgodnienia. 091 39 23 898.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 1999 – 2000 r., 
poj. 0,8i, czerwony. Cena do uzgodnie-
nia. 091 39 26 073, 0697 021 976.

ROLNICTWO
• oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 4 Kw 

sprzedam. 091 39 104 98, 0603 895 622.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za je-
dyne 1 zł od metra kw. oraz rekulty-
wacja wyschniętych trawników. inży-
nier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam kaczki białe i francuskie, sku-
bane na zamówienie. 091 39 104 90.

• Sprzedam: brony do ciągnika zawiesza-
ne – 5 szt; przyczepka 1-osiowa do ciąg-

nika; siłownik do wywracania przyczepy 
– nowy, duży; dachówkę w b. dobrym 
stanie – 1200 szt; cegłę nową dubeltową 
– ok. 600 szt. Żabówko 10A, Gajda Wła-
dysław.

• Sprzedam prosiaki. Krasnołęka 13. Tel. 
091 39 18 611.

USŁUGI
• józef durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• j. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• dyWaNoPRaNie – 0604 373 143.
• jezyk niemiecki – szkoła podstawowa, 

gimnazjum, liceum. Indywidualnie lub 
w grupach 2 – 3 os., Tel. 0691 958 940.

• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktura 
VaT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 0695 085 470.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• Bardzo dobre zarobki!!! zatrudnię 

murarza! Tel. 0604 422 221.
• Zatrudnię murarza. Tel. 0501 549 756, 

091 39 20 970.
• Zatrudnię przy dociepleniu i tynkowa-

niu. 0608 817 214.
• Poszukuję opiekunki do-4 letniej 

dziewczynki. Tel. 091 39 20 627, 695 
354 544.

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 0663 
412 054.

• Przyjmę międzynarodowego kierow-
cę c + e – Szwecja. 0693 682 492.

INNE
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, do 
domku, baru, cena 150 zł oraz gazo-
wy podgrzewacz wody do domku, 
baru, cena od 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody 130 – 190 litr., 
stojący, idealny do domku, pensjo-
natu, restauracji, gdzie gorąca woda 
jest w kilku bateriach jednocześnie. 
0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 
mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfro-
wy, kamera, okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-
mentów z kolumnami i dokumentacją, 
mało używana, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-
nia, domku, warsztatu – różne roz-
miary, nowe i uźywane – tanio oraz 
piec gazowy  c.o. Vaillant stojący, 
żeliwny, elektronik, ekonomiczny, do 
domku – kuchni, cena 800 zł, serwis 
gwarancyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Piec gazowy c.o. VaillaNT, elek-

tronik, na mieszkanie, domek, cena 
1.200 zł oraz junkers gazowy do 
łazienki, kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Monitor 17” sprzedam. Tel. 091 39 
20 737.

• Sprzedam meble młodzieżowe (BRW) 
– stan b. dobry. 091 39 23 887.

• Sprzedam rowerek dziecięcy z kaskiem. 
091 39 27 142.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRzeWóz oSóB - RoMaN BiŃczyk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikRoBUSoWa SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 
7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

Nowogard 02,10.2006r.
oFeRTy PRacy PUP GoleNióW, 

Filia NoWoGaRd
1. Mechanik samochodów ciężaro-

wych 
2. Przedstawiciel handlowy (j. nie-

miecki)
3. Operator zmianowy/mechanik 

oczyszczalni ścieków
4. Spawacz; Ślusarz; Stolarz
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
 8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Kierowca kat. D
11. Sprzedawca
12. Zbrojarz,cieśla budowlany
13. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy
14. Pracownik utrzymania czystości 

(1/2 etatu )

oFeRTy PRacy SPoza RejoNU
1. Konsultant inwestycyjno-ubezpie-

czeniowy, asystent konsultanta 
inwestycyjno – ubezpieczeniowe-
go (Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji (Szcze-
cin-Dąbie)

3. Murarz, pracownik budowlani  
(Szczecin)

4. Spawacz, ślusarz, monter  ( Szcze-
cin )

5. pracownik fizyczny – kierowca 
min B ( Szczecin)

6.  Nauczyciel – technolog żywności 
człowieka (Płoty)

7. Specjalista ds. jakości, kierownik 
ds kontroli jakości, kontrola jako-
ści (Goleniów)

 8. Sprzedawca (Goleniów)
 9. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD(Goleniów)
10. Operator linii tłoczącej DVD 

(Goleniów)
11. Kierowca kat D (Redło )
12. Pracownik produkcji (Ościęcin)
13. Sprzedawca (Goleniów)
14. Kelner (Łukęcin)
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Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 2:1 (1:0)

Wygrana rzutem na taśmę
Pomorzanin: Piątkowski 

– Sokulski, Dworak, Marszałek, 
Kaczmarek (75’ Skórniewski), 
K. Miklas, Rzechuła, Konieczny 
(65’ Wolny), Galus, Nieradka 
(65’ Bonifrowski), M. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: 
M. Miklas, K. Miklas.

W niedzielę Pomorzanin 
zmierzył się z przeciętnie spi-
sującym się w tym sezonie 
Kłosem Pełczyce. Po pierwszej 
połowie zwycięstwo naszej 
drużyny wydawało się być pew-
ne. W drugiej odsłonie meczu 
pojawiło się sporo wątpliwości, 
które zostały rozwiane dopiero 
w doliczonym czasie gry.

Już w 5. minucie pierwsza 
groźna akcja naszego zespo-
łu zakończyła się zdobyciem 
bramki. Zbyt mocno kopniętą 
piłkę K. Miklas zdołał opa-
nować w narożniku boiska, 
padając na murawę odegrał do 
Galusa, który wdarł się w pole 
karne, dokładnie podał do M. 
Miklasa, a ten strzałem z ośmiu 
metrów pokonał bramkarza 
gości. Po chwili dobrze obsłu-
żony zostaje K. Miklas, jednak 
jego strzał zablokował obrońca 
gości. 

Pomorzanin nie zwalniał i co 
chwila stwarzał sobie sytuacje 
podbramkowe. W 19 minucie 
Rzechuła podaje do M. Miklasa, 
ten mija obrońcę, lecz trafi a w 
słupek. W 29. minucie świetne 
podanie trafi a do K. Miklasa, 
który będąc na czystej pozycji 
decyduje się na strzał z 16 me-
trów i gdy kibice wznieśli już 
ręce w geście tryumfu okazało 

się, że piłka minimalnie minęła 
bramkę. Minutę później piłka 
trafi a do grającego tym razem 
w ataku Nieradki, który będąc 
na 11. metrze ładnie uderza na 
bramkę, lecz golkiper Kłosa 
instynktownie wybija piłkę za 
bramkę. Po chwili na oryginal-
ne wykończenie akcji decyduje 
się Konieczny. Będąc niemal w 
narożniku boiska posłał mocno 
piłkę w kierunku bramki, ta 
jednak przelatuje tuż obok. W 
37. minucie bramkarz Kłosa 
znowu był w opałach. Nasza 
drużyna przeprowadza kontrę, 
mimo przewagi liczebnej Galus 
zdecydował się na indywidual-
ne wykończenie akcji, znalazł 
sobie pozycję strzelecką, lecz 
uderzył tuż obok bramki.

W pierwszej odsłonie Kłos 
w zasadzie tylko dwukrotnie 
zagroził naszej bramce. Piąt-
kowski najwięcej pracy miał 
w 36. minucie, gdy uderzenie 
z 30. metrów z trudem wybił 
poza bramkę.

Sytuacja zmieniła się w dru-
giej połowie meczu. Goście 
częściej przedostawali się pod 
naszą bramkę i już w 53. mi-
nucie padł gol wyrównujący. 
Grający w defensywie Dworak 
źle wybija piłkę, ta spadła pod 
nogi zawodnika Kłosa, który 
doskonale podał do partnera 
mającego przed sobą pustą 
bramkę. 

Już dwie minuty później Po-
morzanin stanął przed szansą 
na ponowne objęcie prowa-
dzenia. M. Miklas podał z 
rzutu wolnego do stojącego w 

polu karnym K. Miklasa, który 
wdał się w pojedynek z jednym 
z obrońców. Sędzia uznał, że 
nasz zawodnik był faulowany 
i podyktował rzut karny. Do 
piłki podszedł Dworak, lecz 
bramkarz doskonale wyczuł 
jego intencje i pewnie obronił 
strzał. To wyraźnie podłamało 
zawodników naszej drużyny, 
którzy pozwolili grać rywalom. 
Ci jednak nie byli w stanie 
stworzyć sobie wielu groźnych 
sytuacji. Z kolei Pomorzanin 
jedyne zagrożenie stwarzał po 
stałych fragmentach gry. W 65. 
minucie Bonifrowski bezpo-
średnio po wejściu na boisko 
strzelił z rzutu wolnego, lecz 
piłka minęła bramkę. W 84. 
minucie ten sam zawodnik w 
podobnej sytuacji trafi ł w bocz-
ną siatkę. I gdy wydawało się, 
że mecz zakończy się remisem 
w 91. minucie Piątkowski po 
skutecznej interwencji podał 
do Bonifrowkiego, ten przeka-
zał piłkę K. Miklasowi, który 
zdobył bramkę na wagę trzech 
punktów.

„W pierwszej połowie mie-
liśmy zdecydowaną przewagę 
i powinniśmy prowadzić co 
najmniej 3:0. W drugiej poło-
wie było znacznie gorzej, nie 
wiem co weszło w nasz zespół. 
Konsekwencją tego była strata 
bramki. Później doszedł jeszcze 
niewykorzystany rzut karny. 
Jednak udowodniliśmy, że dru-
żyna ma charakter, Bonifrowski 
zagrał do Krystiana Miklasa, 
który zachował zimną krew 
i zdobył zwycięską bramkę. 
Mimo wszystko uważam, że 
Pomorzanin wygrał zasłużenie.” 
– powiedział po meczu trener 
Wojciech Kubicki

Pozostałe wyniki meczu:
Sparta Gryfi ce - Odra Chojna 

1:3, Dąb Dębno - Zorza Do-
brzany 8:1, Osadnik Myślibórz 
- Fagus Kołbacz 1:0, Polonia 
Płoty - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
2:4, Mieszko Mieszkowice 
- Piast Choszczno 0:1, Piast 
Chociwel - Vineta Wolin 1:2, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Radovia Radowo Małe 6:1.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 10 28 29-5
2.  Piast Choszczno 10 22 25-9
3.  Pomorzanin nowogard 10 22 27-12
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 10 21 18-15
5.  Vineta Wolin 10 20 18-17
6.  Odra Chojna 10 17 25-13
7.  Polonia Płoty 10 16 19-13
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 10 14 17-15
9.  Osadnik Myślibórz  10 14 11-19
10.  Radovia Radowo Małe 10 11 8-21
11.  Sparta Gryfi ce 10 10 13-18 
12.  Piast Chociwel 10 9 12-11
13.  Kłos Pełczyce 10 9 8-15
14.  Mieszko Mieszkowice 10 5 4-11
15.  Fagus Kołbacz 10 5 7-23
16.  Zorza Dobrzany 10 4 11-35

Streetball w Nowogardzie

„Oj, działo się...”
Dnia 30.09.2006 r. na boisku asfaltowym 

przy SP nr 1 odbył się kolejny turniej koszy-
kówki ulicznej. Do rywalizacji zgłosiło się 27 
zespołów z Goleniowa, Stargardu i Nowogardu, 
z których utworzono trzy kategorie wiekowe. 
W kategorii dziewcząt zwyciężył zespół RO-
WER, drugi był WIATR, a trzeci PŁACZEK. 
W  kategorii gimnazja pierwsze miejsce DAJ 
BOŻE ROZUM, drugie PAPIER W TOALE-
CIE, a trzecie ZBULWERSOWANI. Najwięcej 
zespołów, bo aż 16 wystartowało w kategorii 
OPEN, w której to zwyciężył zespół SUNSET 
PARK, drugi TURYŚCI, a trzeci BRACIA RY-
SIA. W konkursie rzutów za 3 punkty zwycię-
żył Miłosz Pińkowski, natomiast konkurs wsa-
dów wygrał Michał Mańkowski  Impreza ta 
mogła się odbyć dzięki głównemu sponsorowi 
PARTNERS - Waldemar, Siupik oraz  SKATE 
SHOP TRRREK - państwa Kędzierskich.  Im-
prezę wspierali Pizzeria NEPTUN, DÓNNER 
KEBAB ARKADAS oraz Urząd Miejski w No-
wogardzie. Dziękujemy również dyrekcji SP 
nr 1 i LO nr 1 za okazaną pomoc. Pragniemy 
serdecznie podziękować pani Beacie Siupik, 
Natalii Obrębskiej oraz panu Piotrowi Kędzi, 
Bogdanowi Wawryczukowi, Maciejowi Kry-
gierowi, Emilowi Grygowskiemu i Łukaszowi 
Podemskiemu oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia 
turnieju. Organizatorami imprezy było ogni-
sko TKKF „WODNIAK” oraz UKS „TRÓJKA” 
NIEBIESKA TEAM NOWOGARD. Duże za-
interesowanie koszykówką, oraz świetna at-
mosfera podczas imprezy świadczą o potrzebie 
organizowania podobnych imprez w przyszło-
ści. Informacje z turniejów oraz innych imprez 
WODNIAKA znajdziesz na stronach www.
wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.
nowonet.pl ZAPRASZAMY

Najlepsze życzenia 

Małgorzacie 
i Zbigniewowi 

Mroczko 
z okazji narodzin 

córki Malwinki 

składa Dział Sportowy 
„Dziennika Nowogardzkiego”
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Wszystkim Klientom, zarówno stałym jak 
i przyszłym pragniemy podziękować 

za zaufanie, jakim obdarzyli naszą fi rmę. 
Składając podziękowania zapraszamy 

serdecznie do naszych sklepów:
• sklep przy ul. 3 Maja 44
• sklep przy ul. Warszawskiej 6
• sklep przy ul. Bema 14
• sklep przy ul. 15 Lutego 9c
• sklep przy ul. Boh. Warszawy 34
• sklep w dobrej nowog. 
   przy ul. armii krajowej 54
• sklep w chociwlu przy ul.  Szkolnej 2B
• sklep w Osinie 57
         M.M. Kowalczyk

ReklaMa

Firma „BeTMiX” 
w Nowogardzie 

ul. Górna 4 

zatrudni 
na umowę o pracę 

kierowcę kat. c + e 
Tel. 0600 418 940

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. 
Warszawy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

Święto Wody
w obiektywie DN



czytaj na str. 4

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
6 października 2006 r.        
Nr 76 (1514) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

Telefoniczny dyżur redakcyjny
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

 www.dziennik.nowogard.net

Hurtownia Rowerów i Skuterów

RAT
Y

0%

WYPOŻYCZALNIA SKUTERÓW

www.bicykl-szczecin.com
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nowogard • • tel. 091 3926730ul. Młynarska 7

Skutery
Rowery
Quady

od 2299 zł
od 199 zł
od 1999 zł

PROMOCJA

do wyczerpania
zapasów

dzieci na łasce 
kierowcy autobusu

ReklaMa

„rOBI – TranS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

MAGAZYN

czytaj na str. 6

czytaj na str. 3

czytaj na str. 4

czytaj na str. 7

Firma „Norpol” Sp. z o.o. 

zatrudni mężczyzn 
w charakterze 

pracownik obróbki skór 
Zapewniamy darmowy dojazd. 
Tel. 091 418 05 46, 091 418 05 47

Firma 

pOSzukuje 
pracOwnIków

ze znajomością j. niemieckiego 
Te. 091 39 27 740. 

ReklaMaReklaMaReklaMa

TkaNiNY UBRaNiOWe
aRTYkUŁY POŚcielOWe

DUŻY WYBÓR 
Ul. kościelna 1
ZaPRaSZaMY 

roman kosecki 
wspiera Olgierda 
Geblewicza

wywiad z trenerem 
wojciechem 
kubickim

przyczynki 
do „programu 
dla nowogardu”

Tajemnica zmyta 
deszczem
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Ukazuje się we wtorki i piątki na terenie 
gmin: Nowogard,  Osina. 
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kaleNDaRiUM
6 PaźDZieRNika
imieniny: Alberta, Artur, Bronisław, Bruno, 
Brunon, Emil, Fryderyka, Magnus, Marek, Renat, 
Roman i Wiara.

7 PaźDZieRNika
imieniny: Amalia, Justyna, Marek, Maria, Mirella, 
Rodsław, Rosława, Rościsława, Stefan i Tekla.
kościół katolicki: święto Matki Boskiej Różań-
cowej
Światowy Dzień ludzkich Siedlisk

8 PaźDZieRNika
imieniny: Artemon, Brygida, Demetriusz, Lau-
rencja, Marcin, Pelagia, Pelagiusz, Symeon, Taida, 
Wojsław i Wojsława.
Międzynarodowy Dzień Ograniczania klęsk 
Żywiołowych
Dzień Sympatycznego Prawnika

9 PaźDZieRNika
imieniny: Abraham, Arnold, Arnulf, Atanazja, 
Bogdan, Dionizy, Dionizjusz, Jan, Ludwik, Przed-
pełk i Wincenty
ONZ - Światowy Dzień Poczty

 pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 091 392 50 87

• Rodzina potrzebuje ławy i biurka. tel. 091 
392 21 65.

• Niedosłyszące dziecko potrzebuje kompu-
tera. Tel. 692 707 335.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy. Redakcja

reklama

nowogardzki 
dom kultury 

zaprasza 
na aerobik. 

zajęcia prowadzi 
instruktor pani 

wiktoria 
domańska, 

która zaprasza 
w poniedziałki, 

środy i piątki 
w godz. 19.00 

do 20.00.  

uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w No-

wogardzie organizuje w dn. 15.10.2006 r. zawody 
wędkarskie spławikowe w Kamieniu Pomorskim.

Wyjazd godz. 6.30 z ul. 5 Marca. Zapisy w skle-
pie „Wędkarz” do dn. 13.10.2006 r. Startowe 10 zł 
– seniorzy.

Zarząd

równi – równiejsi
Co tydzień redakcja publiku-

je kronikę policyjną, w której 
możemy prześledzić działania 
nowogardzkiej policji, najczęś-
ciej wśród przestępstw wystę-
pują drobne kradzieże, pijani 
rowerzyści. W ostatnią sobotę 
na osiedlu Radosław doszło do 
niecodziennej sytuacji, dwóch 
mieszkańców siedziało sobie na 
ławeczce i piło piwo ukryte w 
papierowych torebkach. 

Nagle jadący ulicą Bohaterów 
Warszawy radiowóz zjechał 
na osiedle i funkcjonariusze 
wylegitymowali mężczyzn. We-
dług policji siedzący pod swoim 
blokiem mężczyźni chcący po 
ciężkim tygodniu pracy poroz-
mawiać i napić się w sposób 
dozwolony piwa złamali prawo. 
I tu pojawia się pytanie czy 

kroniki policyjne rzeczywiście 
oddają prawdę o dokonaniach 
policji skoro rzadko znajdują 
się w nich informacje o piratach 
drogowych urządzających wy-
ścigi, o dilerach narkotyków, o 
prawdziwych przestępstwach. 
Tej samej soboty na harcówce 
odbywało się zebranie człon-
ków SLD, mieszkańcy Wojska 
Polskiego odczuli na własnych 
uszach jak było głośno, nie mó-
wiąc już o pijanych uczestnikach 
powracających z imprezy całą 
szerokością ulicy, nie mówiąc 
już o młodzieńcu, którego „pro-
wadził” rower. Szokuje fakt, że 
cześć tych zdarzeń miało miejsce 
przy komendzie Policji, ale tu 
łamania prawa nie było. Widać 
jak mieszkańcy miasta dzielą się 
na równych i równiejszych, na 

ławeczce pod domem na Rado-
sławiu prawo zostaje złamane, 
jeśli to samo robią to członkowie 
SLD nawet pod komendą policji 
to wszystko jest OK. I gdzie tu 
sprawiedliwość? 

rak
Od redakcji
Informacje na temat stanu 

upojenia alkoholowego uczest-
ników Harcowiady redakcja 
otrzymała z kilku źródeł. Przy-
pomnijmy, że impreza ta, o 
której części oficjalnej pisaliśmy 
w wydaniu wtorkowym DN była 
nieformalnym rozpoczęciem 
kampanii wyborczej Zjedno-
czonej Nowogardzkiej Lewi-
cy, a wśród „zjednoczonych” 
podmiotów jest np. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (sic!). 
Bez komentarza.

podziękowanie
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie 

dziękują Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowogard 
Tadeuszowi Piotrowskiemu za finansowe wsparcie 
organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP 
gminy Nowogard.

,,Święto ptaków” w płotkowie
Tradycją stało się, że w pierwszy weekend października tj. 7-8, cała Europa obchodzi Europejskie 

Dni Ptaków. Również i My w Nowogardzie aktywnie włączamy się w te obchody.

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie z 
ptakami w dniu 7 października (sobota), na tere-
nie nowo powstałego obiektu:,,Zielona Kuźnia” w 
Płotkowie.

Dla niezorientowanych – dojazd z Nowogardu 
w kierunku Błotna, za Ogorzelami należy skręcić 
w lewo do Czermnicy. Po około 4 km należy skrę-
cić w prawo (będzie kierunkowskaz z odpowied-
nią tablicą) i płytami jumbo dojechać do ,,Zielo-
nej Kuźni”.

program spotkania
I. Rozpoczęcie obchodów – godz. 10.00
II. Przeprowadzenie konkursów o tematyce or-

nitologicznej tj.:
• konkurs drużynowy – dla szkół podstawo-

wych (drużyny 3–osobowe)
• konkurs dla całych rodzin.

III. Pogadanki
• Pan Marek Piotrowicz – temat: ,,Fotografia 

przyrodnicza” - pokaz pracy z kamerą
• Pan Marcin Sołowiej (Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze -  ZTP) – temat: ,,Jak 
obserwować ptaki” – porady dla młodego obser-
watora ptaków.

IV. Wyjście w teren – liczenie ptaków.
V. Dokonanie podsumowania zaobserwowa-

nych ptaków.
VI. Ognisko.
Osoby, które zechcą skorzystać z wyjścia w te-

ren, obowiązuje ubiór terenowy. Proszę zabrać ze 
sobą lornetki i atlasy do rozpoznawania ptaków.

prezes z.O. LOp 
w nowogardzie 

Marek Heiser
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Przegląd prasy krajowej

reklama

  WYBORY, WYBORY...

ReklaMa

roman kosecki wspiera 
Olgierda Geblewicza

W środę nasz powiat odwiedził 
znany piłkarz, wieloletni reprezen-
tant Polski, a dziś poseł na Sejm RP 
(PO) - Roman Kosecki. W trakcie wi-
zyty spotkał się z przedstawicielami 
lokalnych klubów piłkarskich oraz z 
piłkarską młodzieżą. Omówiono za-
gadnienia fi nansowania  piłki nożnej 
w małych społecznościach, kwestie 
możliwości rozwoju infrastruktury 
sportowej w terenie. 

Głównym jednak powodem wizy-
ty Romana Koseckiego jest rozpo-

czynająca się kampania w wyborach 
do samorządu lokalnego. Poseł nie 
ukrywał, że przybył pomóc w jej 
trakcie lokalnym strukturom PO, w 
szczególności zaś wesprzeć kandyda-
ta naszego powiatu do Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
- Olgierda Geblewicza. Podkreślił, że 
rozwój infrastruktury - również tej 
sportowej - jest w dużym stopniu za-
leżny od organów Sejmiku, stąd tak 
istotne jest posiadanie w nim kom-
petentnego przedstawicielstwa. We-
dług Koseckiego kandydatem gwa-
rantującym rzetelną i rzeczową pracę 
jest właśnie Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, iż Olgierd Geb-
lewicz jest 34-letnim prawnikiem 
i ekonomistą. Od marca bieżącego 
roku jest Przewodniczącym PO w 
powiecie goleniowskim i kandyduje 
z pozycji nr 1 na liście PO do Sejmi-
ku Wojewódzkiego. 

inf. własna

po cofnięciu absolutorium wniosek do pro-
kuratury
Małgorzata Goss, Czwartek, 5 października 
2006, Nr 233 (2643)
Na wniosek ministra Skarbu Państwa zarząd PZU SA zajmie się dziś 
przygotowaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy PZU SA. W porządku obrad znajdzie się informacja nowego zarzą-
du z prezesem Jaromirem Netzelem na czele na temat przekazywania na 
rzecz mniejszościowego akcjonariusza Eureko BV przez poprzedni zarząd 
szczegółowych raportów fi nansowych na temat całej grupy. Według na-
szych informacji, ewentualne cofnięcie absolutorium może być wstępem 
do skierowania wniosku do prokuratury w sprawie działania zarządu na 
szkodę spółki, ponieważ takie postępowanie stanowi przestępstwo.

wiceprezydent na dwóch etatach
Monika Adamowska, Czwartek, 5 października 
2006
Jak Anna Nowak godzi pracę na stanowiskach wiceprezydenta miasta i 
rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej? Szef Komisji Zdrowia Rady 
Miasta pyta, czy teraz urząd będzie pracował na drugą zmianę, do godz. 
24, by pani prezydent zdążyła się wyrobić.
Od początku roku akademickiego szczecińska WSH TWP ma nowego 
rektora - wiceprezydent Annę Nowak, odpowiedzialną za oświatę, zdro-
wie i politykę społeczną Szczecina. W środę rano pani prezydent była w 
szkole, ale przed godz. 12 już wyjechała do urzędu. W poniedziałki, wtor-
ki i czwartki ma wykłady, a później i jako rektor, i jako wiceprezydent 
- nienormowany czas pracy.

TVn kontra “Gazeta polska”
Czwartek, 5 października 2006
Telewizja TVN zawiadomiła prokuraturę o zniesławieniu przez “Gazetę 
Polską”. Chodzi o oskarżenie na łamach tygodnika jednego z dyrektorów 
stacji Milana Suboticia o związki z Wojskowymi Służbami Informacyjny-
mi.
Kierownictwo TVN chce, by śledczy wyjaśnili, skąd “Gazeta Polska” mia-
ła informacje na temat ich pracownika. Redaktor naczelny tygodnika 
Tomasz Sakiewicz mówił wczoraj o osobach, które widziały dokumenty 
świadczące o współpracy Suboticia ze służbami, ale nie chciał ujawnić na-
zwisk.

dokończenie ze str. 1
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  WYBORY, WYBORY...

Do tej pory wydawało nam 
się, że posiadanie biletów mie-
sięcznych uprawnia uczniów do 
powrotu do domu najbliższym 
autobusem jaki odjeżdża po 
zakończeniu lekcji. Jak się oka-
zuje tak do końca nie jest i wiele 
zależy od nastroju kierowcy.

Uczniom podstawówek i gim-
nazjów, którzy uczęszczają do 
szkoły poza swoimi miejsco-
wościami zapewnia się transport 
gimbusami. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych muszą 
korzystać z usług innych prze-
woźników, najczęściej PKS.  
Raz w miesiącu wykupują bilety 
miesięczne i na ich podstawie po 
zajęciach wracają do domu. To 
wydaje się prostym i skutecznym 
rozwiązaniem. Czasami pojawia-
ją się jednak problemy.

Do naszej redakcji zgłosiła 
się młoda mieszkanka Węgorzy 
opowiadając taką historię:

„We wtorek skończyłam lekcje 
przed godziną 15.00 i tak jak za-
wsze poszłam na dworzec. Auto-
bus miałam o godzinie 15.10. Gdy 
podjechał wsiadłam jako jedna 
z  pierwszych, zajęłam miejsce 
siedzące i czekałam na odjazd. 
W pewnym momencie kierowca 
zarządził kontrolę biletów. Gdy 
mu go pokazałam powiedział, że 
mam wpisaną inną godzinę od-
jazdu i w kilku przykrych słowach 
kazał mi opuścić autobus.”

Nasza rozmówczyni była zszo-
kowana, bo jak nam powiedziała, 
nie raz już jeździła tym autobu-
sem i nigdy nie było podobnego 
problemu. Zaskoczona jest tym 
bardziej, że wykupując bilet mie-
sięczny nikt jej nie powiedział, że 
należy jeździć tylko i wyłącznie 
o godzinie, która jest w nim 
wpisana.

Gdy pytała o tę sprawę kasjer-
kę z nowogardzkiego dworca 
PKS usłyszała, że w takiej sytua-
cji kierowca powinien ją zabrać. 
Jest to taka sama trasa, ten samo 
przewoźnik, nie ma więc po-
wodu by wypraszać pasażera z 
autobusu.

Nasza rozmówczyni nie była 
jedyną osobą, która została tego 
dnia wyrzucona z autobusu. 
Miała jednak ten komfort, że 
mogła iść do siostry mieszkającej 
w naszym mieście, zjeść obiad i 
w jej domu poczekać na następny 
autobus. Reszta była skazana na 
przesiadywanie na dworcu.

O wyjaśnienia poprosiliśmy 
przedstawiciela przewoźnika.

„Prosimy uczniów o wpisy-
wanie, o której godzinie jeżdżą 
najczęściej. – powiedział nam 
Sebastian Dziewguć, dyrektor 
ds. logistyki transportu PKS 
Gryfice – Dzięki temu możemy 
dostosować wielkość autobusu do 
potrzeb pasażerów i zaplanować 
przewozy.”

W tej wypowiedzi padło sowo 
„najczęściej”. Można więc wy-
wnioskować, że wpisana w bilet 
godzina odjazdu nie jest jedyną, 
o której uczniowie mogą wracać 
do domu. Dyrektor przyznał 
nam rację zaznaczając jednak: 
„W momencie, gdy autobus jest 
przepełniony, gdy jest więcej 
pasażerów odpowiedzialność 
spoczywa na kierowcy. Nie mogę 
mu nakazać zabierania wszyst-
kich pasażerów. Z reguły jednak 
zabieramy wszystkich posiadaczy 
biletów miesięcznych, bez wzglę-
du na wpisaną godzinę odjazdu. 
Ta sytuacja była wyjątkowa.”

Z wyjaśnień kierowcy wynika, 
że młodzież zachowywała się 
głośno, ktoś zerwał firankę i dla-

tego kierowcę poniosły nerwy. 
A jako, że jedynym sposobem 
na uspokojenie sytuacji była 
kontrola biletów postanowił ją 
przeprowadzić. Z autobusu mu-
siało wysiąść kilka osób, wśród 
nich bohaterka naszego artykułu, 
która jednak nie była odpowie-
dzialna za całe zamieszkanie. 

Nasza rozmówczyni widzi tę 
sprawę nieco inaczej. Sytuacja 
w autobusie była taka sama jak 
zazwyczaj, nie widziała by kto-
kolwiek zerwał jakąś zasłonkę 
i dziwi ją takie tłumaczenie. 
Co więcej w autobusie nie było 
szczególnie dużo ludzi.

Zdaniem Sebastiana Dziewgu-
cia był też inny powód: „Godzina 
15.10 jest taką newralgiczną 
godziną. Właśnie o tej porze do 
domów wraca najwięcej ludzi i 
autobusy bywają przepełnione.”

Odwróćmy nieco sytuację. 
Gdyby nasza rozmówczyni miała 
w swoim bilecie wpisaną godzinę 
odjazdu 15.10, a któregoś dnia 
zajęcia trwałyby dłużej, przez 
co musiałaby wracać o godzinie 
16.40, nie mogłaby mieć pewno-
ści, że w ogóle wróci do domu. 
Przy kolejnej kontroli, mogłaby 
przytrafić się jej podobna sytu-
acja, jednak wówczas problem 
byłby większy, gdyż jest to ostatni 
autobus na tej trasie.

Dyrektor PKS uspokaja: „ra-
czej nie zdarza się żebyśmy nie 
zabierali pasażerów jadących 
ostatnim autobusem danego dnia. 
Prędzej nie zabierzemy pasażera 
chcącego jechać na bilet jedno-
razowy. Mogę zwrócić uwagę 
kierowców by jednak starali się 
zabierać wszystkich posiadaczy 
biletów miesięcznych. Chciałbym 
również przeprosić tę dziewczynę 
za to, że została wyproszona z 
autobusu. W miarę możliwości 
będziemy starali się eliminować 
podobne sytuacje.”

Mamy nadzieję, że tak się 
właśnie stanie. Zbliża się jesień. 
Uczniowie po całym dniu nauki 
będą chcieli z pewnością wrócić 
do domu na ciepły obiad. Wy-
rzucenie z autobusu i wiążąca się 
z tym konieczność wyczekiwania 
na następny w chłodzie i deszczu 
z pewnością nie należy do przy-
jemności.

Ag

dzieci na łasce 
kierowcy autobusu

Tejemnica zmyta 
deszczem

I stało się, poznaliśmy sekret bilbordu 
nowogardzkiego kandydata na burmistrza, 
majstersztyk polegający na zaklejeniu jednego 
słowa, mającego za cel przykuwać uwagę prze-
chodniów, zniweczył deszcz. Ukazało się całe 
hasło: „Już czas na zmianę burmistrza”, ostatnio 
zadawałem pytanie: O jakie zmiany chodzi w 
przypadku partii, która rządzi od lat? 

Dziś wszystko jest jasne, tak jak w „Nowych 
szatach króla” Hansa Christiana Andersena, 
kiedy okazało się – Król jest nagi, a my możemy 
bez przeszkód stwierdzić, że zmian nie będzie, 
bo młody kandydat na burmistrza jest czerwony 
tak jak jego starsi koledzy, nawet słowo klucz i 
krawat nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

MIcHaŁ wIaTr

kto zasiądzie w komisjach 
wyborczych?

Już 12 listopada będziemy wybierać wła-
dze samorządowe. Wkrótce rozpocznie się 
kompletowanie składów obwodowych komisji 
wyborczych.

W naszym mieście takich komisji będzie 
osiemnaście, z czego cztery będą komisjami 
zamkniętymi. Mieścić się one będą w nowo-
gardzkim Zakładzie Karnym, Szpitalu oraz 
Domach Pomocy Społecznej.

W komisji zasiądzie od siedmiu do dziewięciu 
osób. Znowu wyjątek stanowią komisje za-
mknięte, gdzie zasiądzie siedmiu komisarzy.

Kandydatów do pilnowania prawidłowego 
przebiegu głosowania zgłaszają komitety wy-
borcze. Poza nimi w każdej z komisji zasiądzie 
jeden człowiek wyznaczony przez burmistrza. 
Osoba chcąca zasiąść 12 listopada w jednej z 
komisji musi zamieszkiwać naszą gminę i w 
dniu wyborów musi być osobą pełnoletnią.

Szczegółowe informacje i odpowiednie for-
mularze dostępne są na www.nowogard.pl

Ag

ŻYcZeNia

Bardzo na coś czekaliście, planowaliście i marzyliście, 
opierając się na własnych słowach i zapewnieniach. 

I oto pewnego dnia wszystko dzieję się tak, jak miało być! 
Radość dotrzymanych przyrzeczeń, 

radość spełnionych marzeń.

dagmarze i Tomkowi 
z okazji 

narodzin bliźniaków 
najserdeczniejsze gratulacje 
składa Gabrysia z rodziną

wyjazd do Teatru polskiego
w Szczecinie na spektakl pt.

„Mayday 2” (komedia)
W dniu 21.10.06 r. (sobota) godz. 19.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.10.06
Informacje pod numerem tel. 091 39 26 283

lub osobiście w Nowogardzkim Domu Kultury
Cena biletu 

 Emeryci i renciści:  23 zł+14 zł koszt przejazdu razem 37zł
Normalny: 28 zł+14 zł koszt przejazdu Razem 42 zł

Zapraszamy
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

reklama reklama

Weekend w Kinie „Orzeł”

Silent Hill
Horror USA/ Japonia/ Francja 2006 

r., reż. Christophe Gans, obsada: Radha 
Mitchell, Laurie Holden, Sean Bean, czas 
trwania 127 min., projekcja: piątek – nie-
dziela godzina 19.00.

Kolejny w ostatnich latach film, który 
powstał na podstawie gry komputerowej. 
Rose rozpaczliwie poszukuje sposobu na 
wyleczenie swojej córki Sharon z dziwnej 
choroby, która skazuje dziewczynkę na 
pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Po-
stanawia zabrać córkę w podróż do Silent 
Hill - miasteczka, którego nazwę dziewczynka bezustannie przywołuje w 
snach. Chociaż mąż Christopher jest temu zdecydowanie przeciwny, Rose 
jest przekonana, że tylko wybierając się do tajemniczego miasteczka znajdzie 
rozwiązanie problemu. Kiedy zbliżają się do miasteczka, na drodze pojawia się 
zagadkowa postać, doprowadzając do wypadku. Po odzyskaniu przytomności, 
Rose stwierdza, że córka znikła. Z pomocą nieustraszonej policjantki, Rose 
rozpoczyna poszukiwania córki w Silent Hill.

Ag
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Przyczynki do „Programu dla Nowogardu”

nad jezIOreM

ochraniaczami, kaskiem oraz rolkami 
z małymi kółkami, zaopatrzonymi 
we wkładki do slide’ów i grinde’ów,. 
Taki sprzęt kosztuje około tysiąca 
złotych,a to suma zaporowa dla więk-
szości rodziców. 

W miejscu, gdzie w sobotę znaj-
dował się sprzęt do wodotrysków 
powinna zostać wykonana stała 
scena plenerowa z konstrukcją 
umożliwiającą osłonięcie boków, 
tyłu i zadaszenia za pomocą zdej-
mowanych plandek. Na tej scenie 
przez całe lato powinny się odbywać 
co sobotę koncerty muzyczne, przy 
czym proponowałbym zdrową pro-
porcję folkloru rodem z NDK do 
innych gatunków muzyki których 
nazwy napiszę dla wiadomości lo-
kalnych „kulturystów”, bo chyba nie 
wiedzą, że istnieją: hip-hop, soul, 
reggae, rock, punk, metal, techno. 
Jeżeli brakuje pieniędzy, to można 
rozważyć zaniechanie organizacji 
jednotygodniowego Lata z Muzami 
i równomierne rozłożenie środków 
finansowych na okres całego lata. 

Przestrzeń Placu Szarych Szeregów 
powinna na stałe przenikać się z te-
renem kąpieliska miejskiego tak, jak 
to ma miejsce podczas niektórych 
imprez. Od godziny 8 do 22 szerokie 
bramy ogrodzenia od strony Placu 
powinny być otwarte. kąpielisko 
miejskie powinno być bezpłatne. 
Dzięki temu do Nowogardu zjeżdżali 
by się mieszkańcy okolic. W obecnej 
sytuacji to nowogardzianie jeżdżą 
do Golczewa, Lubczyny i nad morze 
wydając tam pieniądze, które powin-
ny zostać w Nowogardzie. A dzieci 
chodzą na dzikie plaże, zamiast kąpać 
się pod opieką ratowników. Również 
estetyka plaży sprawia przygnębiające 
wrażenie. Jakieś pokrzywione me-
talowe konstrukcje z odzysku, nie-
równe, dziurawe nawierzchnie, bar 
sklecony z byle czego, ogólny chaos, 
a za hangarem koczowisko, którego 
nie powstydziła by się Pani Jadzia. 
Idealna sceneria do nakręcenia filmu, 
którego akcja dzieje się w Rumunii z 
lat 70. Do tego zjeżdżalnia, z której 
nikt nie zjeżdża i braki w sprzęcie 
pływającym. Nasze kąpielisko jakiś 
czas temu poważnie zachorowało. 
Dlaczego nikt nie woła lekarza?

Nadszedł już chyba również czas, 
żeby uwspółcześnić nieco fontannę 
obok „Okrąglaka”. Mimo senty-
mentu powodowanego faktem, że 
budował ją własnymi rękami mój 
dziadek Stanisław, uważam, że jej czas 
minął. Tak jak minął czas dziadkowej 
syreny 105 z biegami w kierownicy, 
która była przedmiotem mojego 
uwielbienia w wieku 6 lat. Obecny 
wygląd fontanny składającej się z 
3 zardzewiałych misek to nie jest 
powód do chluby dla miasta nasta-
wionego na turystykę. 

Inwestycje poczynione w teren 

Parku nad jeziorem skutkowałyby 
wielorakimi pozytywnymi efektami. 
Po pierwsze, nowogardzkie dzieci i 
młodzież miałyby by w końcu swój 
kawałek świata, w którym bezpiecz-
nie i za darmo mogły by spożyt-
kować nadmiar energii. Po drugie, 
mieszkańcy nowogardu zyskaliby 
przestrzeń publiczną, której funkcję 
dawno już utracił zapchany autami 
Plac Wolności. Przestrzeń, w której 
mogli by się spotykać, zapoznawać, 
wymieniać poglądy, zażywać roz-
rywki i rekreacji dla całej rodziny. Po 
trzecie, zyskałyby szkoły – podsta-
wowa, gimnazjum i liceum,  którym 
nowoczesne urządzenia sportowe 
umożliwiłyby lepsze realizowanie 
programu z zakresu kultury fizycz-
nej. Po czwarte, Nowogard stałby 
się celem wyjazdów całych rodzin z 
regionu i nie tylko, co zaowocowało 
by zwiększeniem dochodów nowo-
gardzkiej branży gastronomicznej, 
handlowej i noclegowej. Niestety 
pośród 21 radnych kończących swoją 
kadencję nie znalazł się nikt, o kogo 
otarła by się wiedza, że turystyka 
jest dziś jedną z najbardziej do-
chodowych gałęzi gospodarki na 
świecie. Świadczy o tym suma jaką 
zapisano w budżecie Nowogardu na 
2006 r. w dziale „turystyka” - 10.000 
zł. Dla porównania na finansowanie 
jakiegoś dziwnego tworu, którym jest 
fundacja „ZDROWIE” idzie 50.000 
zł, a na diety dla radnych zapisane 
jest 120.000 zł.

Jeżeli chodzi o finansowanie przed-
sięwzięcia o którym ten artykuł, to 
jego wielofunkcyjność i pozytywny 
wpływ na wiele aspektów funkcjono-
wania miasta pozwala mieć pewność, 
że znajdzie się niejeden program 
unijny, z którego można pozyskać 
środki przy 25% wkładzie własnym. 
Dla przykładu – zmarnowane 44.000 
zł wydane w całości ze środków włas-
nych gminy na nowy asfalt na boisku 
można było uczynić 25% wkładem 
własnym do dofinansowania unijne-
go. To spowodowało by, że Unia do-
łożyła by dalsze 132.000 zł, co razem 
dało by 176.000 zł !!! Za taką sumę 
można było by już ułożyć na boisku 
nowoczesną sztuczną nawierzchnię. 
Ten przykład obrazowo chyba wy-
jaśnia, że Nowogard, który podobno 
pieniędzy nie ma, zwyczajnie ich nie 
szanuje. 

Wejście na nowy etap życia – rodzi-
cielstwo – skutkuje chyba u każdego 
zmianą perspektywy obserwowania 
rzeczywistości. Rzeczy, które nie 
bardzo nas interesowały wcześniej, 
nabierają dużego znaczenia. Dla-
tego, aby nasza Ola miała radosne 
dzieciństwo, stawiam sobie za cel do 
realizacji spowodowanie, aby obraz 
Parku opisany w tym tekście mogła 
ona traktować kiedyś jako zwykłą 
codzienność.

rafał Szpilkowski

To był fantastyczny sobotni wieczór. 
Ola po raz pierwszy w swoim 13-mie-
sięcznym życiu zasnęła wieczorem w 
plenerze w wózku. Dzięki temu jej 
szczęśliwi rodzice mogli poddać się 
hipnotyzującej magii wody i muzyki, 
które zaprzęgnięte zostały do współ-
pracy siłą komputerowej synchroni-
zacji. Barwne  strumienie pulsowały 
wraz z tematem Vangelisa z płyty 
„1492 – Conquest Of Paradise”. Na-
strój był tak wszechogarniający, że 
nawet pytanie „Ile to kosztuje i kto tak 
naprawdę za to płaci?” udawało mi 
się odganiać od siebie. Może dlatego, 
że nie musiałem odganiać komarów. 
Nie było żadnego, chyba już odlecia-
ły do ciepłych krajów. Przez te pół 
godziny czułem się przeniesiony do 
innej, lepszej rzeczywistości. Cały ten 
dzień był dla Nowogardu wyjątkowy. 
Kto przypadkiem trafił w sobotę w 
okolice Placu Szarych Szeregów, mógł 
odnieść wrażenie, że Nowogard jest 
tętniącym życiem miastem. Zbiegiem 
okoliczności splotły się bowiem dwie 
imprezy – Święto Wody i Turniej 
Streetball’a. Jednak kogoś, kto żyje 
tym miastem, nie opuszcza smutna 
refleksja, dlaczego tak rzadko park 
nad jeziorem wypełnia się życiem.

Zielone tereny, które będę dalej 
nazywał po prostu Parkiem, zawarte 
między jeziorem, a tkanką miejską 
- od „Przystani”, po kąpielisko, są 
największym dobrem, które posiada 
Nowogard. Tysiące polskich miaste-
czek mogłoby nam pozazdrościć tego 
daru natury. Bez niego nasze miasto 
byłoby jedynie kolejnym zbiorem 
szarych blokowisk, jakich w Polsce 
wciąż pod dostatkiem. dlaczego 
zatem nowogard odwrócił się od 
parku? Dlaczego od dziesięcioleci 
nikt nie ma pomysłu na sensowne 
zagospodarowanie tego miejsca? Czy 
burmistrza pogryzły może kiedyś wy-
głodniałe łabędzie? Czy Radę Miejską 
opluli żule okupujący ławki pod mu-
rami? Jeżeli nie ma we władzach tego 
miasta nikogo, kto chciałby zrobić 

cokolwiek w tym miejscu, to ja, Rafał 
Szpilkowski, chciałby zaszczepić w 
sercach zwykłych ludzi ideę zagospo-
darowania Parku. Ta idea, to żadne 
wielkie odkrycie. W każdym nor-
malnym mieście zachodniej Europy 
normą jest bowiem wykorzystanie 
takich miejsc na cele rekreacyjne, 
kulturalne i sportowe.

Park powinien zostać spięty w 
jeden wielofunkcyjny kompleks, 
który stanowić może atrakcję przy-
ciągającą do nas mieszkańców całego 
regionu. Prawdziwym sercem miasta 
powinien stać się stanowiący cen-
trum Parku, zaniedbany od lat, Plac 
Szarych Szeregów. Moje pokolenie 
obecnych 30-latków pamięta jeszcze 
karuzele, huśtawki, drabinki i starą 
łódź rybacką, którą chłopięca wyob-
raźnia zamieniała w piracki okręt na 
wzburzonym morzu. Zapewne nie 
były to urządzenia wyszukane, ale 
sprawiały tak wiele radości. Pokolenie 
mojego ojca wspomina tzw. „dechy” 
na których co sobota zdzierało się ob-
casy. Dziś Plac zionie pustką. Trzeba 
przywrócić mu życie. 

Powinien się tu znaleźć przede 
wszystkim dobrze wyposażony plac 
zabaw dla dzieci w różnym wieku. 
To jest jakiś skandal, że w całym, nie-
mal 18- tysięcznym mieście nie ma 
żadnego publicznego, bezpiecznego 
placu zabaw. Idąc dalej, powinno być 
tu boisko z prawdziwego zdarzenia. 
Ograniczone warunki rozwoju fi-
zycznego dzieci i młodzieży to rzecz 
przekładająca się na fatalny stan 
zdrowia społeczeństwa dorosłego 
i na brak sukcesów w sporcie mię-
dzynarodowym. Asfalt na boisku to 
szkodliwy dla zdrowia relikt minionej 
epoki. Dla dobra dzieci nawierzch-
nie boisk wykonywane są obecnie z 
tworzyw sztucznych, których główną 
zaletą jest sprężystość. Na bokach 
boiska powinny być zainstalowane 
4 odporne na zniszczenie kosze do 
streetball’a. Sprawne oświetlenie 
powinno umożliwiać dzieciakom grę 
do g. 22, o której boisko powinno być 
zamykane dla ochrony przed dewa-
stacją.  W pobliżu boiska powinny się 
znaleźć urządzenia sportowe – pia-
skownica do skoku w dal, poręcze 
do ćwiczeń, drążki do podciągania. 
alejki całego Parku powinny zostać 
pokryte nowym, gładkim asfaltem, 
po którym wygodnie jeździło by się 
na rolkach, wrotkach, czy rowerkach 
dziecięcych. Jest to sprawa sto razy 
ważniejsza od skateparku, który 
jest zabawą dla skaterów o wyższej 
technice jazdy i dysponujących odpo-
wiednim sprzętem – profesjonalnymi 
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Sukcesem jest 
mobilizacja zawodników

rozmowa z trenerem piłkarzy pomorzanina nowogard wojciechem 
kubickim.

jednak jeszcze brakuje mi pewnych 
spostrzeżeń na temat Dęba, czym 
można by ich zaskoczyć, w związku 
z tym wybieram się w najbliższy 
weekend na mecz Osadnika Myśli-
bórz z Dębem. To będzie taki mecz 
derbowy w ich rejonie. Będzie duże 
zainteresowanie kibiców, a dla mnie 
jako trenera Pomorzanina będzie to 
taka lekcja poglądowa, żeby wyłapać 
ich najsłabsze punkty. Uważam, że 
zespół z Dębna ma predyspozycje na 
czwartą ligę. A czy odstaje od reszty 
stawki? Nie powiedziałbym tego. 
Byłem na ich poprzednim meczu, 
gdy grali z Kłosem Pełczyce, z któ-
rym teraz wygraliśmy 2:1. Wygrali w 
Pełczycach 1:0, choć wynik mógł być 
całkowicie inny. Jest więc szansa na 
nawiązanie walki. Czystym przykła-
dem tego był ostatni mecz Pomorza-

nina Nowogard. W pierwszej połowie 
mogliśmy prowadzić 5:0, a w drugiej  
połowie coś się z zespołem stało, przy 
1:1 mogliśmy nawet przegrać.

„d.n.”: Gdybyśmy tak na koniec 
pokusili się o prognozowanie, to, 
w którym miejscu tabeli widzi 
pan nasz zespół na zakończenie 
sezonu?

w.k.: Nie chciałbym być progno-
stykiem co do zakończenia sezonu, 
bo cokolwiek bym powiedział, wiąże 
się to z pewnym zobowiązaniem. 
Nie chciałbym też zaniżać, bo to 
spowoduje pewne rozprężenie, brak 
ambicji u mnie. Uważam, że będzie-
my walczyli o jak najwyższą pozycję, 
będziemy walczyli z pretendentami 
do awansu do IV ligi.

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

„dziennik nowogardzki”: w 
naszej rozmowie przed rozpoczę-
ciem tego sezonu powiedział pan, 
że interesuje pana tylko walka o 
najwyższe cele. jak na razie to się 
udaje. co jest przyczyną tak dobrej 
postawy pomorzanina?

wojciech kubicki: Udało mi się 
skrzyknąć ludzi, którzy nie zawsze 
byli przy pierwszym zespole. Ten 
sezon rozpoczęło 23 zawodników 
i to jest sukces. Niestety na chwilę 
obecną sześciu praktycznie odpadło. 
Gołdyn ma nogę w gipsie, Piotrowski 
zakończył karierę w nowogardzkim 
klubie, studiuje w Poznaniu. Wasyluk 
od poprzedniego tygodnia zaczął 
studia w Szczecinie i przynajmniej 
ten początek nam musi poświęcić na 
naukę. Jeden z braci Gruszczyńskich 
złapał kontuzję i przestał przycho-
dzić. Przemek Kłosowski nie wrócił, 
studiuje i pracuje w Szczecinie. Gdy-
by sezon zaczęło 15 – 18 zawodników, 
to dzisiaj nie mielibyśmy kim grać, 
lub byśmy musieli się posiłkować 
juniorami. Na chwilę obecną w skła-
dzie jest 17 zawodników i uważam, że 
są oni w stanie pociągnąć do końca 
sezonu tak, aby nie odpaść od tej 
czołówki. Druga sprawa to zaangażo-
wanie zawodników. W poprzednim 
sezonie na treningach była bardzo 
mała frekwencja, teraz na każdym 
treningu jest 10-12 piłkarzy. Treningi 
odbywają się trzy razy w tygodniu i 
każdy piłkarz stara się być przynaj-
mniej na dwóch. 

„d.n.”: w amatorskim zespole to 
sukces, że ludzie w wolnym czasie 
przychodzą na trening.

w.k.: Tak, ale to wszystko dzieje się 
dlatego, że gdy drużyna osiąga wynik 
u każdego zawodnika występuje traka 
mobilizacja wewnętrzna. Dziękuję za 
to wszystko zawodnikom, za to, że 
przychodzą, że wspólnie staramy się 
osiągnąć dobre wyniki.

„d.n.”: jaki wpływ na tę mobi-
lizację mają premie finansowe, w 
tym sezonie otrzymują piłkarze 
pomorzanina? czy można to jakoś 
przeliczyć na wyniki?

w.k.: Uważam, że nie miało to aż 
tak dużego wpływu, niemniej jednak 
to uczy dyscypliny. Mam z zawod-
nikami taki wewnętrzny, niepisany 
regulamin i za jakieś nieodpowiednie 
zachowanie, lekceważenie można 
komuś trochę zmniejszyć premię a 
innym dodać. 

„d.n.”: przeglądając składy wyj-
ściowych jedenastek w tym sezonie 
da się zauważyć sporą rotację. czy 

to znaczy, że mamy tak mocną ławkę 
rezerwowych?

w.k.: Zaczęliśmy z bardzo dobrą 
i bardzo długą ławką rezerwowych. 
Przykro jest, że odpadło tych sześciu 
graczy. Na najbliższy mecz będzie 17 
zawodników, bo Wojtek Bonifrowski 
sygnalizował mi pilny wyjazd w spra-
wach rodzinnych. 

„d.n.” pomorzanin strzela dużo 
bramek. czy to oznacza, że kluczem 
do sukcesu jest ofensywa?

w.k.: Trzem naszym głównym na-
pastnikom Marcinowi i Krystianowi 
Miklasom oraz Pawłowi Galusowi 
zmieniłem nieco pozycję. Jak wiemy 
Marcin gra na pozycji stopera i jest to 
taka dobra ostoja zespołu, a Krystian 
i Paweł strzelają bramki wychodząc z 
drugiej linii, dzięki czemu nie są tak 
często łapani na pułapki ofsajdowe. 
Z przodu gra Bonifrowski, który 
postawi się ustawić, potrafi uderzyć, 
gra troszkę na doświadczeniu. Goł-
dyn, który jest dużym mężczyzną 
powoduje rozbijanie defensywy. To 
wszystko ma wpływ na to, że zdoby-
wamy bramki. Nie ma tak, że tylko 
dwóch zawodników trafia do siatki. 
Rzechuła też strzela, więc wielu za-
wodników w tym sezonie pokonało 
już bramkarzy rywali.

„d.n.”: uderza też uniwersalność 
naszych zawodników. nieradka, 
nominalny boczny obrońca, grał 
w ataku, Marcin Miklas, który jest 
ostoją defensywy, w ostatnim me-
czu zagrał jako napastnik. z kolei 
dworak został cofnięty do tyłu a 
krystian Miklas już zadomowił się 
na skrzydle. 

w.k.: Ich indywidualne wyszko-
lenie oraz predyspozycje pozwalają 
ustawiać ich na różnych pozycjach. 
Miklas i Nieradka są zawodnikami 
szybkimi i może nie umiejętności, 
ale właśnie szybkość i wola walki 
powodują, że mogą grać na różnych 
pozycjach.

„d.n.”: wiem, że oglądał pan me-
cze lidera V ligi dęba dębno, który 
wyraźnie odskoczył reszcie stawki. 
czy to jest tak mocny zespół, że jest 
w stanie niezagrożony wywalczyć 
awans?

w.k.: Dąb Dębno oglądałem już w 
sześciu meczach. Jest to zespół solid-
ny, niemłody, oparty na zawodnikach 
starszych, którzy konsekwentnie rea-
lizują zadania nałożone przez trenera. 
Grają z tyłu na zero i często im się 
to udaje. Uważam, że bardzo cieka-
wym meczem będzie spotkanie tego 
zespołu z Pomorzaninem. Niemniej 

zniknęły armaty
Z takim właśnie alarmującym sygnałem zwrócił się do naszej redakcji 

pewien mieszkaniec naszego miasta. Uspokajamy, armaty nie zostały wy-
wiezione przez złodziei złomu.

Aramty od kilku lat stały pod 
pomnikiem przy ulicy 3 Maja. Już 
niejednokrotnie były dewastowane, 
zapewne niejeden złodziej złomu 
miał chrapkę na cenne kilogramy 
metalu. Na szczęście jak dotąd niko-
mu nie udało się ich ukraść, jednak 
lata i wysiłek chuliganów robi swoje. 

Armaty obecnie znajdują się u pana 
Błażewicza zajmującego się zielenią 
miejską, gdzie przechodzą reno-
wację. Odnawiana zostaje laweta, 
czyli drewniana część działa wraz 
z kołami. Wkrótce po zakończeniu 
remontu wrócą na swoje miejsce.

Ag

Pomnik bez armat wiele traci.

Marcin Miklas najlepszy
W ostatnim meczu Pomorzanin Nowogard zainkasował kolejne cenne trzy 

punkty. Kibice naszej drużyny mogą głosować na najlepszego zawodnika 
meczu wchodząc na stronę www.pomorzaninowogard.za.pl.

Zdaniem kibiców na miano naj-
lepszego zawodnika naszej drużyny 
w meczu z Kłosem Pełczyce zasłużył 
Marcin Miklas. W tym meczu został 
on przesunięty do ataku i już w 5. mi-
nucie zdobył prowadzenie dla naszej 
drużyny. Drugie miejsce zajął jego 
brat Krystian, zdobywca zwycięskiej 
bramki dla Pomorzanina. Warto 

przypomnieć, że bez jego udziału 
nie padłby pierwszy gol. Na trzecim 
miejscu uplasował się pewny punkt 
pomocy Pomorzanina Krystian 
Rzechuła.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy, a kibiców zapraszamy do 
głosowania.

Andrzej Garguliński

dokończenie ze str. 1
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Z okazji 

i rocznicy ślubu 
edycie i Mariuszowi 

Grabara 
życzymy wszystkiego najlepszego: 

Niech każdy dzień dostarcza radości
I uśmiech zawsze w sercach gości,

Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają,

Bo jak nikt inny na świecie
Wy na to zasługujecie!

Rodzice, Beata z Tobiaszem i Olą

ŻYcZeNia

wybory 2006

Krzysztof Kosiński

Martwię się o to, że wybory 
samorządowe skończą się niską 
frekwencją. Wynika to z tego, że 
obywatele mają już dość polity-
ków, afer, teczek i politycznego 
obrzucania się błotem naszych 
wybrańców. Kupczenie stano-
wiskami, kombinatorstwo służb 
specjalnych to już powoli robi się 
polską specjalnością. Parlamen-
tarzyści zapomnieli przez kogo 
zostali wybrani i po co. U nas 
tak jakoś wszyscy wybrańcy losu 
zapominają zaraz po wyborach o 
swoich hasłach i wyborcach. To, 
co się robi w sejmie powoduje 
u większości naszych obywateli 
zniechęcenie do polityki. Rozma-
wiam często z młodymi ludźmi i 
to właśnie oni najmniej zajmują 
się polityką. Mają gdzieś kraj, w 
którym tak ciężko się żyje i roz-
wija. Drogie podręczniki, drogie 
czesne za studia, mało miejsc w 
akademikach powoduje, że wiele 
zdolnej młodzieży nie ma szans 
na prawidłowy rozwój.

Programy, które wymyślają 
mądre głowy w biurach pracy w 
kilku procentach spełniają swoje 
zadanie. Proszę mi pokazać ile 
powstało nowych miejsc pracy 
dzięki ich działaniom?

Przedsiębiorca dalej jak za 

czasów PRLu traktowany jest 
jak kułak i naciągacz. Wskutek 
fi skalnego (czytaj krwiożerczego) 
prawa nie opłaca się stwarzać no-
wych miejsc pracy. Pasożyt ZUS 
pożera krocie dochodu. Jesteśmy 
krajem o najwyższym obciążeniu 
podatkowym pracodawców. A 
miało być lepiej. Biurokracja 
pożera następne jego części. Jest 
rozdmuchana do granic przyzwo-
itości. Powoduje to, że załatwienie 
prostej sprawy w urzędzie trwa 
miesiącami. Urzędnicy nie są 
zainteresowani pomaganiem 
obywatelom. Ponieważ prawo jest 
tak skonstruowane, że można je 
na wiele sposobów interpretować 
to urzędnicy często boją się po-
wziąć jakiekolwiek decyzje, aby 
mieć święty spokój i nikomu się 
nie narazić.

Tworzenie nowych agend, któ-
re rzekomo mają pomagać przed-
siębiorcom jest tworzeniem tylko 
stanowisk dla swoich znajomków. 
Seminaria, wykłady z których nic 
nie wynika marnują tylko pienią-
dze unijne. A te z kolei obłożone 
są takimi przepisami, że zwykły 
obywatel nie ma szans na ich 
otrzymanie. Polska jako jedyny 
kraj w Unii wykorzystała (czytaj 
zmarnowała na m.in.pseudo-
szkolenia) ich ok.20% . Chłopcy 
z SLD w Nowogardzie strzelili 
sobie samobója. Hasło „ już czas 
na zmiany” dotyczy jak mnie-
mam ich samych. Wiceburmistrz 
i 9 radnych do na dzień dzisiejszy 
reprezentuje ich klub SLDowski. 
Dla mnie takie hasło to harakiri. 
Nigdy nie byłem sympatykiem 
lewicy. Ich lider dwoi się i troi, aby 
dorwać się do władzy w ratuszu. 
Ale o tym zadecydują wyborcy, 
a nie kolega starosta tak jak było 
to w przypadku biura pracy. 
Sprawowanie funkcji burmistrza 

to wielka odpowiedzialność i to 
nie to samo co załatwianie raz 
na jakiś czas zupek dla potrzebu-
jących. Ponadto trzeba mieć do 
tego odpowiednie wykształcenie i 
przygotowanie merytoryczne.

Zastanawiałem się jakie sam 
mam dać hasło idąc do wyborów. 
Najchętniej napisałbym: 

nic państwu nie obiecuję!!! 
jako radny zrobię wszystko,  

co w mojej mocy, aby obywa-
telom tego miasta i gminy żyło 
się lepiej. 

żeby powstały nowe miejsca 
pracy i żeby obywatele się bo-
gacili.

żeby szpital załapał się do sie-
ci szpitali i dalej leczył naszych 
mieszkańców.

W tej pierwszej kadencji zdoby-
łem duże doświadczenie. Chciał-
bym je wykorzystać w następnej. 
Jeżeli mi się nie powiedzie, to też 
się nie załamię. Mam jeszcze wie-
le do zrobienia w Nowogardzie 
nawet nie będąc radnym.

PS. Wszystkich, którzy mnie 
pytają, czy startuję na burmi-
strza informuję, że nie mam i nie 
miałem takiego zamiaru. Jestem 
lekarzem i to jest moje powołanie. 
A ponadto nie widzę się bez ko-
chanego „Praxis”. Pani, która wy-
tknęła mi, że ulica Światowida nie 
została zrobiona w całości chcę 
powiedzieć, że drogi pod blokami 
należą do spółdzielni mieszka-
niowej. Miasto nie ma możliwości 
ich remontowania, bo byłoby to 
złamanie prawa. Ale ponieważ 
znam dobrze prezesa spółdzielni 
to z nim porozmawiam o ewen-
tualnym ich remoncie. Dla dobra 
spółdzielców tam mieszkających 
i ich gości.

jesienny rajd
W dniu 23.09.2006 od-

był się II Rajd Rowerowy 
„Jesienny” na trasie  No-
wogard – Płotkowo- No-
wogard. W rajdzie wzięli 
udział głównie harcerze 
i młodzież niezrzeszona, 
uczniowie nowogardzkich szkół ponadgim-
nazjalnych. Dzieci i młodzież przy wspaniałej 
jesiennej, słonecznej pogodzie wyruszyła  o 
godz. 9.00 spod Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie w kierunku  Miętna  i dalej w 
kierunku  Glicka. Pierwszy postój miał miej-
sce na parkingu leśnym przy jeziorze w Glicku, 
gdzie przy pomocy pana Ryszarda Zagórskiego 
śpiewaliśmy piosenki i uczyliśmy się nowych 
piosenek rajdowych. Po  krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy w stronę Glicka  przez Sikorki,  by  
trasą turystyczną  dojechać do Błotna. 

Stamtąd pośród pięknych trzechelskich 
i czermnickich lasów ruszyliśmy w stronę 
Płotkowa podziwiając  wspaniałą roślinność 
naszych lasów, mijając liczne jeziorka i  leśne 
oczka wodne.

Następnie odwiedziliśmy jeziorka (okularki) 
w Czermnicy, by duktem leśnym przez nowo 
wybudowany przez Nadleśnictwo  Nowogard 
mostek nad rzeką dojechać  do „Zielonej Kuź-
ni”. Tu młodzież niezrzeszona po raz pierwszy 
mogła zobaczyć wspaniale wkomponowany 
obiekt pośród czermnickich lasów, dowiedzieć 
się o historii powstania Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej i stanicy harcerskiej w Płotkowie.  
Spotkaliśmy się z grupą  członków Ligi Ochro-
ny Przyrody, która również uczestniczyła w za-
jęciach na terenie ośrodka.

Dla chłopaków – uczestników  rajdu, harcer-
ki z 29 DSH przygotowały gry i konkursy,  po 
czym  urządzono wspólne  ognisko z piecze-
niem kiełbasek i ziemniaków.

Ok. godziny 14.30 młodzież uczestnicząca w 
Rajdzie Rowerowym udała się w drogę przez 
Karsk  do Nowogardu.  Trasa liczyła 42  km., 
ale wszyscy  pokonali ją bez trudu.

Do zobaczenia za rok.
phm.andrzej wasiak - organizator rajdu

Ważne dla rolników

nowe dofinansowania ariMr
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 22 
września br.  wznowiła nabór 
wniosków o dofi nansowanie w  
Działaniu  3.4 „Przetwórstwo 
i rynek rybny” w  ramach SPO 
„Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb 2004 - 2006”. 

O środki fi nansowe z Działa-
nia 3.4 „Przetwórstwo i rynek 
rybny” mogą ubiegać się osoby 
prawne i fi zyczne prowadzące 
przetwórstwo lub hurtową sprze-

daż ryb i produktów rybnych. 
Wsparcie ze strony ARiMR po-
lega na refundacji 40% kosztów 
kwalifi kowanych, związanych 
z realizacją przedsięwzięcia. W 
przypadku projektów wdrażają-
cych techniki znacząco redukują-
ce oddziaływanie na środowisko 
istnieje możliwość zwrotu 70% 
kosztów kwalifi kowanych. 

Wnioski o dofi nansowanie do-
stępne są w oddziałach regional-
nych ARiMR, na stronach inter-

netowych: Agencji - www.arimr.
gov.pl (Sektorowy Program Ope-
racyjny – Rybactwo/ Wnioski 
i instrukcje) oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.
minrol.gov.pl (Fundusze Struk-
turalne/ SPO - Rybołówstwo i 
Przetwórstwo Ryb/ Wzory wnio-
sków o dofi nansowanie).

Nabór wniosków trwać będzie 
do wyczerpania udostępnionych 
dla tego działania środków fi -
nansowych. 
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kOMunIkaT
powiatowa komisja wyborcza w Goleniowie zawiadamia, 

że przyjmuje do rejestracji listy kandydatów na radnych 
do rady powiatu w Goleniowie oraz zawiadomienia 

o utworzeniu list kandydatów w następujacych terminach:
9 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 1700.
10 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 1700.
11 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 1700.
12 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 1700.
13 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 2400.
17 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 1700.
18 października 2006 r. – od godz. 1400 do godz. 2400.

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się 
w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie, 

ul. Dworcowa 1 (pokój 125), tel. 091 418 05 12, 
091 418 03 61, wew. 223, fax 091 418 25 30.

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
zawiadamia, że dnia 15.X.2006 r. (niedziela) 

organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

– Towarzyskie na kanale „Świniec” 
w Trzebieszewie. 

Zapisy w kiosku wędkarskim na Pl. Wolności 
do dnia 13.X.2006 r. 

Startowe wynosi 6 zł – Juniorzy nie płacą. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca 

Zapraszamy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – kasjera 

w Ośrodku pomocy Społecznej w nowogardzie
I. kandydaci winni spełniać następujące kryteria:
1.wykształcenie wyższe
2.minimum 3 letni staż pracy
3.znajomość problematyki fi nansów publicznych, rachunkowości jednostki bu-

dżetowej, klasyfi kacji budżetowej, planu kont   
4.znajomość przepisów prawa pracy
5.obsługa komputera
6.dobry stan zdrowia
7.nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
II. na stanowisku kasjer będzie miał powierzone w szczególności obowiązki i 

odpowiedzialność w zakresie:
1.dokonywanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzin-

nych
2.sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych 
3.prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
4.pobór i odprowadzenie gotówki do banku
5.prowadzenie dokumentacji kadrowej
III. kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1.list motywacyjny
2.życiorys (z podaniem kontaktowego nr telefonu)
3.kserokopie świadectw pracy
4.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
5.aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyśl-

nie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych do celów rekrutacji
IV. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stano-
wisko kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie” w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przy ul. 3 Maja 6B w Nowogardzie w terminie do 20 października 
2006r. Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela Pani Teresa Skibska – Kie-
rownik Ośrodka pod numerem (091)3926248 lub (091)3926289.
V. Inne informacje.
Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu, zostaną umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, 
zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifi kacyjną. OPS Nowogard za-
strzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próbny, a następnie 
na czas określony i nieokreślony. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie 
miesięczne do 2500 zł brutto.

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 311 Burmistrza Nowogardu z 
dnia 28 września 2005 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza 

komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 12 października 2006 r. w urzę-
dzie Miejskim w nowogardzie, pl. wolności 1 w sali nr 7 o godzinie 10,00.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem przetargu 
wadium w wysokości 97,60 (dziewięćdziesiąt siedem, 60/100) złotych. 

3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 
388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. 
Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

4. cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na kwotę 
30,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany 
czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. Wówczas otrzyma zezwolenie, o którym 
mowa w § 2 w/w zarządzenia. 

8. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy 
wpłacić do dnia 16 października 2006 r. 

9. Nie zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 7 lub nie dokonanie wpłaty w ter-
minie określonym w punkcie 8 powoduje utratę prawa do otrzymania zezwolenia 
i utratę wadium. 

10. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch miejsc 
do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

11. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca wadium zostanie zwrócone w całości 
w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz nowogardu
kazimierz ziemba

Rozpoczęcie kursu 11 października 2006 r. godz. 16.30

Zapraszamy do sklepu 

z paneLaMI 
Dom Rzemiosła, ul. 3 Maja 48 

(wjazd od restauracji „Przystań”)
• podłogi: Kronopolu i Klassena
• ściany: Kronopolu MDF
  - inne na zamówienie 3 dni
  - PCV (plastic) zewnętrzne mrozoodporne
• drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne, parapety
• listwy, kleje, pokrycia dachowe 
  – rulony i płyty trapezowe

Czynne od 9.00 do 17.00
Soboty od 9.00 do 14.00

Tel./fax 091 39 26 077, 0601 750 697
Fachowe doradztwo!

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIca od 119 zł za 1 szt
- FuLda od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627

Auto-Top
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONY 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iN NYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ GO TÓW kĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy sta cji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

poradnia Medycyny pracy 
nzOz „SanuS” 

pokój. 210 w przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profi laktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uwaGa aBSOLwencI!!! 

ceny prOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

pleszewskie 
kOTŁy c.O.
na miał węglowy 

i eko groszek
Producent

Tel. 062 742 22 40, 0606 733 153

 
Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 
na kurs pilotów wycieczek 
kurs rozpocznie się 21.X.2006 r. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela: 

Sekretariat Szkoły w Szczecinie 
czynny pon – pt 1100 – 1800 

Tel. 091 488 33 75
Filia Nowogard – SP nr 1, pok. 4A 

ul. Wojska Polskiego 6 
Biuro czynne pon – pt 1500 – 1800 

Tel. 0661 131 860

Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

ogłasza nabór kandydatów 

Szczecin ul. 3 Maja 4/7 Szczecin ul. 3 Maja 4/7 

„pBO-GrInBud” Sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy 
monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych
zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobicie lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, tel. 091 57 
92 630.
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630, kom. 0691 657 444
2. mgr Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 0691 
657 800.

Samodzielny publiczny Szpital rejonowy w nowogardzie 
informuje, że od dnia 28.09.2006 r. 

w Przychodni Przyszpitalnej POZ przeprowadzane są 

SzczepIenIa OcHrOnne 
przecIw GrypIe 

dla mieszkańców gminy Nowogard 
Cena szczepienia wraz z wykonaną usługą 

pacjenci naszej przychodni – 27 pLn
Mieszkańcy niezadeklarowani 
w naszej przychodni – 30 pLn 

    Dyrektor - Kazimierz Lembas

Oddam 
suczkę 3 miesięczną 

w dobre ręce. 
Tel. 0880 696 270. 

PSS „SPOŁEM” w Nowogardzie 
ul. 3 Maja 40

Oferuje usługi transportowe 
 - Samochód Polonez :
 -  ładowność 750 kg 
 - 5-osobowy 

cena do uzgodnienia 
telefon kontaktowy : 091 39 21 -805
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OG£OSZENIA drObNE

BiOQUell & SPa
Gabinet odnowy Biologicznej 
Dyplomowana kosmetyczka 

i stylistka paznokci 
 Renata Szajkowska 

ZAPRASZA na zabiegi wyszczuplające 
i modelujące sylwetkę, antycelulitowe, 
oczyszczanie cery, sauna i jakuzzi, mani-
cure, pedicure, tipsy. Do każdego zabiegu 
parafina na dłonie gratis!

 Pn. – pt. od 10.00 do 18.00,  
w soboty od 10.00. do 14.00 

Poza godzinami otwarcia możliwość wizy-
ty z wcześniejszym umówieniem  

ul. 3 Maja 55 
(obok restauracji „Okrąglak”)

72-200 Nowogard tel. 0663 593 998. 

ReklaMa

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 509 996.

•  Zamienię M-5 na M-3 do do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 671 832. 

•  Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
0500 45 89 68. 

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie o pow. 220 m kw., pow. działki 
ok. 1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Mieszkanie 2, 3-pokojowe (I, II piętro) 
zdecydowanie kupię. 091 39 104 15.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 
w Dębicach. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogar-
dzie. 0661 957 649, po 20.00.

• Kupię ziemię rolną i budowlaną w oko-
licach Nowogardu. 0601 808 410.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altan-
ką murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszkanie 
własnościowe, dwupokojowe. Tel. 
0603 349 436.

• Zamienię M-3 po remoncie na M-2 lub 
kawalerkę – może być stare budow-
nictwo lub domek do remontu. 0606 
197 623.

• kupię działkę z możliwością zabu-
dowy o pow. 1 ha w okolicach No-
wogardu. 0693 682 492.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II 
piętro. 0502 384 315.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, I pię-
tro, w centrum. 0606 284 212, 091 39 
17 905.

•  Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie o pow. mieszkalnej 
160 m kw, działka 1000 m kw. 0601 
576 156. 

•  Dom Handlowy „VELES” w centrum No-
wogardu wynajmie stoisko 50 m kw, 
niedrogo. 0501 333 075.  

•  Sprzedam okazyjnie paliwon handlo-
wy, 9 mkw, nowoczesny, okna, drzwi, 
rolety zewnętrzne plastikowe. 091 39 
26 386. 

•  Sprzedam – wydzierżawię lub inne 
propozycje budynek przemysłowo 
mieszkalny . Karsk 35 A. 

•  Wynajmę pomieszczenie biurowe. 
0601 430 080. 

•  Wynajmę kawalerkę w centrum dla 
pracownika przedsiębiorstwa. 0604 
787 696. 

•  Do wynajęcia kawalerka. 091 39 
22 606. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4- pokojowe. 
0696 440 841. 

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, aBS, wspomaga-
nie kierownicy, c. zamek na pilota, 
elektr. szyby, lusterka, szyberdach, 
autoalarm. cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 111 17.

• SPRZeDaM Opel astra kombi, 1992 
r., wspomaganie kier., centr. zamek, 
roleta bagażnika. Przebieg 178.000 
km. 0669 746 669.

• Sprzedam BMW 525 TDS kombi, 1995 
r., cena 15.200 zł – do uzgodnienia. 
0668 841 631.

• Sprzedam Skuter Mikrom ii. Tel. 
0665 320 691.

• Sprzedam pczyczepkę kempingową 
520 Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 
64.

•  Części do 126 p sprzedam. 0604 
551 658. 

•  Fiat Mondeo, 1998r. poj. 1,8, 16V, prze-
bieg 149 000 km, 4-drzwiowy, z salo-
nu, garażowany, pierwszy właściciel. 
091 39 26 386.

•  Sprzedam Seat Ibiza, 1992, 903 cm3, 
ekonomiczny. Cena 2500,00 zł do 
uzgodnienia. 0691 13 17 17.  

ROLNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Agregat prądotwórczy 3-fazowy 4 

Kw sprzedam. 091 39 104 98, 0603 
895 622.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 1 zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych trawników. 
inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam kaczki białe i francuskie, 
skubane na zamówienie. 091 39 104 
90.

• Sprzedam: brony do ciągnika zawie-
szane – 5 szt; przyczepka 1-osiowa 
do ciągnika; siłownik do wywracania 
przyczepy – nowy, duży; dachówkę 
w b. dobrym stanie – 1200 szt; cegłę 
nową dubeltową – ok. 600 szt. Żabów-
ko 10A, Gajda Władysław.

• Sprzedam obornik i ziemię. 0607 73 98 
66. 

•  Owczarek niemiecki – 1,5 roku, pies, 
czarny, podpalany, mocnej budowy, 
czujny. 091 39 21 828. 

•  Skup owoców: jabłka – 0,10 zł/kg, 
czarny bez – 0,50 zł/kg , kasztany, 
040 zł/kg. Nowogard, ul. kosciuszki 
18/2. Tel. 0665 418 506. 

•  Sprzedam zboże. 0660 010 540. 
•  Ziemniaki jadalne sprzedam. 0667 

839 291. 

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 
703 843.

• DYWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• Jezyk niemiecki – szkoła podstawo-

wa, gimnazjum, liceum. Indywidual-
nie lub w grupach 2 – 3 os., Tel. 0691 
958 940.

• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktu-
ra VaT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

•  Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451. 

•  NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-
towskiego 7. tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553. 

•  KOREPETYCJE Z MATEMATYKI,  PRZY-
GOTOWANIE DO TESTÓW

I EGZAMINÓW: GIMNAZJUM , LICEUM 
I UCZELNIE WYŻSZE

kontakt: tel. 0 600924128 e - mail: iwo-
nand@wp.pl

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Bardzo dobre zarobki!!! Zatrudnię 
murarza! Tel. 0604 422 221.

• Zatrudnię przy dociepleniu i tynkowa-
niu. 0608 817 214.

• Poszukuję opiekunki do-4 letniej 
dziewczynki. Tel. 091 39 20 627, 695 
354 544.

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 0663 
412 054.

• Przyjmę międzynarodowego 
kierowcę c + e – Szwecja. 0693 
682 492.

•  Niemcy! Potrzebne Panie do opieki. 
Tel. 091 39 21 195. 

•  Opiekunkę do 3,5-letniego dziecka na 
dłuższy czas. 0667 966 272. 

•     ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ DO SALONU 
KOSMETYCZNEGO W PRZYBIERNOWIE. 
KONTAKT POD NUMER  509 263 710

•    PODeJMĘ SiĘ OPieki OSOBY STaR-
SZeJ Tel. 091 3923389 PO GODZ. 
18.00

iNNe
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, do 
domku, baru, cena 150 zł oraz gazo-
wy podgrzewacz wody do domku, 
baru, cena od 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody 130 – 190 litr., 
stojący, idealny do domku, pensjo-
natu, restauracji, gdzie gorąca woda 
jest w kilku bateriach jednocześnie. 
0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 
mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cy-
frowy, kamera, okablowanie, na gwa-
rancji, stan idealny. Cena do uzgodnie-
nia. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-
mentów z kolumnami i dokumentacją, 
mało używana, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-
nia, domku, warsztatu – różne roz-
miary, nowe i uźywane – tanio oraz 
piec gazowy  c.o. Vaillant stojący, 
żeliwny, elektronik, ekonomiczny, 
do domku – kuchni, cena 800 zł, ser-
wis gwarancyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Piec gazowy c.o. VaillaNT, elek-

tronik, na mieszkanie, domek, cena 
1.200 zł oraz Junkers gazowy do ła-
zienki, kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Sprzedam meble młodzieżowe (BRW) 
– stan b. dobry. 091 39 23 887.

•  kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husquarna (na części). Tel. 091 
39 268 77 od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095. 

•  Sprzedam sofę 2-osobową, piec c.o. 1-
biegowy „junkers”. 091 39 20 541, 0661 
690 590. 

•  Pianino używane z gwarancją sprze-
dam. 0697 500 184. 

•  Forterian  rzeźbiony do remontu 
– 1000 zł. 0697 500 184. 

•  Zaginęła książeczka zdrowia na na-
zwisko katarzyna Bajerska o nume-
rzez 31460. Zanalazca proszony o 
kontakt 0661 209 449. 

•  Skradziono  dokumenty niezbędne do 
pracy 
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ReklaMa ReklaMa

 Witamy wśród nas...

Syn Dominiki i Janu-
sza Rossa ur. 27.09.06 z 
Węgorzy

Syn Magdaleny Gła-
wendy ur. 28.09.06 z 
Nowogardu

Syn Ilony Kamińskiej 
ur. 28.09.06 z Sienna 
Polnego

Córka Renaty Żmi-
jewskiej ur. 28.09.06 ze 
Świdwina

Syn Kazimiery Grze-
lak-Jaromin i Miro-
sława Fenerstein ur. 
1.10.06 z Krzemiennej

Michał syn Beaty Dę-
bowskiej ur. 30.09.06 z 
Rekowa

Córka Agnieszki Zie-
niewicz i Aleksandra 
Szawan ur. 30.09.06 z 
Nowogardu

Syn Anny i Bogumiła 
Gały ur. 30.09.06 z No-
wogardu
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krzyżówka nr 40kupon nr 40 Humor 
Henia Szczupaka

PRZeDTeM
Przedtem, zanim kogoś kopniesz,
Pomyśl, czy to jest roztropnie.

ŻYJe SOBie POlak
Żyje sobie Polak
Na tych ziemiach żyznych,
I wciąż ma pretensje
Do swojej Ojczyzny.
Bo wyobraża sobie
Że tę Polskę całą
On kocha szalenie – 
A ona go mało.
On choćby ze skóry,
Da się za nią obrać – 
A ona dla niego
Nie zawsze jest dobra.
Na kawałki dla Niej
Dałby się posiekać? – 
Ona się do niego
Zbyt rzadko uśmiecha.
Na bitewnych polach
Wrogowi się oprze! – 
Ona chce prócz tego
By pracował dobrze.
Żyje sobie Polak,
Gdzie wioska, gdzie miasto.
Czy kiedy zrozumie
Swą ojczyznę własną?

RZaDkO
Rzadko natura bywa sprawiedliwa,
Kiedy da jedno, na drugim wykiwa.

rozwiazanie krzyżówki nr 39 
– TyLe wIeMy ILe paMIĘ-
TaMy – nadesłali:

Ryszard Gutowski, Jerzy Za-
wadzki, Szczepan Falaciński, 
Aniela Włodek, Stanisława 
Pokorska, Krystyna Młynar-
ska, Anna Florkowska, Cecylia 
Furmańczyk, Pelagia Feliksiak, 
Halina Heinrich, Zbigniew Sze-
remeta, Krystyna Tretiak, Maria 

Gortat, Bogumiła Urtnowska, 
Andrzej Leszczyński, Jerzy Sied-
lecki, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Ag-
nieszka Pluta, Teresa Powalska, 
Władysława Kubisz, Alicja Wy-
pych, Edyta Domagalska, Teresa 
Mikłaszewicz, Regina Orłowska, 
Andrzej Czarnowski, Franciszek 
Palenica.

W losowaniu brały udział 
także rozwiązania 38 – Katarzy-
na Saja, Anna Florkowska, Jerzy 
Zawadzki i Jan Wojewoda.

prenumeraty „dn” na listo-
pad wylosowali:

- Anna Florkowska, 
- Władysława Kubisz,
- Szczepan Falacinski.

Gratulujemy!    

Rozwiązaniem krzyżówki jest lekka przeróbka popularnego powiedzenia.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZYk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.35, 16.20, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Sobota 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
11.35, 13.45, 17.30 (odjazd ul. św. Ducha), 20.50 
Niedziela 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.25, 19.25
Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

oFErTy PraCy PuP

Nowogard – Goleniów
5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg
8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny
8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 
7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

Nowogard 05.10.2006r.
OFeRTY PRacY PUP GOleNiÓW, 

Filia NOWOGaRD
1. Mechanik samochodów ciężaro-

wych 
2. Przedstawiciel handlowy (j. nie-

miecki)
3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Operator zmianowy / mechanik 

oczyszczalni ścieków
11. Sprzedawca
12. Zbrojarz, cieśla budowlany
13. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy
14. Sprzątaczka (1/2 etatu )
15. Pracownik budowlany
16. Murarz

OFeRTY PRacY SPOZa ReJONU
1. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy, asystent konsultan-
ta inwestycyjno – ubezpieczenio-
wego (Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji (Szcze-
cin-Dąbie)

3. Murarz, pracownik budowlany 
(Szczecin)

4. Spawacz, ślusarz, monter ( Szcze-
cin)

5. pracownik fizyczny – kierowca 
min B ( Szczecin)

6. Pracownik obróbki skór (Łozieni-
ca k. Goleniowa)

7. Specjalista ds. jakości, kierownik 
ds. kontroli jakości, kontrola 
jakości (Goleniów)

8. Sprzedawca (Goleniów)
9. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD(Goleniów)
10. Operator linii tłoczącej DVD 

(Goleniów)
11. Kierowca kat D (Redło )
12. Pracownik produkcji (Ościęcin)
13. Sprzedawca (Goleniów)
14. Kelner (Łukęcin)

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02
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pomorzanin: Bobrowski (46’ 
Frąckowiak) – Lembas (75’ Ka-
sprzyk), Jakubowski, Domanow-
ski, Paszkiewicz, Litwin, Pertkie-
wicz, majdziński, Majczyna Iwa-
niuk, Borowik (35’ Mordzak).

Bramka dla pomorzanina: 
Lembas.

Dla juniorów Pomorzanina No-
wogard obecny sezon jest co naj-
wyżej średni. Porażki przeplatają 
meczami, w których zdobywają 
ligowe punkty. Jednak w minioną 
niedzielę odnotowali drugie z 
rzędu zwycięstwo. Podopiecz-
nym Czesława Sowy wystarczyła 
jedna bramka by w spotkaniu z 
rówieśnikami grającymi w bar-
wach Kłosa Pełczyce zainkasować 
komplet punktów.

Od początku meczu przewagę 
osiągnęli gospodarze tyle, że 
niewiele z niej wynikało. Ak-
cje naszej drużyny skutecznie 
przerywali obrońcy Kłosa. Gdy 
wydawało się, że bramkarz dru-
żyny przyjezdnej będzie musiał 
interweniować, obrońcy już 20 
– 25 metrów przed jego bramką 

odzyskiwali piłkę. Nieliczne ataki 
gości również kończyły się daleko 
od bramki Bobrowskiego. Jednak 
w 15 minucie po błędzie naszych 
obrońców napastnik z Pełczyc 
znalazł się sam przed naszym 
bramkarzem, ale Jakubowski do-
brym i co najważniejsze czystym 
wślizgiem zażegnał zagrożenie 
jeszcze przed polem karnym. 
Kwadrans później zespołowa ak-
cja gości kończy się uderzeniem 
z 20. metrów, jednak Bobrowski z 
dużym trudem broni ten strzał.

W 35. minucie trener naszego 
zespołu decyduje się na drobne 
roszady w składzie. Z boiska 
schodzi Borowik, a do ataku 
prześnięty zostaje Lembas, który 
już trzy minuty później znajduje 
się w dobrej pozycji, lecz obrońca 
faulem przerywa dobrze zapo-
wiadającą się akcję. Rzut wolny 
wykonuje Majczyna, uderza bez-
pośrednio na bramkę, bramkarz 
przyjezdnych jednak nie daje się 
zaskoczyć. Dwie minuty później 
Litwin przedziera się lewą stroną, 
przerzuca bramkarza, ale piłka 

trafia w słupek. Dopada do niej 
jeszcze Majczyna, niestety, jego 
dobitka przelatuje nad bramką.

W drugiej połowie zdecydo-
waną przewagę uzyskują goście. 
Zawodnicy Kłosa są znacznie 
częściej w posiadaniu piłki, nie 
mogą jednak stworzyć sobie 
klarownej sytuacji. Wystarczyła 
jednak chwila ich nieuwagi, by 
odmienić losy meczu. W 55. 
minucie piłkę odzyskuje Iwa-
niuk, biegnie prawą stroną po 
czym dośrodkowuje, futbolówka 
przelatuje nad wychodzącym 
bramkarzem i trafia wprost na 
głowę Lembasa, który spokoj-
nie kieruje ją do pustej bramki 
uzyskuje prowadzenia dla naszej 
drużyny. Zawodnicy z Pełczyc nie 
zamierzali się jednak poddawać i 
próbują wyrównać. Już 10. minut 
później Frąckowiak musi bronić 
groźny strzał z 20. metrów. W 
odpowiedzi na bramkę Kłosa z 
dystansu uderza Litwin, lecz pił-
ka mija bramkę rywali. Od tego 
momentu gra nieco się uspokoiła, 
obie drużyny miały problemy ze 
stworzeniem sobie sytuacji i przez 
dłuższy czas bramkarze mieli 
niewiele do roboty. Dopiero w 
doliczonym czasie gry Kłos był 
bliski zdobycia gola. Mocna cen-
tra z rzutu wolnego w nasze pole 
karne, Frąckowiak mija się z pił-
ką, lecz sytuację ratuje Mordzak 
wybijając ją z linii bramkowej, a 
tym samym ratując dla naszego 
zespołu trzy cenne punkty.

pozostałe wyniki meczów: 
Osadnik Myślibórz - Fagus 

Kołbacz 2:1, Mieszko Miesz-
kowice - Piast Choszczno 1:0, 
Polonia Płoty - Orzeł Trzcińsko 
Zdrój 3:3, Piast Chociwel - Vineta 
Wolin 3:1.

Andrzej Garguliński

kolejne premie dla piłkarzy pomorzanina
Zgodnie z decyzją zarządu nowogardzkiego klubu zawodnicy seniorskiej drużyn Pomorzanina 

w zależności od swojej postawy mogą wywalczyć premie finansowe. Ta sztuka udała się już po raz 

Mecz na szczycie 
w choszcznie

W najbliższą niedzielę zajmujący aktualnie 
trzecią pozycję w tabeli Pomorzanin Nowogard 
zmierzy się na wyjeździe z Piastem Choszczno. 
Obie drużyny mają taką samą ilość punktów, 
w ligowej tabeli, to gospodarze są jednak jed-
no miejsce wyżej wyprzedzając nasz zespół 
lepszym bilansem bramkowym. Drużyna z 
Choszczna wszystkie punkty traciła w meczach 
wyjazdowych, remisując z Vinetą Wolin oraz 
przegrywając z liderem Dębem Dębno i naszym 
ostatnim rywalem Kłosem Pełczyce.

Początek meczu godzina 15.00.
pozostałe wyniki meczów:
Radovia Radowo Małe - Sparta Gryfice, 

Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Chociwel, Zorza 
Dobrzany - Osadnik Myślibórz, Kłos Pełczyce 
- Polonia Płoty, Fagus Kołbacz - Mieszko Miesz-
kowice, Odra Chojna - Dąb Dębno.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 1:0 (0:0)

juniorzy: Minimalne zwycięstwo

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 10 30 53-5
2.  Vineta Wolin 10 25 32-8
3.  Osadnik Myślibórz 10 21 40-14
4.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 9 18 23-30
5.  Kłos Pełczyce 10 16 30-17
6.  pomorzanin nowogard 10 16 12-18
7.  Mieszko Mieszkowice 10 16 13-27
8.  Dąb Dębno 9 13 32-16
9.  Polonia Płoty 10 10 22-23
10.  Radovia Radowo Małe 9 10 14-39
11.  Odra Chojna 9 10 16-31
12.  Sparta Gryfice 9 9 11-17
13.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 10 9 18-25
14.  Fagus Kołbacz 10 8 13-24
15.  Piast Choszczno 10 6 7-31
16.  Zorza Dobrzany 9 5 20-31

drugi.
By piłkarze mogli udać się do 

klubowej kasy nasza drużyna 
po każdych pięciu ligowych 
kolejkach musi plasować się w 
czołówce tabeli nie tracąc do 
miejsca premiowanego awansem 
więcej niż trzy punkty. Aktual-
nie nasz zespół znajduje się na 
trzeciej pozycji mając taki sam 
dorobek punktowy jak drugi w 
tabeli nasz najbliższy rywal, czyli 

drużyna Piasta Choszczno, a do 
prowadzącego w rozgrywkach 
V ligi Dęba Dębno traci sześć 
punktów. 

W związku z tym, zarząd 
Pomorzanina musi wypłacić 
kolejną ratę z puli przeznaczo-
nej na premie finansowe. Jak 
powiedział nam trener naszego 
zespołu Wojciech Kubicki ich 
wysokość wynosi od 50 do 260 
zł. Najwięcej pieniędzy dostaną 

gracze, którzy brali udział we 
wszystkich meczach. Takich 
zawodników jest trzech. 

Nam nie pozostaje nic innego 
jak życzyć by po kolejnych pięciu 
spotkaniach, na półmetku obec-
nego sezonu, piłkarze Pomorza-
nina mogli spokojnie udać się do 
klubowej kasy po wywalczone 
pieniądze.

Andrzej Garguliński

Taaka ryba…
Koło M-G PZW Nowogard zorganizowało w 

dn. 1.10.2006 r. zawody wędkarskie spiningowe 
z łodzi na jeziorze nowogardzkim.

W zawodach wzięło udział 20 wędkarzy. 
Bezapelacyjnym zwycięzcą, zdobywcą pucharu 
został Tadeusz Kozioł – złowił on okazałego 
szczupaka o wadze 6 kg, hol ryby trwał ok. 30 
minut. Kolejne miejsca zajęli: II – Jan Przystupa, 
III – Wojciech Rybak, IV – Jan Muca, V – Ar-
kadiusz Pietruszewski.

Ww. zawodnicy otrzymali upominki w po-
staci sprzętu wędkarskiego. Tradycyjnie, gorące 
kiełbaski z grilla zakończyły zawody.

Tekst i foto Henryk Szczupak



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 76 (1514)16

ReklaMa

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ReklaMa

 „Rzecz to wielka niesłychanie,gdy Starszakiem się zostanie”.

pasowanie na Starszaka 
w przedszkolu publicznym nr 3

W miniony piątek, 29 września 2006 
roku, w Przedszkolu nr 3 przy ulicy Po-
niatowskiego, odbyło się „Pasowanie na 
Starszaka”, które od 2003 roku na stałe 
weszło do kalendarza przedszkolnych 
wydarzeń. Taka uroczystość to pierwsze 
najważniejsze wydarzenie dla 6-latków w 
nowym roku szkolnym.

Na uroczystość dzieci zaprosiły rodzi-
ców, swoich bliskich oraz dzieci z młod-
szych grup. Dzieci ubrane na galowo, 
stanęły na wysokości zadania i pokazały 
swoim najbliższym, czego nauczyły się 
w tak krótkim czasie. Śpiewały piosenki 
i wygłaszały wiersze – swoimi występami 
sprawili wiele radości rodzicom, nauczy-
cielom i młodszym kolegom.

Zaproszeni goście gromko oklaskiwa-
li swe pociechy, nie obyło się bez wzruszeń 
i uśmiechów. Po występie nastąpił długo 
oczekiwany przez wszystkich moment. 

Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. 
Następnie Dyrektor Pani Ewa Wróbel 
kolejno pasowała przedszkolaków na 
Starszaków. Wzruszone dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i odznaki.

Po uroczystości nastąpił przygotowa-
ny przez rodziców słodki poczęstunek.  
Emocje i przeżycia towarzyszące tej uro-
czystości dla wszystkich jej uczestników 
stały się początkiem rocznej podróży, w 
której udział wezmą nie tylko dzieci, ale 
także ich rodzice i nauczycielki.

Celem takiej podróży jest osiągnięcie 
przez dzieci takiej wiedzy, umiejętności i 
sprawności, które pozwolą im na podjęcie 
obowiązku szkolnego i będą wyróżniać je 
w przyszłości jako absolwentów naszego 
przedszkola. 

nauczycielka grupy straszaków -
krystyna Borczyk
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Informujemy, że   

12 października 2006 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

redakcja dn 
poszukuje 

osoby 
potrafiącej 

i lubiącej pisać.
informacje pod numerem 

telefonu 091 392 50 87
do 13 października br.

nauczyć się 
na nowo żyć

zakusy 
na ogródki
działkowe

ranking 
aktywności 
naszych 
radnych
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KALENDARIUM
10 października
imieniny: Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Daniel, Dio
nizjusz, Dionizy, Franciszek, Gereon, Jan, Kalistrat, Leon, 
Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rustyk, Rustyka, 
Samuel, Tomił, Tomiła i Twardostoj.
ONZ - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Międzynarodowy Dzień Oporu przeciw Karze Śmierci

11 października
imieniny: Aldona, Aleksander, Andronik, Brunon, Bur
chard, Dobromiła, Dobrosława, Domaczaja, Emanuel, Emil, 
Emilian, Emiliusz, Firmin, Gardomir, Gromisław, Maria, 
Marian, Placyda, Probus i Zenaida.

12 października
imieniny: Cyprian, Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachiusz, 
Eustachy, Feliks, Grodzisław, Grzymisław, Maksymilian, 
Maksymiliana, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda.
Polska - Dzień Bezpiecznego Komputera

 pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np. : odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy. 
Redakcja

kronika policyjna

jak przełamać strach?
Dlaczego widząc radiowóz oprócz respektu większość z mieszkańców czuje niepokój, dlaczego w naszej 

świadomości policjant to funkcjonariusz z pistoletem i pałką, a nie człowiek, który ma nas chronić i pomagać? 
Jak długo jeszcze widok policji zamiast zaufania i poczucia bezpieczeństwa będzie wzbudzał strach? 

Michał wiatr

Można by łatwo obalić tę tezę, 
i stwierdzić - kto nie ma nic 
na sumieniu nie powinien się 
obawiać. Czy to stwierdzenie 
miało zastosowanie do wyda-
rzeń opisywanych w piątkowym 
Dzienniku, gdy policja zatrzy-
muje spokojnych obywateli, a 
nie reaguje na naganne wybryki 
uprzywilejowanej grupy ludzi. W 
jaki sposób zmienić wizerunek 
policji skoro nadal pojawiają 
się przesłanki by twierdzić, że 
obywatele nie są traktowani na 
równi. Oczywiście nikt nie po-
winien mieć wątpliwości – ZA 
ŁAMANIE PRAWA NALEŻY 
SIĘ KARA, ale oprócz munduru 
i pałki funkcjonariusza powinna 
cechować wyrozumiałość i serce. 
Ktokolwiek był w Anglii to wie 
jak tam postrzegany jest police-
man - pomoc i bezpieczeństwo a 
nie substytut zomowca szukają-

cego w każdym przestępcy. Na-
uczmy się brać przykład z innych 
krajów, tylko nie ze wschodu 
jak dotychczas, a z miejsc gdzie 
termin społeczność lokalna 

ma zastosowanie tak samo do 
bezdomnego, lubiącego swój 
żywot jak i policjanta dbającego 
o porządek.

W poniedziałek, 2 paździer-
nika zgłoszono kradzież VW 
Busa z parkingu na ul. Leśnej w 
Nowogardzie

Tego samego dnia o godz. 7.15 
doszło do kolizji seata kordoby 
i opla corsy na drodze nr 6 (na 
skrzyżowaniu do Kościuszek). 
Sprawcą był kierowca opla corsy. 
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi.

O godz. 15.15 doszło do kolizji 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 
Batalionów Chłopskich. W zda-
rzeniu brali udział kierowcy seata 
kordoby i fiata seicento. Sprawcę, 
kierowcę seata ukarano manda-
tem. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

We wtorek, w nocy z 2/3 paź-
dziernika dokonano kradzieży 
dwóch rowerów górskich z klatki 
schodowej przy ul. Czarnie-
ckiego.

W Żabowie doszło do kolizji 
drogowej. Kierujący vw golfem 
najechał na tył opla corsy, powo-
dując jego uszkodzenia.

W nocy z 3/4 października z 
otwartego samochodu kia do-
konano kradzieży radioodtwa-
rzacza CD, płyt CD, odkurzacza, 
dokumentów, kart bankoma-

towych i marynarki. Sprawca 
pozostał nieznany.

W nocy 4 października kie-
rowca daewoo lanos (jadąc od 
strony Płot) nie zachowując 
należytej ostrożności w rejonie 
przejazdu kolejowego w Żabowie 
zjechał z drogi, dachował, po 
czym wpadł do rowu.

W czwartek, 5 października 
na ul. Armii Krajowej doszło do 
kolizji. Kierujący iveco z lawetą, 
z którego urwało się koło spo-
wodował zniszczenia jadącego 
z naprzeciwka mercedesa vito. 
Kierowcy byli trzeźwi. Jednakże 
sprawcę zatrzymano dopiero w  
Płotach.

W piątek, 6 października do-
szło do kolizji drogowej. Kierow-
ca opla kadeta cofając uderzył w 
róg tylnego zderzaka fiata uno.

O godz. 10.00 doszło do ko-
lejnej kolizji. Vw transporter 
uderzył w tył jadącego przed nim 
opla kadetta powodując znaczne 
uszkodzenia.

O godz. 11.30 zgłoszono na-
stępne zdarzenie. Na ul. Wy-
szyńskiego kierowca peugeota 
uderzył w tył forda mondeo.

O godz. 12.40 Lesław U. po-
wiadomił o kradzieży z miesz-
kania przy ul. Zielonej aparatu 
fotograficznego oraz telefonu 
komórkowego.

O 15.10 doszło do kolizji na 
ul. Zamkowej. Kierowca żuka 
cofając uderzył w tył fiata 126p, 
powodując uszkodzenia.

W nocy ok. 1.15 kierujący 
samochodem marki vw golf 
jadąc od strony Kulic na łuku 
drogi nie zachował należytej 
ostrożności, zjechał z jezdni i 
wpadł do przydrożnego rowu. 
Kierowca był trzeźwy. Został 
ukarany mandatem.

W sobotę, 7 października ok. 
15.05 doszło do kolizji drogowej 
z udziałem opla kadetta i fiata 
uno.

O godz. 8.50 Zenon S. zgłosił 
kradzież tablic rejestracyjnych z 
osiedlowego parkingu.

Ok. godz. 17.50 w Biedronce 
przy ul. 700 Lecia pracownicy 
zgłosili kradzież 2 portfeli.

Ok. 23.30 na trasie Dobra 
– Wierzbięcin doszło do kolizji 
opla combo z dzikiem.

red.
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Z okazji urodzin

ks. Piotrowi 
Gronostajowi
dużo zdrowia, radości 
z posługi kapłańskiej

oraz Błogosławieństwa 
Bożego

na dalsze lata 
życzą 

młodzi parafianie
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Przegląd prasy krajowej

ReklaMaReklaMa

znana rosyjska dziennikarka anna po-
litkowska została zamordowana

zginęła za prawdę o czeczenii
Waldemar Moszkowski Poniedziałek, 9 października 2006, Nr 236 

(2646) Znana rosyjska dziennikarka Anna Politkowska, krytykująca m.in. 
zbrodnie i tortury dokonywane przez władze rosyjskie w Czeczenii, zosta-
ła w sobotę zastrzelona w Moskwie. Do tragedii doszło w windzie w domu 
przy ulicy Leśnej, gdzie mieszkała felietonistka “Nowoj Gaziety”. Redak-
cja tego niezależnego od władz rosyjskich pisma rozpoczęła w sprawie tej 
zbrodni politycznej własne śledztwo. Jak oświadczył zastępca redaktora 
naczelnego gazety Oleg Chmielnikow, jego zespół dziennikarzy może 
“uzyskać więcej informacji niż organa śledcze”. Niemal wszyscy rosyjscy 
politycy, w tym nawet niechętni Politkowskiej, nie mają wątpliwości, że 
dziennikarkę zastrzelono z powodu wykonywanego przez nią zawodu. 
Niektórzy wprost rzucają oskarżenie na rosyjskie służby specjalne, które 
często były krytykowane przez dziennikarkę.

debata kandydatów na prezydenta szczecina
Mariusz Rabenda, 9 października 2006
Wydarzeniem targów Probiznes, które odbyły się w weekend na MTS-

ie, była debata kandydatów do fotela prezydenta Szczecina. Zaproszenia 
dostali wszyscy. Odwagi starczyło szóstce.

Według wylosowanej kolejności za stołem zasiedli: Mateusz Piskor-
ski, Jerzy Manduk, Adam Pik, Jacek Piechota, Piotr Lewandowski i Piotr 
Krzystek. Formuła debaty zmuszała uczestników do krótkich i zwięzłych 
odpowiedzi [mieli po 30 sek. Lub minutę na wypowiedź - red.]. Komplet-
nie przepadł przez to Lewandowski, któremu prowadzący debatę musiał 
wyłączać mikrofon. Za to ortodoksyjnemu liberałowi z UPR-u Adamowi 
Pikowi czasu zawsze wystarczało. Brylowali w tym towarzystwie Piechota 
z Krzystkiem. Kroku próbował im dotrzymywać Piskorski, za to Manduk 
przyprowadził ze sobą kilkunastoosobowe grono zwolenników, przez co 
dostał najwięcej braw.

Tajne operacje Lesiaka miały rozbić 
prawicę

anna Marszałek, Poniedziałek, 9 października 2006
Wstrząsające dokumenty z szafy pułkownika Lesiaka: w pierwszej poło-

wie lat 90. tajni agenci Urzędu Ochrony Państwa szukali haków na polity-
ków opozycyjnej prawicy, próbując ich skompromitować

Sąd częściowo odtajnił materiały ze śledztwa dotyczącego inwigilacji 
prawicy na początku lat 90. Opublikowała je wczoraj Polska Agencja Pra-
sowa. Materiały mówią jasno: służby specjalne zwalczały Jarosława Ka-
czyńskiego i Adama Glapińskiego z Porozumienia Centrum, a także m.in. 
Jana Olszewskiego, Jana Parysa i Antoniego Macierewicza.

UOP zarzucał liderom PC, że chcą “wprowadzić dyktaturę” i że budo-
wali struktury mafi jne. - O różne rzeczy można posądzać PC, ale nie o to, 
iż partia ta dążyła do dyktatury. Ujawnione dokumenty dowodzą, iż UOP 
był tak naprawdę kontynuacją Służby Bezpieczeństwa, tylko że w łagod-
niejszej wersji - uważa historyk Antoni Dudek.

zakusy na ogródki 
działkowe

  WYBORY, WYBORY...

krzysztof kosiński

Znowu ci na górze zamiast zaj-
mować się istotnymi sprawami dla 
ludzi zamieszkujących kraj między 
Odrą i Wisłą postanowili zlikwido-
wać ogródki działkowe. Nie ma co 
już za wiele prywatyzować (czytaj 
rozkradać). Sięgnięto po atrakcyjne 
tereny, na których przez dziesięcio-
lecia ludzie nazywani działkowcami 
tworzyli swoje prywatne oazy szczęś-
cia i wypoczynku. Widać, że choroba 
głowy u tych naszych mądrali w 
parlamencie doszła do ostatniego 
stadium. Przy całym szacunku do 
osiągnięć politycznych PISu w latach 
80-tych, muszę stwierdzić, że się już 
tym panom totalnie wszystko po-
myliło. Zamiast oddać na własność 
działki ludziom, którzy uprawiają z 
zamiłowaniem te kawałeczki ziemi 
próbuje się je zawładnąć w imieniu 
prawa. Likwidacja oGrodów 
to będzie wielka moralna krzywda 
dla tych wszystkich, których tysiące 
litrów potu wsiąkło w ziemię, którą 
przez laty uprawiali. Sam jako dzie-
cko pracowałem na działce z babcią 
i mamą. To właśnie na działce po-
znałem prawa przyrody i poznałem 
co to jest praca. Te małe ogródki 
były namiastką prywatnej własności 
mieszkańców Rzeczpospolitej. Obec-
nie wskutek zubożenia społeczeństwa 
produkuje się na nich to wszystko, co 

stanowi dodatek do jadłospisu. Na te 
płody z działki nie musi się wydawać 
pieniędzy, których większości ludzi 
zaczyna brakować. Tam spotykają się 
ludzie na łonie natury, tam kwitnie 
życie kulturalne, spędza się miło i 
pożytecznie czas.

My peeselowcy wiemy co to jest 
ziemia. Ten kawałek brunatnej 
masy nas żywi i ubiera. To o nią 
setkami lat walczyli nasi dziadowie 
o prawo do jej własności. 

dlatego wystosujemy zdecydowa-
ny protest przeciwko tak durnemu 
projektowi ustawy o ogrodach 
działkowych. 

Ręka sięgająca po OGRÓDKI 
DZIAŁKOWE „jak mawiał jeden 
z towarzyszy w latach 80-tych” w 
najbliższych wyborach powinna być 
odrąbana. 

PS. Po rozmowie z prezesem spół-
dzielni dowiedziałem się, że ulice 
przypisywane SM „Gardno” jako 
drogi osiedlowe  są obecnie własnoś-
cią gminy. Gmina uwłaszczyła spół-
dzielni tylko ziemię pod budynkami. 
W urzędzie miasta uzyskałem infor-
mację, że wskutek niskich środków 
budżetowych dopiero w następnym 
roku nastąpi dalsza część moderniza-
cji ulicy Światowida i Gryfi tów.

Przyrzekam mieszkańcom tych 
ulic, że bez względu na wynik wybo-
rów dopilnuję tego, aby się tak stało.

Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Nowogardzie zaprasza w nasze 
szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 
do 12.00 czekamy w biurze i w 
klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legitymacji 
czy składki za ten rok są opłacone.

Serdecznie zapraszamy

dokończenie ze str. 1
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Odpowiedź Burmistrza

nieoszukany radosław

urząd 
przeprasza

Z uwagi na   powtarzające się  w ostatnim cza-
sie  awarie  oświetlenia  ulicznego w ciągu  ulicy 
Armii Krajowej  i Osiedla „Wiejska Zachód”  
Urząd Miejski  wyjaśnia.

Powyższe awarie są wynikiem uszkodzeń 
przewodów podziemnych jak również prze-
ciążenia  systemu zasilającego wynikłego z  
rozbudowy istniejącej  sieci.  W chwili obecnej 
zostanie dokonane doraźne  podłączenie oświet-
lenia  ulicznego z  innego źródła zasilania co  
ma na celu   poprawienie istniejącego stanu  i 
zapobieżenie tak częstym awariom. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

kazimierz ziemba

W odpowiedzi na  artykuł „Oszu-
kany Radosław” który ukazał sięw 
„Dzienniku Nowogardzkim” w dniu 
03.10.2006 pragnę wyjaśnić, że budo-
wa przystanku  autobusowego  komu-
nikacji  miejskiej  dla wysiadających 
przy osiedlu  Spółdzielni „Radosław” 
uzależniona jest od decyzji  Zachod-
niopomorskiego  Zarządu  Dróg  Wo-
jewódzkich w Koszalinie, który  jest  
zarządcą ulicy Bohaterów Warszawy. 
W  tej  sprawie, tj. o  zezwolenie na 
wybudowanie ze środków gmin-
nych zatoki przystankowej, krótkiego 
odcinka chodnika przy tej zatoce i  
przejścia dla pieszych   zwróciłem się 
do  w/w Zarządu Dróg pismem z dnia 
19.06.2006.

Do dnia dzisiejszego zgody nie 
otrzymałem. Po przeprowadzonej roz-
mowie z przedstawicielami Zarządu 
miałem nadzieję na szybkie załatwie-
nie tej sprawy. Tym bardziej, że zade-

klarowałem  wykonanie tych robót na 
koszt gminy. Stąd podane przeze mnie  
terminy realizacji  budowy przystanku. 
Oczywiście  nadal będę kontynuował 
starania o lokalizację przystanku. 

Jak już  wspomniałem  ul. Bohate-
rów Warszawy jest drogą  wojewódzką 
a więc organizacja ruchu  na tej drodze 
co jest z tym związane ustawianie  zna-
ków  drogowych  należy do zarządcy. 
Muszę jednocześnie zaznaczyć że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  nie ma  
obowiązku  zwracać się o opinię w 
tym temacie do władz lokalnych,   no 
i oczywiście  tego nie  uczynił. A za 
faktem umieszczenia na tym odcinku 
drogi znaku zakazu „zatrzymywania” 
przemówiły zapewne względy bezpie-
czeństwa ruchu  drogowego.

Odnośnie remontu  ulic na osiedlu  
spółdzielni „Radosław” informuję, 
że powodem przesunięcia  terminu  
rozpoczęcia robót był brak ofert 
wykonawców w przetargu, który 
był ogłoszony zgodnie z  przepisami 

Koniec kadencji RM

ranking aktywności naszych radnych
Jak głosi stara maksyma mowa jest srebrem, milczenie zaś złotem. Prawda ta jednak nie sprawdza 

się w każdym przypadku, bo jaki pożytek z milczącego radnego mieliby wyborcy?
Obecna kadencja Rady Miejskiej 

zbliża się ku końcowi. Jest więc to 
znakomity czas by pokusić się o 
drobne podsumowanie jakości pracy 
naszych radnych. Jako wyznacznik 
wybraliśmy ich aktywność. Wydaje 
się, że najlepszym tego sprawdzia-
nem jest częstotliwość zabierania 
głosu podczas składania interpelacji, 
wniosków i zapytań. Wszak wówczas 
każdy z naszych wybrańców może 
poruszyć kwestie istotne dla jego 
wyborców. 

Ranking taki opublikowaliśmy już 
raz przy okazji półmetka kadencji 
Rady Miasta. Braliśmy wówczas pod 
uwagę 22 sesje. Najlepsza okazała 
się wówczas Krystyna Wysoszyńska 
z Nowogardzkiego Forum Samo-
rządowego (NFS), która 20 razy 
poruszała sprawy mieszkańców. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Krzysztof Kosiński z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego (PSL), który 
występował 17 razy, a podium za-
mykał Stanisław Kazuba  z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej (SLD) 
zabierając głos 16 razy.

Na tej podstawie podsumowa-
liśmy też pracę poszczególnych 
klubów. Uwzględniliśmy przy tym 
fakt, że mają one różną liczbę man-
datów i dlatego sumę wniesionych 
interpelacji, wniosków i zapytań 
podzieliliśmy przez liczbę radnych. 
Najlepiej wypadła opozycyjna Oby-
watelska Alternatywa Samorządowa 
ze średnią 10, która wyprzedziła 
równie opozycyjne NFS – średnia 
9, a dopiero na trzecim miejscu 

znalazło się reprezentujące koalicję 
PSL – średnia 8.

A jak wygląda sprawa u schyłku 
kadencji? Okresem rozliczeniowym 
jest tu 38 sesji, gdyż protokół ostat-
niego posiedzenia rady nie został 
jeszcze opublikowany na stronie 
internetowej Urzędu Miasta.

Wśród radnych pierwsze miejsce 
ex equo zajęli Krystyna Wysoszyńska 
(NFS) i Krzysztof Kosiński (PSL), 
którzy zabierali głos 31 razy. Dru-
gie miejsce z 29 zapytaniami zajął 
Robert Czapla (SLD), a trzecie Jan 
Mularczyk (SLD) z 26 zapytaniami. 
Czwarte miejsce wspólnie zajęli 
Stanisław Kazuba (SLD) i Janina 
Ujazda (OAS) – 23 razy. A dalej: 
Witalij Grebieniuk (NFS) – 21 razy, 
Marek Krystkiewicz (NFS) – 20 razy, 
Ryszard Horniak (OAS) – 18 razy, 
Mieczysław Laskowski (PSL) – 16 
razy, Czesław Kozieł (SLD) – 13 razy, 
Leszek Badowski (SLD) – 12 razy, 
Adam Fedeńczak (PSL) – 11 razy, 
Sławomir Kucal (OAS) – 10 razy, 
A. Krzysztoszek (SLD) – 6 razy, Jan 
Tandecki (SLD) – 5 razy. Zaskaku-
jąco słabą pozycję zajął postrzegany 
jako lider opozycji Marek Krzywania 
(NFS), który tylko trzykrotnie zabie-
rał głos w czasie składania interpela-
cji, wniosków i zapytań.

Osobną kategorię stworzyliśmy 
dla tych, którym mandat wygasł 
przed zakończeniem kadencji lub 
zajęli fotel radnego w trakcie jej 
trwania. By ranking był wiarygodny 
należy wziąć do ręki kalkulator i 
podzielić liczbę składanych zapytań 

przez liczbę sesji Rady Miejskiej, któ-
re odbywały się w czasie posiadania 
przez nich mandatów. Z tego grona 
bezapelacyjnie najlepszy okazał się 
Zbigniew Szkołuda (Samoobrona), 
który uzyskał średnią 0,5. Na drugim 
miejscu ex equo znaleźli się Alina 
Ochman (SLD) i Jan Fedeńczak 
(PSL) ze średnią 0,28, a na trzecim 
Grażyna Rynkiewicz (NFS) uzysku-
jąc rezultat 0,27. Dalej są Piotr Tatara 
(SLD) – 0,16, H. Zielińska (PSL) 
– 0,14. Słabiutko wypadli Wiesław 
Krukowski (PSL), który w ciągu 31 
sesji zabrał głos tylko raz oraz An-
drzej Szafran (NFS) który przez 16 
sesji nie złożył żadnego zapytania.

Czas na podsumowanie pracy klubu. 
Najaktywniejsi byli radni zrzeszeni w 
OAS, którzy uzyskali średnią 17 wystą-
pień na jednego radnego. Drugie miejsce 
zajęło NFS – średnia 16,2, a na trzecie 
wspiął się SLD – średnia 15,12. Ranking 
zamyka PSL ze średnią 13,6.

Jesteśmy w pełni świadomi, że 
interpelacje, wnioski i zapytania 
są tylko częścią pracy naszych wy-
brańców. Niemniej uważamy, że 
aktywność naszych radnych w 
tym punkcie sesji obrazuje w jakiś 
sposób jakość ich pracy. Wszak to 
tu załatwia się sprawy małe i duże 
mieszkańców naszego miasta, więc 
jeśli ktoś przez cztery lata pełnienia 
mandatu interweniował niezwy-
kle rzadko to jaką wyborcy mają 
gwarancję, że w następnej kadencji 
będzie lepiej.

Ag

powiaTowy urzĄd pracy 
w GoLeniowie

uprzejmie informuje, iż rozpoczął się 
nabór uczestniczek do projektu

„kobieta przedsiębiorcza 
- żadnej pracy się nie boi”

Projekt skierowany jest do kobiet, które chcia-
łyby założyć własną działalność gospodarczą. 
Spośród zgłoszonych osób zostaną wybrane 52 
uczestniczki spełniające wymagane kryteria. 
Wyłonione uczestniczki przejdą pięciodniowe 
szkolenie obejmujące zajęcia integracyjno-
motywacyjne, ABC działalności gospodarczej, 
opracowanie biznesplanu, oraz prezentacje, 
w ramach dobrych praktyk, małych i nowo-
czesnych firm z regionu. Pięć kobiet, które 
przedstawią najlepsze biznesplany,  otrzyma 
bezzwrotną dotację na założenie działalności 
gospodarczej.
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
• Figurowanie w ewidencji urzędu pracy jako 
osoba bezrobotna,
• Co najmniej średnie wykształcenie,
• Pomysł i chęć na złożenie własnej działalności 
gospodarczej,
• Wypełnienie i dostarczenie formularza apli-
kacyjnego.
Formularz aplikacyjny dostępny w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Goleniowie lub Filia w 
Nowogardzie.
Uczestniczkom projektu organizatorzy zapew-
niają:
• Bezpłatne szkolenia,
• Konsultacje z doradcami,
• Materiały szkoleniowe,
• Noclegi i pełne wyżywienie podczas szko-
lenia,
• Refundację kosztów podróży na szkolenie i 
konsultacje,
• 5 dotacji
Szczegółowych informacji udzielają:
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, 72-100 
Goleniów, ul. Zakładowa 3, p. Bogumiła Ha-
jac, tel. 091 418-34-95, 418-53-67, 418-25-77, 
418-20-98 oraz w Fili PUP w Nowogardzie  p. 
Wioletta Stefańska, tel. 091 39-21-813, 39-21-
376, 577-78-07.

ustawy  „Prawo zamówień  pub-
licznych” - otwarcie ofert miało sie 
odbyć 22.09.2006.  Nierozstrzygnięcie 
pierwszego przetargu skutkowało  
ogłoszeniem drugiego przetargu na 
wykonanie  tych robót.  Otwarcie ofert 
wyznaczone jest  na dzień 6.10.2006. 
Mam nadzieję, że tym razem  oferenci 
dopiszą i zadanie zostanie zrealizo-
wane. 

Jak widać na procedury określone w 
przepisach nie ma rady, a czas biegnie 
co powoduje, że realizacja  inwestycji  
lub  remontu  nie  może być wykonana 
w terminie wcześniej  założonym.

Biorąc pod uwagę powyższe wy-
jaśnienie należy stwierdzić, że nie-
słusznym jest obarczanie winą władz 
samorządowych za niewykonanie 
zadań nie leżących w ich kompetencji  
oraz posądzanie o brak dobrej woli w 
zakresie ich realizacji, a tym  bardziej 
o oszustwo. Na marginesie chciałbym 
dodać, że przed  wypowiadaniem się 
publicznym w danej sprawie należy 
zapoznać się z prawnymi procedura-
mi  jej załatwiania  w celu  uniknięcia 
dezinformacji. 
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dokończenie ze str. 1

radni na sesji zdecydowali
Gmina wykupi prywatne działki i chodniki, 

do dworca pkp ulicą dworcową
(DN nr 79, wtorek 8 października 1996 r.)
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy No-

wogard radni podjęli kilka decyzji, które będą 
miały znaczący wpływ na stan kasy gminnej.

Wykup działek z chodnikami
Radni podjęli decyzję, iż wykupią części dzia-

łek od właścicieli prywatnych znajdujących się 
przy ul. Sienkiewicza i Mickiewicza. (…)

Mieszkania w Maszkowie i na osiedlu Bema
Gmina od kilku lat pozyskuje grunty i budyn-

ki od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w zamian za zadłużenie. Tym razem Agencja 
chce oddać nieodpłatnie budynek biurowy 
na osiedlu Bema (wraz z działką o pow. 5000 
m kw.), budynek socjalno-biurowy (z działką 
5000 m kw.) w Maszkowie  oraz działkę o pow. 
150 tys. m kw. znajdującą się w pobliżu tzw. 
„Smoczka”. Burmistrz powiedział, ze gmina 
chciałaby zaadaptować budynki na mieszkania 
komunalne. Koszt remontu biurowca na osiedlu 
Bema szacuje się na kwotę 1 mld. zł. st. Teren 
w pobliżu „Smoczka” chciałaby wykorzystać na 
postawienie elektrowni wiatrowych. 

Historia – bajką dla tych, co jej nie prze-
żyli

50 lat szkoły podstawowej w strzelewie
(DN nr 79, wtorek 8 października 1996 r.)
4 października w kościele parafialnym w 

Strzelewie odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 
50-lecia Szkoły Podstawowej w Strzelewie. W 
trakcie mszy ks. Proboszcz w słowie Bożym 
wygłosił kazanie, w którym główny nacisk 
położył na obecne wychowanie ludzi młodych 
(uczniów szkół)(…).

Po Mszy św. w programie artystycznym 
dzieci ze SP w Strzelewie zaprezentowały 
przedstawienie do muzyki „Czterech pór roku” 
Vivaldiego.

ostra „jazda” pod oknami mieszkańców
(DN nr 80, piątek 11 października 1996 r.)
Od dłuższego czasu docierają do nas sygnały 

czytelników w sprawie zachowania młodzieży 
nowogardzkiej, w piątkowe i sobotnie wieczo-
ry, podczas nocnych zabaw dyskotekowych. 
Problem ten nie dotyczy tylko obszarów w są-
siedztwie odbywających się „baletów”, dotyczy 
całego miasta, gdy niezrównoważona młodzież 
ze skażonymi wódką mózgami wychodzi na 
ulice by bić, dewastować i kopulować. Niejeden 
już był przypadek, kiedy nietrzeźwi młodzieńcy 
trafiali na policję w stanie utraty samokontroli, 
nie pamiętający faktów i zdarzeń, budzili się i 
dziwowali widząc przed sobą zimne, metalowe 
kraty.

Członkowie Klubu „Hania” 
chcą by odróżniać ich od wspól-
not Anonimowych Alkoholi-
ków. Spotkania członków AA 
odbywają się również pod tym 
samym adresem, lecz codzien-
ność Klubu polega na czymś 
zupełnie innym.

nauczyć się na nowo żyć
Działalność „Hani” to – jak 

mówią jego członkowie swoisty 
rodzaj socjoterapii. Tutaj ludzie 
dotknięci chorobą alkoholową 
uczą się jak żyć.

Roman Wawryczuk:„Czasami 
polega to nawet na uczeniu się na 
nowo czytania i pisania. Dlacze-
go o tym mówię? Wiadomo, że 
choroba alkoholowa powoduje 
wtórny analfabetyzm. Sam mia-
łem z tym problemy i wszystko 
to odbudowałem właśnie tutaj, 
pracując na rzecz tych ludzi, 
którzy tu przychodzili i dalej 
przychodzą.”

Klub zrzesza ludzi dotkniętych 
tą chorobą. Nie ma tu fachowych 
terapeutów, nie prowadzi się te-
rapii. Przez spotkania, przez roz-
mowy ludzie dochodzą do tego, 
że aby codziennie funkcjonować 
nie potrzebna jest butelka.

Andrzej Augustynek: „Ja przy-
szedłem do klubu tuż przed 
Sylwestrem. To jest dla mnie 
bardzo ważne. Nigdy w życiu 
nie tańczyłem na trzeźwo. Za-
proponowałem by zorganizować 
to zabawę sylwestrową. Krótko 
przed wyjściem powiedziałem żo-
nie, że w momencie gdy powiem, 
że wychodzimy to wstajemy i 
wracamy do domu. To miał być 
pierwszy raz, kiedy wyjdę na 
parkiet bez kropli alkoholu. Czu-
łem się niepewnie, bo na trzeźwo 
będę musiał paradować wśród 
ludzi, których znałem krótko. 
Weszliśmy do Klubu, zaczęła 
lecieć muzyczka więc mówię do 
żony: chodź, zobaczymy jak to 
jest. I gdy wyszedłem na parkiet 
o godzinie 17.00 zszedłem z niego 
dopiero o 5 rano. W tej chwili 
widzę jak tańczę, nawet gdy 
przewrócę partnerkę to mi to nie 
przeszkadza. Umiem się z tego 
śmiać, a zawsze uważałem siebie 
za smutasa. Teraz jest inaczej. To 
jest właśnie ta nauka życia.”

To jest nasz azyl
Andrzej Augustynek: Pamię-

tam z okresu, kiedy jeszcze piłem , 
że trafić w miejsce gdzie jest alko-
hol, gdzie znajdę kolegów i nawet 
bez pieniędzy będę mógł się napić, 
było to strasznie łatwe. Ostatnio 
słyszałem taką opinię jednego z 
pijących, że on nie ma problemu 
z alkoholem bo ma tak dobrych 
kolegów, że nie potrzebuje pienię-
dzy, bo oni zawsze go poratują, 
przyjdą do niego z flaszeczką. Jest 
zadowolony z życia, tylko jakie to 
jego życie jest.”

W kraju, gdzie spożywanie al-
koholu wiąże się z wielowiekową 
tradycją, gdzie niektórzy trak-
tują to jak sport narodowy jest 
on obecny niemal wszędzie. Po 
alkohol sięgnąć jest niezwykle 
łatwo, znaleźć miejsce, w którym 
go nie ma znacznie trudniej.. 
Klub „Hania” ma być właśnie 
takim miejscem.

Roman Wawryczuk: „To jest 
nasz azyl. Przychodząc tutaj 
mam pewność, że nikt nie za-
proponuje mi alkoholu. Mogę 
przyjść, usiąść w kącie i nikt nie 
będzie ze mną rozmawiał. To ja 
muszę zacząć rozmowę, żeby ktoś 
się do mnie odezwał.”

Edward Gała: „Zdarzają się 
takie przypadki, że wpadają do 
nas ludzie, którzy przychodzą tu 
rzadko, którzy kupę lat są abs-
tynentami. Raptem się zjawiają 
mówiąc, ze w domu mają kocioł. 
Przychodzą się tu uspokoić, wy-
ciszyć. Wiedzą, że tu jest taka 
oaza, gdzie nikt nie będzie na 
nich krzyczał i to im wystarcza. 
Mnie czasem wystarczało, że tu 
wszedłem, tutaj czułem się bez-
piecznie. Tutaj człowiek się nie 
napije. Ja mówię ludziom, którzy 
są abstynentami, że jeśli im w 
głowie rodzi się coś niepokojącego 
to niech do nas przyjdą. Bo jak 
pójdą tam gdzie piją, to dzisiaj się 
może nie napije, jutro będzie się 
przyglądał, ale w końcu przyjdzie 
ten czas, że się skusi. A przycho-
dząc do Klubu jest szansa, że tak 
się nie stanie.”

współuzależnieni też cier-
pią

Fachowcy mianem współuza-
leżnionych nazywają wszystkie 
osoby, który żyją obok osoby 
objętej tą chorobą. Są to małżon-
kowie, dzieci a nawet sąsiedzi 
osoby uzależnionej od alkoholu. 

Oni w jakiś sposób przejmują 
obowiązki osoby pijącej.

Edward Gała: „W jednym z 
ośrodków był terapeuta, który 
też był uzależniony. Opowiadał, 
że gdy jeszcze pił wracając do 
domu, w bloku na trzecim piętrze 
zachciało mu się papierosa, więc 
zaczął kopać w drzwi jednego z 
sąsiadów prosząc od papierosa. 
Później na każdym piętrze leżały 
papierosy z zapałkami. Sąsiedzi 
chcieli mieć spokój i to też jest 
oznaka współuzależnienia.”

Jest to jednak poważny prob-
lem.

Roman Wawryczuk: „Często 
zdarza się, że oboje małżonków 
pije i wówczas głową rodziny sta-
je się najstarsze dziecko. Gdy oni 
przestają pić, ono zaczyna czuć 
się niepotrzebne. Jeśli ktoś nie 
zajmie się tym dzieckiem, jeżeli 
nie skieruje go do grupy samopo-
mocowej dla dzieci, to jest ono po 
raz kolejny krzywdzone.”

zacznij od „Hani”
Andrzej Augustynek: „Tak się 

mówi, że człowiek, żeby przestał 
pić musi sięgnąć dna. U każdego 
to dno jest gdzie indziej. Dla 
jednych jest to odejście żony, 
dla innych problemy zdrowotne, 
utrata jakichś organów.”

Klub „Hania” jest dobrym 
miejscem by rozpocząć walkę z 
alkoholem, walkę o lepsze życie. 
Tu mogą skierować swoje pierw-
sze kroki osoby uzależnione i 
współuzależnione. Na pewno 
otrzymają wsparcie, znajdzie się 
ktoś, kto ofiaruje pomoc lub po-
kieruje dalej. W siedzibie Klubu 
swoje spotkania ma nowogardz-
ka wspólnota Anonimowych 
Alkoholików. W każdy ostatni 
czwartek miesiąca odbywa się 
otwarty mityng. 

Członkowie Klubu wspomi-
nają, że często zdarza się, że 
pod jego siedzibę podchodzą 
ludzie, rozglądają się, odchodzą 
a po chwili wracają. Nie wszyscy 
decydują się zapukać w jego 
drzwi. Nie wszystkim udaje się 
rozwiązać swój problem. Warto 
jednak spróbować. Ci, którym 
się to udało są teraz zadowoleni 
ze swego życia. Są radośni. To 
widać już na pierwszy rzut oka.

Ag

nauczyć się na nowo żyć
Od trzynastu lat w naszym mieście działa Nowogardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ha-

nia”. Jego siedziba mieści się w domku przy ulicy Zamkowej, tuż za oczyszczalnią. To tu spotykają 
się ludzie, którym udało się zerwać z nałogiem. To tutaj mogą pojawić się ludzie, którzy chcieliby 
naprawić swoje życie.
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stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w nowogardzie

nowy skład grupy redagującej 
stronę „wBrew”

W tym roku szkolnym stronę redagować będą uczniowie klas pierw-
szych:

Ewa Kawczyńska kl. I TI
Natalia Praska kl. I TI
Magdalena Sućko kl. I TŻ
Ilona Kujawa kl. I TŻ
Patrycja Książek kl. I TŻ
Jagoda Dawidson kl. I TŻ
Mateusz Breyer kl. I TŻ
Paweł Pyrka kl. I TŻ
Prosimy o wyrozumiałość dla nich, wszak stawiają pierwsze kroki na 

dziennikarskiej niwie. 

zdarzyło się w szkole:
• W dniu 21. 09. 2006 r. odbyły się w Maszewie po raz trzeci indywidualne 

biegi przełajowe z udziałem 36 dziewcząt i 53 chłopców. Szkoda, że w zawo-
dach nie uczestniczyli uczniowie ZSO Nr 1 Nowogard. Z naszej szkoły udział 
brały następujące osoby: Paula Tomaszewska, Paulina Piętowska, Joanna 
Karpińska, Kasia Wysocka, Agata Wrzesień, Karolina Gąsior, Dorota Tambo-
rowska, Monika Zając, Jarek Bandos, Maciek Paradowski, Sebastian Czuchaj, 
Jacek Talarowski, Rafał Chiloński, Piotr Piętrowski, Mateusz Janika, Paweł 
Kaleta, Rafał Brożyna, Mateusz Czapski, Michał Karyś, Paweł Mrówczyński. 
Trzecie miejsce zajął jarek Bandos z kl. I TM.  

• W piątek 06. 10. 2006 r. odbyły się wybory do samorządu szkol-
nego. W wyborach wzięło udział 410 uczniów, w tym 5 głosów zosta-
ło unieważnionych. Do samorządu zostały wybrane następujące osoby: 
Dariusz Pędziszczak kl. III TŻ, Gracjan Golema kl. III TE, Jagoda Mańkow-
ska kl. II TŻ, Sonia Gibka kl. II TH, Jolanta Brylak kl. III TE, Adam Nowak 
kl. I TI, Jacek Talarowski kl. I TM, Norbert Golema kl. IV TE, Justyna Sućko 
kl. IV TH i Katarzyna Wysocka kl. I TE. 

kącik kulinarny
Ciasto na jesienne wieczory

Składniki:
• 4 bardzo dojrzałe banany
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka cukru
• 5 dkg masła
• 1 jajko
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• szczypta soli
• ew. posiekane orzechy laskowe, włoskie lub rodzynki 

cukier puder - do posypania upieczonego ciasta
Banany obrać, rozdrobnić widelcem, następnie wymieszać kolejno z cu-

krem, mąką, jajkiem, sodą, solą. Masło roztopić, lekko przestudzone wlać do 
masy, wymieszać. Bakalie – wg uznania, ciasto jest świetne również bez nich. 
Piec około 1 godziny w 150-170 stopniach. Po wystudzeniu posypać cukrem 
pudrem. Przepis na podłużną foremkę 24-26 cm.

Śliwkowo-nutellowe
Składniki:
• suszone śliwki bez pestek
• nutellę
• orzechy lub migdały
 

1. Zagotuj wodę i potrzymaj śliwki przez chwilę w sitku nad gorącą parą, 
aby stały się miękkie. 
2. Włóż do środka każdej śliwki nutellę, orzecha laskowego lub migdała. 
3. Migdały można wcześniej pomoczyć kilka minut w gorącej wodzie żeby 
zeszła z nich skórka, będą smaczniejsze.

Dyniowy obiad 
1. Zupa-krem z papryką i bazylią

Składniki:
• ok. 1 kg miąższu z dyni 
• łyżka masła 
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego 
• sól 
• mielona papryka 
• listki bazylii
Miąższ z dyni pokroić w kostkę, zalać ok. 1,5 l zimnej wody, dodać 

masło, ugotować. Całość zmiksować, dodać koncentrat pomidorowy, za-
gotować. Przyprawić do smaku solą i papryką. Przed podaniem posypać 
posiekanymi listkami bazylii. 

2. Sałatka z rostbefem i rukolą
Składniki:
• 4 łyżki marynowanej dyni 
• 15 dag pieczonego rostbefu 
•  2 garście rukoli 
•  2 łyżki oliwy z oliwek 
•  sól 
•  pieprz
Dynię osączyć z marynaty, przełożyć na talerz. Posypać opłukaną i osu-

szoną rukolą, skropić oliwą, oprószyć solą i pieprzem. Na wierzchu ułożyć 
plastry rostbefu.

SMACZNEGO !!!

Horoskop
Baran – W tym tygodniu czekają Cię same niespodzianki. Uważaj na przed-

miotach ścisłych.
Byk – Najbliższy tydzień zapowiada się dość ciekawie: imprezy i dobre zaba-

wy. W szkole spokojnie i bez większych problemów.
BLiŹniĘTa – Jeżeli ktoś w szkole stwierdził, że jesteś do niczego, nie przejmuj 

się tym, każdy ma gorsze i lepsze chwile.
rak – Przełam w końcu swoją nieśmiałość, nie krępuj się zgłaszać do odpo-

wiedzi i bądź aktywny na lekcjach.
Lew – Masz wspaniałe perspektywy, zaskoczysz swoich rodziców postępami 

w nauce.
panna – Osoby spod tego znaku będą miały niesamowicie spokojny ty-

dzień.
waGa – Weź się ostro do roboty, bo później możesz mieć kłopoty. Nauczycie-

le Cię nie oszczędzą.
skorpion – Oj zapowiada się bardzo kłopotliwy tydzień w szkole, ale spo-

kojnie dasz sobie radę.
sTrzeLec – Gwiazdy z przerażeniem odkryły, że w najbliższym czasie zagra-

ża Ci coś naprawdę strasznego, więc miej oczy dookoła głowy.
kozioriożec – Pamiętaj, że nauczyciel też człowiek i myśląc o nim nie 

skreślaj go od razu, bo on może Cię jeszcze zaskoczyć.
wodnik – Przestań bujać w obłokach i bierz się do roboty. Za bardzo przej-

mujesz się sprawami, które są nieważne.
ryBy – Rybka lubi pływać, a może popływa w oceanie wiedzy.
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oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„MiĘTno”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/354/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „MIĘTNO”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„nowoGard - obręb nr 6”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/352/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „NOWOGARD - obręb nr 6”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„nowoGard - obręb nr 7”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/353/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „NOWOGARD - obręb nr 7”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„oLcHowo”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/355/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „OLCHOWO”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„warnkowo”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/356/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „WARNKOWO”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

oGŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„wojcieszyn”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 
poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwały Nr 
XXXIX/357/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego „WOJCIESZYN”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wol-
ności 1, 72-200 Nowogard w terminie do 10 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba
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 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł60 min. - 10 zł

„pBo-GrinBud” sp. z o.o. w nowogardzie 

pilnie przyjmie do pracy 
monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych
zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobicie lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 103, tel. 091 57 
92 630.
1. Eugeniusz Niziński - telefon 091 57 92 630, kom. 0691 657 444
2. mgr Arkadiusz Prokopowicz - telefon 091 57 92 639, kom. 0691 
657 800.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – kasjera 

w ośrodku pomocy społecznej w nowogardzie
i. kandydaci winni spełniać następujące kryteria:
1.wykształcenie wyższe
2.minimum 3 letni staż pracy
3.znajomość problematyki fi nansów publicznych, rachunkowości jednostki bu-

dżetowej, klasyfi kacji budżetowej, planu kont   
4.znajomość przepisów prawa pracy
5.obsługa komputera
6.dobry stan zdrowia
7.nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
ii. na stanowisku kasjer będzie miał powierzone w szczególności obowiązki i 

odpowiedzialność w zakresie:
1.dokonywanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzin-

nych
2.sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych 
3.prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
4.pobór i odprowadzenie gotówki do banku
5.prowadzenie dokumentacji kadrowej
iii. kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1.list motywacyjny
2.życiorys (z podaniem kontaktowego nr telefonu)
3.kserokopie świadectw pracy
4.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
5.aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyśl-

nie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych do celów rekrutacji
iV. sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stano-
wisko kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie” w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przy ul. 3 Maja 6B w Nowogardzie w terminie do 20 października 
2006r. Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela Pani Teresa Skibska – Kie-
rownik Ośrodka pod numerem (091)3926248 lub (091)3926289.
V. inne informacje.
Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu, zostaną umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, 
zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifi kacyjną. OPS Nowogard za-
strzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próbny, a następnie 
na czas określony i nieokreślony. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie 
miesięczne do 2500 zł brutto.

wyprzedaż ceBuL 
kwiaTowycH 

wszystkie 
TuLipany – 0,50 zł/szt 

Od dnia 11.10.2006 r. 
oferujemy również 
bardzo duży wybór 
drzew owocowych 

w najniższych cenach!!! 
Serdecznie zapraszamy! 

Hurtownia ogrodnicza 
przy ul. wojska polskiego 54 

nowogard

BezpŁaTne Badania 
cyToLoGiczne

Poradnia Ginekologiczna 
NZOZ „Sanus” 

zaprasza na bezpłatne 
badania cytologiczne

w ramach Programu 
Profi laktyki Raka Szyjki  

Macicy fi nansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Program obejmuje kobiety w 

wieku 25 – 59 lat, które nie wy-
konały badania cytologicznego 

w ciągu ostatnich 3 lat. 
Do ginekologa nie jest 

wymagane skierowanie.
Rejestracja pacjentek codziennie 
w godzinach 8 – 15 w rejestracji 
NZOZ „Sanus, ul. Kościuszki 36 
(I piętro) lub telefonicznie pod 

numerem 091-3926960.
Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Sanus”

zaprasza  
21 października 2006 r. 

(sobota) 
do gabinetów lekarskich 

przy ul. kościuszki 36
na

bezpłatne 
badania 

profi laktyczne
• cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat
• USG piersi
• USG tętnic
• Badanie słuchu
Rejestracja  codziennie w godzi-
nach 8–15 
w rejestracji NZOZ „Sanus, ul. 
Kościuszki 36 ( I piętro ) 
lub telefonicznie pod numerem 
091-3926960.

Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. 
Warszawy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

oferujemy
kaLendarze 

trójdzielne na rok 2007
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OG£OSZENIA drObNE

Po rozwiązaniu krzyżówki w polach przyciemnionych powstanie aktualne 
rozwiązanie.

poziomo:
1 – duże naczynia w kuchni lub instrument perkusyjny w orkiestrze,
6 – zegar, który rano pospać nie daje,
7 – majątek ziemski włościanina,
8 – jednostka pływająca, którą zbudował biblijny Noe,
9 – gdzie one zimują?
10 – pływający kawał lodu,
11 – brawa, aplauz, uznanie wyrażane dłońmi.

pionowo:
2 – radiowy lub telewizyjny do 

odbioru audycji,
3 – podłączacie do niej komórkę 

gdy się rozładuje,
4 – takie krzyżówki, które mają 

ukośne diagramy (wyrazy wpi-
sujemy lewoskośnie lub    prawo-
skośnie),

5 – półkrzew, pasożyt drzew. 
Używana na świateczną dekorację, 
bo pod nią można … dać buziaka 
-  (ptak jemiołuszka nie ma z nią 
nic wspólnego).

Na rozwiązanie zadania czekamy do dnia losowania, czyli do 6 listopada 
br.

                         W Nowogardzie…

NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 

z murowaną altanką, z mediami. 0604 
509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogardzie 
o pow. 220 m kw., pow. działki ok. 1000 m kw. 
0697 11 61 86.

• Mieszkanie 2, 3-pokojowe (I, II piętro) zdecy-
dowanie kupię. 091 39 104 15.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w Dę-
bicach. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogardzie. 
0661 957 649, po 20.00.

• Kupię ziemię rolną i budowlaną w okolicach 
Nowogardu. 0601 808 410.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altanką muro-
waną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszkanie własnoś-
ciowe, dwupokojowe. Tel. 0603 349 436.

• Zamienię M-3 po remoncie na M-2 lub ka-
walerkę – może być stare budownictwo lub 
domek do remontu. 0606 197 623.

• kupię działkę z możliwością zabudowy o 
pow. 1 ha w okolicach Nowogardu. 0693 
682 492.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro. 
0502 384 315.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, I piętro, w 
centrum. 0606 284 212, 091 39 17 905.

•  Sprzedam okazyjnie paliwon handlowy, 9 
m kw., nowoczesny, okna, drzwi, rolety ze-
wnętrzne plastikowe. 091 39 26 386. 

•  Wynajmę pomieszczenie biurowe. 0601 
430 080. 

•  Wynajmę kawalerkę w centrum dla pracowni-
ka przedsiębiorstwa. 0604 787 696. 

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• Pilnie kupię mieszkanie 2-pokojowe. Tel. 

0880 724 468.
• Sprzedam działkę rekreacyjną – 600 m z me-

diami i przyczepą kempingową. Ogrodzona. 
0608 337 427.

• Sprzedam kontenery blaszane – Targowisko 

Miejskie. 0508 444 130.
• Poszukuję kawalerki lub 2-pokojowego 

mieszkania do wynajęcia. 0692 489 837.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault Laguna II 

z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 

automat, aBS, wspomaganie kierownicy, 
c. zamek na pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 091 39 111 17.

•  Ford Mondeo, 1998 r. poj. 1,8, 16V, prze-
bieg 149 000 km, 4-drzwiowy, z salonu, 
garażowany, pierwszy właściciel. 091 39 
26 386.

•  Sprzedam Seat Ibiza, 1992, 903 cm3, ekono-
miczny. Cena 2500 zł - do uzgodnienia. 0691 
13 17 17.  

• Sprzedam Golf II w całości lub na części. Tel. 
0602 598 403.

• Sprzedam Fiat 126p, 1989 r., ważny przeglą i 
OC. 0503 671 832.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokalizacja 

– Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne przeko-

panie działki glebogryzarką wraz z siewem 
żyta na poplon za jedyne 1 zł od metra kw. 
oraz rekultywacja wyschniętych trawni-
ków. Inżynier rolnik. 0600 653 124.

•  Sprzedam zboże. 0660 010 540. 
•  Ziemniaki jadalne sprzedam. 0667 839 291. 

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 

39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indywi-

dualne zamówienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 0608 
654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• DYWaNOPRaNIe – 0604 373 143.
• Język niemiecki – szkoła podstawowa, gim-

nazjum, liceum. Indywidualnie lub w grupach 
2 – 3 os., Tel. 0691 958 940.

• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktura VaT. 
0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 0695 085 470.

•  Transport, przeprowadzki – 0604 516 451. 
•  kORePeTYCJe Z MaTeMaTYkI, PRZYGOTO-

WaNIe DO TeSTÓW
I eGZaMINÓW: GIMNaZJUM, lICeUM I UCZel-

NIe WYŻSZe. kontakt: tel. 0600 924 128, e-
mail: iwonand@wp.pl

• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. Tanio i so-
lidnie. Tel. 0885 157 291.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na dobrych wa-

runkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• Bardzo dobre zarobki!!! Zatrudnię mura-

rza! Tel. 0604 422 221.
• Zatrudnię pomoc kuchenną. 0663 412 054.
• Przyjmę międzynarodowego kierowcę C + 

e, Polska - Szwecja. 0693 682 492.
•  Opiekunkę do 3,5-letniego dziecka na dłuższy 

czas. 0667 966 272. 
• ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ DO SALONU KOSME-

TYCZNEGO W PRZYBIERNOWIE. KONTAKT 
POD NUMER 509 263 710.

• PODeJMĘ SIĘ OPIekI OSOBY STaRSZeJ, 
Tel. 091 39 23 389, PO GODZ. 18.00.

• Zatrudnię ekspedientkę do kiosku spożyw-
czego w Nowogardzie. Tel. 0695 18 10 70.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 151 503.

INNe
• elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody 380V, małe gabaryty, do domku, 
baru, cena 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody do domku, baru, cena od 150 
zł oraz gazowy podgrzewacz wody 130 
– 190 litr., stojący, idealny do domku, pen-
sjonatu, restauracji, gdzie gorąca woda 
jest w kilku bateriach jednocześnie. 0501 
446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln pik-
seli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, kamera, 
okablowanie, na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elementów 
z kolumnami i dokumentacją, mało używana, 
cena do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu – różne rozmiary, nowe 
i uźywane – tanio oraz piec gazowy  c.o. 
Vaillant stojący, żeliwny, elektronik, eko-
nomiczny, do domku – kuchni, cena 800 zł, 
serwis gwarancyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• PIeC gazowy c.o. VaIllaNT, elektronik, 

na mieszkanie, domek, cena 1.200 zł oraz 
Junkers gazowy do łazienki, kuchni, firmy 
Vaillant – cena 400 zł. Gwarancja, serwis. 
0501 446 467.

• Sprzedam meble młodzieżowe (BRW) – stan 
b. dobry. 091 39 23 887.

•  Pianino używane z gwarancją sprzedam. 0697 
500 184. 

•  Forterian rzeźbiony do remontu – 1000 zł. 
0697 500 184. 

•  Skradziono dokumenty niezbędne do pra-
cy zawodowej w nocy z 3 na 4 październi-
ka z samochodu kIa na ul. Wyszyńskiego. 
Znalazcę proszę o zwrot dokumentów lub 
kontakt – 0601 410 758, 091 39 22 518.

• Sprzedam drzewo opałowe. Tel. 0692 
928 028.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

Usługi Ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy 
od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warsza-

wy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busóW
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 09.10.2006r.

OFeRTY PRaCY PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów ciężaro-
wych 

2. Przedstawiciel handlowy (j. nie-
miecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Operator zmianowy / mechanik 

oczyszczalni ścieków
11. Sprzedawca
12. Zbrojarz, cieśla budowlany
13. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy
14. Sprzątaczka (1/2 etatu )
15. Pracownik budowlany
16. Murarz
17. Pracownik produkcji (jeliciarz)

OFeRTY PRaCY SPOZa ReJONU
1. Konsultant inwestycyjno-ubez-

pieczeniowy, asystent konsultan-
ta inwestycyjno – ubezpieczenio-
wego (Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji (Szcze-
cin-Dąbie)

3. Murarz, pracownik budowlany 
(Szczecin)

4. Spawacz, ślusarz, monter ( Szcze-
cin)

5. pracownik fizyczny – kierowca 
min B ( Szczecin)

6. Pracownik obróbki skór (Łozieni-
ca k. Goleniowa)

7. Specjalista ds. jakości, kierownik 
ds. kontroli jakości, kontrola jako-
ści (Goleniów)

8. Sprzedawca (Goleniów)
9. Operator linii automatycznego 

pakowania DVD (Goleniów)
10. Operator linii tłoczącej DVD (Go-

leniów)
11. Kierowca kat D (Redło )
12. Pracownik produkcji (Ościęcin)
13. Sprzedawca (Goleniów)
14. Kelner (Łukęcin)
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Piast Choszczno – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)

najsłabszy mecz sezonu
pomorzanin: piątkowski – 

Marszałek, M. Miklas, sokulski 
(65’ szobel), kaczmarek (35’ 
kram), Galus (82’ d. Grusz-
czyński), rzechuła, skórniew-
ski, k. Miklas, Bonifrowski, 
nieradka (65’ dworak).

W minioną niedzielę Pomo-
rzanin rozegrał tzw. mecz o sześć 
punktów. Naszej drużynie przy-
szło się zmierzyć na wyjeździe 
z wiceliderem V ligi, Piastem 
Choszczno. Nowogardzka dru-
żyna zagrała słabe spotkanie i 
z tej wyprawy nie przywiozła 
żadnego punktu.

Wbrew zapowiedziom w wyj-
ściowej jedenastce pojawił się 
Bonifrowski. Już w 35. minucie 
naszą drużynę osłabił Kaczma-
rek, który odniósł kontuzję i 
musiał przedwcześnie opuścić 
boisko.

Mecz zaczął się od groźnej 
akcji naszego zespołu. Już w 5. 
minucie spotkania przed szansą 
na zdobycie prowadzenia stanął 

grający po raz drugi z rzędu na 
pozycji napastnika Nieradka, 
lecz jego strzał zdołał obronić 
bramkarz gospodarzy. Kwadrans 
później ten sam zawodnik stanął 
przed kolejną szansą na zdobycie 
bramki, lecz i tym razem piłka 
nie zatrzepotałs w siatce.

Piast również atakował, ale 
nasza obrona długo nie dała 
się pokonać. Groźne akcje go-
spodarzy przerywał M. Miklas, 
a gdy on nie zdołał wybić piłki 
na posterunku był Piątkowski. 
I gdy wydawało się, że do prze-
rwy żadna z drużyn nie zdoła 
otworzyć wyniku, w 47. minucie 
jeden z zawodników z Chosz-
czna przedarł się prawą stroną 
boiska i zdolał dośrodkować w 
pole karne. W tej sytuacji dwóch 
naszych obrońców minęło się z 
piłką, dopadł do niej napastnik 
Piasta i calkowicie myląc naszego 
bramkarza zdołał umieścić piłkę 
w siatce.

W drugiej odsłonie meczu 

inicjatywa leżała po stronie go-
spodarzy. Piast nadal przeważał 
stwarzając sobie więcej sytuacji 
podbramkowych. Do 65. minuty 
nasza formacja obronna grała 
skutecznie, nie dając się poko-
nać. Jednak wówczas M. Miklas 
zagrał piłkę do partnerów, a ich 
niezdecydowanie wykorzystał 
jeden z miejscowych zawodni-
ków, przejął piłkę i Piątkowski 
po raz kolejny musiał wyciągać 
piłkę z siatki.

Do końca spotkania zostało 
jeszcze wówczas 25 minut i nasza 
drużyna próbowała odwrócić 
losy pojedynku. W końcowych 
minutach meczu bramkarza go-
spodarzy niepokoiły uderzenia 
M. Miklasa i Bonifrowskiego, 
lecz żaden z nich nie znalazł 
drogi do siatki i tym samym 
Pomorzanin odnotował kolejną 
porażkę w tym sezonie.

„Zagraliśmy słabe spotkanie, 
jedno ze słabszych w tym sezonie 
- powiedział po meczu trener no-
wogardzkiej drużyny, Wojciech 
Kubicki – Widoczny był brak 
kilku zawodników, szczególnie 
Koniecznego. Druga bramka była 
konsekwencją tego, że ruszyliśmy 
do przodu.”

pozostałe wyniki meczu:
Radovia Radowo Małe - Spar-

ta Gryfice 3 : 2; Vineta Wolin                   
- Hutnik EKO TRAS Szczecin        
5 : 1;  Orzeł Trzcińsko-Zdrój          
- Piast Chociwel 1 : 1; Zorza Do-
brzany - Osadnik Myślibórz 1 : 6; 
Kłos Pełczyce - Polonia Płoty 0 : 
3; Piast Choszczno - Pomorzanin 
Nowogard 2 : 0; Fagus Kołbacz - 
Mieszko Mieszkowice 0 : 0; Odra 
Chojna - Dąb Dębno 2 : 2.   

Andrzej Garguliński

   aktualna tabela: 
  1.  Dąb Dębno                       11    29    31-7 
  2.  Piast Choszczno                 11    25    27-9    
  3.  Vineta Wolin                    11    23    23-18   
  4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój           11    22    19-16    
  5.  pomorzanin nowogard             11    22    27-14    
  6.  Polonia Płoty                   11    19    22-13    
  7.  Odra Chojna                     11    18    27-15     
  8.  Osadnik Myślibórz               11    17    17-20    
  9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin        11    14    18-20     
 10.  Radovia Radowo Małe             11    14    11-23     
 11.  Piast Chociwel                  11    10    13-12     
 12.  Sparta Gryfice                  11    10    15-21     
 13.  Kłos Pełczyce                   11     9     8-18     
 14.  Mieszko Mieszkowice             11     6     4-11     
 15.  Fagus Kołbacz                   11     6     7-23     
 16.  Zorza Dobrzany                  11     4    12-41     

 Biegi przełajowe
W 28 września 2006 roku na Stadionie Miej-

skim w Nowogardzie odbyły się Gminne Mi-
strzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
dla uczniów szkół podstawowych ( Eliminacje do 
finału powiatowego ). W zawodach tych udział 
wzięło 6 szkół z terenu gminy Nowogard. Po 
bardzo zaciętej rywalizacji wyniki przedstawiają 
się następująco:

wyniki:
dziewczĘTa:
1 miejsce: SP – 4 Nowogard, op. – Wiesław 

Buczyński,
2 miejsce: SP – 2 Nowogard,  op. -  Jarek Je-

sionka,
3 miejsce: SP – 3 Nowogard,  op. – Jacek Cieślak,
4 miejsce: SP – 1 Nowogard, op. – Monika Gaik,
5 miejsce: SP – Wierzbięcin, op. – Józef Korkosz,
cHŁopcy:
1 miejsce: SP – 1 Nowogard,   op. – Bogdan 

Wawryczuk, 
2 miejsce: SP – 2 Nowogard,   op. -  Grzegorz 

Górczewski,
3 miejsce: SP – Długołęka,       op. – Rafał Urt-

nowski.
4 miejsce: SP – 3 Nowogard, op. – Jacek Cieślak,
5 miejsce: SP – Wierzbięcin, op. – Józef Korkosz,
6 miejsce: SP – 4 Nowogard, op. – Bogdan So-

bolewski, 
Do finału powiatowego, który odbędzie się  w 

dniu 10.10.2006 roku w Goleniowie, awansowały 
po dwa pierwsze zespoły. 

  Gminne Mistrzostwa   
  piłki nożnej

28 września 2006 roku na Stadionie Miejskim  
w Nowogardzie odbyły się Gminne Mi-
strzostwa Piłki Nożnej – dziewcząt, szkół 
gimnazjalnych. Natomiast w dniu 29 wrześ-
nia 2006 roku, także na Stadionie Miejskim  
w Nowogardzie odbyły się Gminne Mistrzostwa 
Piłki Nożnej – chłopców, szkół gimnazjalnych. 
W zawodach tych udział wzięły wszystkie no-
wogardzkie gimnazja.  

wyniki:
dziewczęta:
1 miejsce: Gimnazjum nr 1 Nowogard, op. 

– Janusz Raczyński,
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 Nowogard, op. 

– artur Danilewski,
3 miejsce: Gimnazjum nr 2 Nowogard, op. – Jo-

anna Dzikowska,    
Do dalszych rozgrywek awansowały dwa 

pierwsze zespoły. 
chłopcy:
1 miejsce: Gimnazjum nr 2 Nowogard, op. 

– Jacek Jackowski,    
2 miejsce: Gimnazjum nr 1 Nowogard, op. 

– Rafał Simiński,
3 miejsce: Gimnazjum nr 3 Nowogard, op. – Artur 

Danilewski, 
Do dalszych rozgrywek awansowały dwa 

pierwsze zespoły. 
Ze sportowym pozdrowieniem:

Tomasz kulinicz

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
zawiadamia, że dnia 15.X.2006 r. (niedziela) 

organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

– Towarzyskie na kanale „Świniec” w Trzebieszewie. 
Zapisy w kiosku wędkarskim 

na Pl. Wolności do dnia 13.X.2006 r. 
Startowe wynosi 6 zł – Juniorzy nie płacą. 

Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca 
Zapraszamy
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ReklaMa

ReklaMa
ŻYCZeNIa

15 PAŹDZIERNIKA
dzień papieski w nowogardzie

ks. Marcin Szczodry

Zbliża się kolejna, 28. rocznica 
wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową.  Jak co roku 
przeżywać będziemy Dzień Pa-
pieski, którego tegoroczne hasło 
brzmi: „Jan Paweł II – Sługa 
Miłosierdzia”. To już szósty taki 
dzień w naszej Ojczyźnie, który 
będziemy obchodzić w Polsce 15 
października, w przeddzień 28 
rocznicy pamiętnego konklawe.

Owocem pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Ojczy-
zny w roku 1999 stała się Fundacja 
Episkopatu Polski „Dzieło nowe-
go tysiąclecia”, która dziś służy 
przeszło tysiąc sześciuset młodym 
Polakom, pochodzącym ze środo-
wisk ubogich, którzy dzięki po-
mocy Fundacji mogą dalej rozwi-
jać swoje zdolności intelektualne. 
Uczą się w gimnazjach i liceach. 
Przeszło trzystu z nich podjęło już 
studia na wyższych uczelniach. 
To jest żywy pomnik Jana Pawła 
II, jak chętnie On sam o nich 

mówił. Episkopat Polski właśnie 
poprzez tę fundację organizuje 
Dzień Papieski, który tak jak za 
życia Ojca Świętego, tak i obecnie 
przybliża nam Jego Osobę. Sym-

ORIeNTaCYJNY  PlaN PROGRaMU:
17:00 – 20:00 występy różnych zespołów, happening, teatr 

ognia, zajęcia plastyczne;
20:00 – 20:45 przemarsz ulicami miasta w procesji światła z 

Placu Wolności do parafi i św. Rafała Kalinowskiego;
20:45 – 21:37 wspomnienie Jana Pawła II – prezentacja multi-

medialna w kościele, czuwanie modlitewne

pozja, koncerty, różne 
inne imprezy, a nade 
wszystko modlitwa 
o rychłe wyniesienie 
na ołtarze Wielkiego 
Polaka, to istotny cel 
Dnia Papieskiego.

Także w Nowogar-
dzie organizowane są 
obchody wspomina-
jące Jana Pawła II oraz 
towarzyszące temu im-
prezy. Połączone siły 
parafii nowogardz-
kich, Domu Kultury, 
Urzędu Miasta oraz 
młodzieży szkół w 
Nowogardzie organi-
zują Koncert papieski 
pt. „Kochajcie ludzi 
młodych”. Wszystko 
rozpocznie się w nie-
dzielę 15. października 
o godz. 17:00 na Placu 

Wolności. Wystąpią różne zespo-
ły: 28. Drużyna Harcerek „Parus”, 
zespół „Tabita”, „7th Heaven” 
Gospel Choir, Teatr Ognia „Fire 
At Night”, zespół „Papa Death” 
oraz specjalnie na tę okazję zespół 

kleryków ze Szczecina „Clerboyz”. 
Koncertowi towarzyszyć będą 
inne imprezy plastyczne, wysta-
wa „Islam widziany oczami Jana 
Pawła II” i inne. Na placu będzie 
można skosztować pysznych kre-
mówek przygotowanych przez 
cukiernie naszego miasta.

Przez cały dzień w kościołach 
naszego miasta będziemy modlić 
się o szybką beatyfikację Jana 
Pawła II oraz zbierać ofi ary na 
Fundację „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”, która funduje stypendia 
zdolnej, pochodzącej z ubogich 
środowisk młodzieży.

serdecznie zapraszamy do 
udziału w obchodach dnia pa-
pieskiego wszystkich mieszkań-
ców nowogardu i okolic!

Zapraszamy na stronę inter-
netową Dnia Papieskiego w No-
wogardzie, która z dnia na dzień 
będzie przynosiła więcej infor-
macji:

www.dzienpapieski.go.pl 

PS. Dokładny plan Dnia Papie-
skiego w Nowogardzie podamy w 
piątkowym wydaniu Dziennika.

Projekt przyszłej wieży
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kaleNDaRiUM
13 paźDzieRNika
imieniny: Daniel, Edward, Faust, Gerald, Geraldy-
na, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, 
Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Reginbald, Siemisław, 
Teofil, Wenancjusz i Wenanty.

14 paźDzieRNika
imieniny: Alan, Bernard, Burchard, Dominik, Dona-
cjan, Fortunat, Fortunata, Gaudencjusz, Gaudenty, 
Gwendalina, Just, Kalikst, Małgorzata, Prascewia, 
Radzim, Rustyk, Rustyka i Witalia.
Święto edukacji Narodowej - święto pracowników 
oświaty

15 paźDzieRNika
imieniny: # Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, 
Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Leonard, 
Leonarda, Sewer, Tekla, Teodoryk i Teresa.
Międzynarodowy Dzień Niewidomych (Światowy 
Dzień Białej Laski)
Dzień pamięci Dzieci Nienarodzonych i zmar-
łych

16 paźDzieRNika
imieniny: Ambroży, Aurelian, Dionizy, Elifia, Eli-
fiusz, Florentyn, Gaweł, Gerard, Gerarda, Grzegorz, 
Jadwiga, Lubgost, Maksyma, Martynian, Nereusz, 
Radzisław, Walenty i Walentyn
polska - Dzień papieża Jana pawła ii
ONz - Światowy Dzień Żywności

reklama

nowogardzki 
dom kultury 

zaprasza 
na aerobik. 

Zajęcia prowadzi 
instruktor pani 

Wiktoria 
domańska, 

która zaprasza 
w poniedziałki, 

środy i piątki 
w godz. 19.00 

do 20.00.  

Zatrzymano podejrzanego 
o molestowanie dzieci

Podejrzany o molestowanie 
dzieci mężczyzna znalazł się w 
areszcie. Sąsiedzi nie wierzą w 
jego winę.

We wtorek 11.10.2006 r. w 
godzinach rannych policjanci z 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie zatrzymali 71-letniego Bar-
tłomieja K., mieszkańca naszego 
miasta. Przedstawiono mu zarzuty 
doprowadzenia małoletnich do 
poddania się i wykonania innych 
czynności seksualnych. 

Sprawa wyszła na jaw, gdy matka 
8-letniego chłopca, powiadomiła 
swojego dzielnicowego, że ma prob-
lemy ze swoim synem. Stał się on 
agresywny i nadpobudliwy i może 
być molestowany, ponieważ przynosi 
do domu zabawki, które dostaje od 
jakiegoś mężczyzny. Po tej informacji 
sprawą natychmiast zajęli się poli-
cjanci z Referatu Kryminalnego.

W prowadzonym postępowaniu 
ustalono, że pokrzywdzonymi są 
dwaj chłopcy w wieku 8 i 10 lat 
oraz dziewczynka w wieku 9 lat. 
Dzieci zostały przesłuchane przez 
Sąd w obecności psychologa. Nie 
wykluczamy, że pokrzywdzonych 
dzieci może być więcej. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzi Komisariat 
Policji w Nowogardzie pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie.

Podejrzany kilkanaście lat temu 

był już karany za podobne prze-
stępstwa. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności od 1 roku do 
10 lat. 

Dzisiaj sąd zadecyduje o jego 
tymczasowym aresztowaniu.

O winie podejrzanego nie są 
przekonani jego sąsiedzi. Ich 
zdaniem jest to zgodny, pogodny 
i uczynny człowiek. Jeden z nich 

opowiadał nam, że Bartłomiej 
K. nie raz przebywał u niego w 
domu, pomagał mu przy różnych 
pracach, bawił się z jego dziećmi 
i nigdy nie wydarzyło się nic, co 
mogłoby wzbudzić jego niepokój. 
W swych sądach nie jest odosob-
niony. Kilkunastu mieszkańców 
złożyło swoje podpisy pod pismem 
do Prokuratury, w którym stwier-
dzają, że „... nie stanowił dla nas 
i naszych dzieci żadnego zagroże-
nia.” Wątpią też w wiarygodność 

poszkodowanego. 
„Mówi się, że stał on 
się agresywny i nad-
pobudliwy. On cały 
czas taki był. Nie raz 
pod moim adresem z 
jego ust słyszałem stek 
wulgarnych wyzwisk.” 
- relacjonuje nasz roz-
mówca dodając, że 
w domu tego dzie-
cka atmosfera daleka 
jest od wzorcowej. 
Twierdzą, że nie było 
przeprowadzonego 
wywiadu środowi-
skowego, lub był on 
zrobiony zbyt mało 
dokładnie. Zdaniem 
mieszkańców ulicy 

Nadtorowej i Mickie-
wicza, gdyby policjanci 

zapukali do wszystkich domów 
z pewnością usłyszeliby wiele 
pochlebnych słów na temat po-
szkodowanego i być może jeszcze 
raz przeanalizowali konieczność 
zatrzymania Bartłomieja K.

O losie podejrzanego zadecy-
duje sąd.

Ag

Podejrzany jest już w rękach policji.

cyrk „korona” 
w nowogardzie

W najbliższą środę w naszym mieście zagości 
Cyrk „Korona” – gospodarz programu Artyści 
Dzieciom. Widzowie będą mogli obejrzeć artystów 
i zwierzęta z całego świata m.in. wielbłądy, konie 
angielskie i arabskie, kozy, osiołki, lamy, gęsi, psy 
bernardyny, kuce szetlandzkie, małpki, byka Fer-
nando, zebroidy i zebry afrykańskie.

Spektakl odbędzie się 18 października o godzinie 
17.30 na placu przy ulicy Jana Pawła II, na osiedlu 
Gryfitów.

dla czytelników „dziennika nowo-
gardzkiego” mamy niespodziankę. 

Pierwszych 10 osób, które z tym wydaniem 
naszej gazety zjawią się w redakcji przy ulicy 
Bohaterów Warszawy 7a otrzymają darmowe 
wejściówki. Natomiast ci, którzy nie zdążą mogą 
liczyć na 50% zniżki, a dziecko do lat 10 wejdzie 
za darmo. By z tego skorzystać wystarczy z dzisiej-
szym wydaniem gazety zjawić się w kasie cyrku 
przed przedstawieniem. 

Red.
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Przegląd prasy krajowej
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Może nie porywający, ale i nie węgierski
Artur Kowalski, Czwartek, 12 października 
2006, Nr 239 (2649)   
Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska zapewniła, że rząd bardzo 
ostrożnie i konserwatywnie zaplanował dochody budżetowe Fot. M. Boraw-
ski
Projekt przyszłorocznego budżetu nie jest rozrzutny, lecz jest projektem re-
alistycznym, opartym na wierze w nasze możliwości, a rząd - wbrew temu, 
co mówią krytycy - nie planuje żadnego wzrostu podatków - zapewniała 
wczoraj podczas debaty budżetowej wicepremier i minister finansów Zyta 
Gilowska. Opozycja wytykała, że przedstawiony projekt, to budżet straconej 
szansy. Wniosek o odrzucenie projektu już po pierwszym czytaniu w Sejmie 
złożyła Platforma Obywatelska. Zdawałoby się najważniejszą sejmową deba-
tę w roku na sali sejmowej obserwowała... zaledwie garstka posłów.

Inwestorzy omijają Zachodniopomorskie
mpr., 12 października 2006
Województwo zachodniopomorskie jest mało atrak-
cyjne inwestycyjnie - wynika z opracowania przygo-
towanego przez analityków z PMR. Pod tym względem przegrywa ze wszyst-
kimi województwami mającymi w swych granicach wielkie aglomeracje
PMR, krakowska firma badająca rynki w Europie Środkowej, we wrześniu 
opublikowała ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw. Opracowa-
nie adresowane jest do potencjalnych inwestorów zagranicznych. Kupują je 
także samorządy i urzędy.

jezuita przeniesiony za karę, 
Jerzy Sadecki, 12 października 2006
Krakowski jezuita ojciec Krzysztof Mądel wyjeżdża dziś do klasztoru w 
Kłodzku. Został tam karnie przeniesiony przez prowincjała za wypowiedzi o 
lustracji w zakonie. Wcześniej to samo spotkało innego jezuitę
W jezuickim kościele, w którym ojciec Mądel odprawił wczoraj swą ostatnią 
w Krakowie mszę (w intencji ojczyzny), zgromadziła się grupa jego przyja-
ciół i współpracowników. - Bardzo cenimy ojca Mądla, był bardzo aktywny 
w środowisku akademickim i dawnej “Solidarności”. Spotkała go kara, na 
jaką nie zasłużył - powiedział “ Rz” prof. Tomasz Gąsowski, historyk z UJ. 
- Żadne dążenie do poznania prawdy historycznej nie może być potępiane 
ani karane. Mam nadzieję, że władze zakonu się opamiętają i ojciec Mądel 
szybko wróci z zesłania - mówił kardiolog dr Janusz Kutyba.

15 października 2006 roku w Nowogardzie, w przeddzień 28. rocznicy 
wyboru Karola Wojtyły na papieża, serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Nowogardu i okolic na obchody VI DNIA PAPIESKIEGO.

Od południa przygotowywana jest scena, będzie można posłuchać prze-
mówień Ojca Św. z Jego pielgrzymek do Ojczyzny, młodzież rozpocznie 
przygotowywać hasło - graffiti.

Miejsce: Plac Wolności, nowogard • Godzina 17.00
W programie m.in.:
- 28 Drużyna Harcerska “Parus”
- zespół “Tabita”
- “7th Heaven” Gospel Choir
- Teatr Ognia “Fire At Night”
- wystawa pt. “Islam widziany oczami Jana Pawła II”
...And Many More...
Około godziny 19:00 wystąpi zespół kleryków z Arcybiskupiego Wyż-

szego Seminarium Duchownego w Szczecinie, “CLERBOYZ.” Po koncercie 
wyruszy Procesja Światła do parafii Św. Rafała Kalinowskiego, gdzie za-
kończymy obchody VI DNIA PAPIESKIEGO.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Papieskiego 
wszystkich mieszkańców Nowogardu i okolic!
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Powiatowe obchody 
dnia nauczyciela

Wczoraj w sali konferencyjnej 
Starostwa odbyły się powiatowe ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji władze powiatu go-
leniowskiego zaprosiły nauczycieli 
ze szkół im podległych. Jak co roku 
święto to było okazją do nagrodzenia 

wyróżniających się pedagogów. Za-
nim to nastąpiło przed mikrofonem 
stanął Jerzy Jabłoński, który wygłosił 
kilka słów do zebranych. Po krótkim 
przerywniku, piosence z repertuaru 
Edyty Geppert „Och życie, kocham 
cię nad życie” w wykonaniu młodej 

wokalistki, nastąpiła główna część 
imprezy.

Przy okazji nauczycielskiego święta 
symbolicznymi nagrodami powitano 
tych, którzy 1 września rozpoczęli 
pracę w tym trudnym zawodzie. W 
nowogardzkich szkołach zadebiu-
towali: Grzegorz Zając, Katarzyna 
Mańkowska i ksiądz Marcin Szczodry 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1, Anna Karaźniewicz, Katarzyna 
Gałka i Joanna Kowalczyk ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego oraz Artur Lewańczuk z 
Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych.

Po kolejnym przerywniku na 
scenę wkroczyli nauczyciele, którzy 
uzyskali stopień nauczyciela miano-
wanego. Z grona naszych pedagogów 
przysięgę złożyły: Joanna Sochacka 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego oraz Anna Pikuła 
i Mirosława Szymaniak z Zespołu 
Szkół Pondgimnazjalnych.

Najważniejszą częścią spotkania 
było uhonorowanie nagrodami 
starosty wyróżniających się peda-
gogów. Pierwsze dwa miejsca na Nagrody starosty otrzymały m.in.: Bożena Borowik i Daniela Golacik.

Szkoła to całe moje życie

liście nagrodzonych zajmują panie 
pracujący na co dzień w Specjali-
stycznej Poradni Terapeutycznej 
dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin. 
Pedagog Daniela Golacik otrzymała 
nagrodę za wyróżniającą działalność 
diagnostyczną i terapeutyczną oraz 
współpracę w środowisku lokalnym. 
W uzasadnieniu nagrody przyznanej 
psychologowi Bożenie Borowik czy-
tamy, że otrzymała ją za wdrażanie 
działań profilaktycznych, krzewienie 
wiedzy psychologicznej oraz aktywną 
współpracę ze środowiskiem lokal-
nym. Kierownik warsztatów w Zespo-
le Szkół Pondgimnazjalnych otrzymał 
nagrodę za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze, ak-
tywną współpracę ze środowiskiem 
lokalnym oraz zaangażowanie na 
rzecz tworzenia nowoczesnej bazy 
dydaktycznej szkoły. Ostatnim nowo-
gardzkim pedagogiem nagrodzonym 
przez starostę jest Krystyna Olesiejko, 
nauczyciel – bibliotekarz w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1, która 
została uhonorowana za wykonywa-
nie zawodu z pasją i znawstwem oraz 
szczególne osiągnięcia z uczniem 
zdolnym.

Wszystkim nauczycielom gratu-
lujemy i składamy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

Ag

Rozmowa z Agnieszką Grygow-
ską, nauczycielem matematyki w 
Gimnazjum nr 2.

W przeprowadzonej sondzie 
uczniowie gimnazjum wybrali 
Panią na najbardziej miłego na-
uczyciela w szkole. Proszę w kilku 
słowach opowiedzieć o sobie.

Przy okazji Dnia Nauczyciela jest 
mi niezmiernie miło usłyszeć to, że 
uczniowie mnie doceniają i lubią. To 
jest bardzo budujące.

Jestem nauczycielem od 13 lat, 
nauczycielem dyplomowanym od 
kilku lat. Praca w tym gimnazjum 
jest moją trzecią pracą. Wcześniej 
pracowałam w Szkole Podstawowej 
w Błotnie, bardzo miło wspomi-
nam 5 lat tam spędzonych,. Później 
przez rok pracowałam w Szkole 
Podstawowej nr 2. Poza tym, że uczę 
matematyki, kiedyś uczyłam biolo-
gii, ponieważ najpierw skończyłam 
studia biologiczne, dopiero później 
zdecydowałam się na matematykę. 
Właściwie nauczycielem chciałam 
być od zawsze, tylko nie wiedziałam 

czego. Lubiłam się uczyć, więc mia-
łam problem z wyborem. Pierwszym 
wyborem była biologia, ale życie 
sprawiło, że teraz matematyka do-
minuje w mojej pracy.

jakie metody stosuje Pani w 
pracy z uczniami?

Bardzo lubię rozmawiać z ucz-
niami. Nie lubię tylko wykładać, 
czy pracować tylko w grupach. 
Każdą metodę trzeba dostosować 
do klasy. Lubię dyskusje, na lekcji 
nie ma ciszy absolutnej, niektórzy 
mogą czasem uznać, że na lekcji 
jest harmider, ale to jest tylko taka 
twórcza atmosfera.

jakie są Pani zainteresowania, 
poza szkołą?

Szkoła to całe moje życie. Inte-
resuję się nie tylko matematyką, 
choć lubię zmagania z zadaniami 
matematycznymi, czasem znajduję 
takie, nad którymi siedzę nieraz do 
późnego wieczora, aby je rozwią-
zać. Poza tym bardzo interesuję się 
filmem, lubię czytać, podróżować, 
chociaż ostatnio trochę to zaniedba-

łam. Lubię ogród, mieszkam na wsi, 
gdzie mój dom otoczony jest dużym 
ogrodem, w którym dominują róże. 
Lubię kwiaty doniczkowe, nieraz 
uczniowie się śmieją, że pracujemy 
jak w dżungli.

jakie sukcesy odniosła Pani w 
swojej pracy?

W swojej karierze byłam opie-
kunem PCK oraz opiekunem Ligi 
Ochrony Przyrody. Ostatnio odnie-
śliśmy trzy zwycięstwa w konkursie 
PCK, na poziomie rejonu i trzecie 
miejsce w Szczecinie. Był to konkurs 
Olimpiada Zdrowego Stylu Życia. 
W matematycznych konkursach 
jest bardzo trudno odnieść sukces, 
jest to bardzo trudny przedmiot. 
Najdalej zakwalifikowaliśmy się do 
etapów rejonowych. Zajmowaliśmy 
też wyróżnienia w Alfikach czy 
Kangurach

Matematycznych. Jeszcze nie 
odniosłam takich spektakularnych 
sukcesów z matematyki, ale wszyst-
ko przede mną.

czego można Pani życzyć?
Żeby uczniowie dalej miło mnie 

wspominali, żeby nadal im się miło 
ze mną pracowało. Sukcesów też, 
bo czasem chciałoby się mieć jakieś 
osiągnięcia w pracy z uczniami. 

Chociaż tak naprawdę dla nauczy-
ciela, ja zawsze to powtarzam, suk-
cesem jest widzieć postępy w pracy 
z uczniem słabym, takim który 
nie lubi matematyki. Łatwiej jest 
zawsze odnieść sukces z uczniem 
dobrym, ale satysfakcję daje praca 
z uczniem słabym, kiedy widać, że 
uczeń zaczyna robić postępy, nie 
otrzymuje negatywnych stopni na 
klasówkach, zaczyna przekonywać 
się do matematyki.

dziękuję za rozmowę.
Z agnieszką Grygowską rozma-

wiała karina chróścicka

uwaga 
wędkarze

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie organizuje 
w dn. 15.10.2006 r. zawody węd-
karskie spławikowe w Kamieniu 
Pomorskim.

Wyjazd godz. 6.30 z ul. 5 Marca. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dn. 13.10.2006 r. Startowe 10 zł 
– seniorzy.

Zarząd
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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ReklaMa

TkaNiNY UBRaNiOWe
aRTYkUŁY pOŚcielOWe

DUŻY WYBÓR 
Ul. kościelna 1
zapRaSzaMY 

ReklaMa

Weekend w Kinie „Orzeł”

Garfield 2
Komedia przygodowa USA 2006 r., reż. Tim Hill, gosu udzielili: Zbigniew 

Zamachowski, Joanna Brodzik, Mirosław Konarowski, czas trwania 78 min., 
projekcja: piątek – niedziela godzina 17.00

Kolejne filmowe przygody zgryźliwego kota Garfielda, znanego boha-
tera komiksowych opowiastek. Tym razem właściciel kocura postanawia 
zabrać go razem z sobą w podróż do Wielkiej Brytanii. Niefortunnie 
jednak (dla właściciela rzecz jasna) zwierzak zostaje na lotnisku pomy-
lony z innych czworonogiem i trafia do właścicieli wspaniałego pałacu. 

Gry weselne
Komedia romantyczna Wielka Bryta-

nia? Niemcy 2006r, reż. Oliver Parker, 
obsada: Piper Perabo, Matthew Goode, 
Lena Headey, czas trwania 93 min, 
projekcja: piątek – niedziela godzina 
19.00.

Heck i Rachel wkraczają na wspólną, 
małżeńską drogę. Jednak już przed ołta-
rzem, Rachel zauroczy się kimś innym, 
co wzbudzi w niej wątpliwości, czy aby 
na pewno Heck jest wszystkim, czego 
szukała w życiu.

Ag
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  WYBORY, WYBORY...

aktywność radnych
W związku z tym, że padło moje 

nazwisko z informacją aktywności 
radnych na sesjach chciałbym czy-
telnikom przybliżyć kulisy pracy 
radnych i ich faktycznej aktywności. 
Główna praca radnych odbywa się w 
komisjach, tam odbywają się dysku-
sje, wymiany poglądów, nie raz wielo-
godzinne zakańczanie głosowaniem. 
Na sesjach powtarza się głosowanie 
przy całej radzie, które wcześniej 
odbywały się w komisjach. Druga 
praca radnych odbywa się w klubach 
i często wypracowane stanowisko 
klubu przedstawia tylko przewod-
niczący danego klubu. Aktywność 
bardzo wielu radnych polega na tym, 
że bardzo muszą zabrać głos, żeby ich 
było widać zadając zapytania nawet 
tego typu, że w naszym bloku dach 
cieknie, inne dotyczyły niepalącej się 
lampy, itd. Jest to na takiej samej za-
sadzie jak w chwili obecnej ukazujące 
się artykuły niektórych osób przed 
wyborami. Obojętnie na jaki temat, 
aby tylko ich było widać zakładając, 
że jakiś procent mieszkańców to 
kupi. Ciekawiej byłoby przedstawić 
problemy jakie były poruszane i czy 
zostały rozwiązane. Dlatego nasuwa 
się pytanie: po co niektórzy radni mu-
sieli czekać miesiąc od sesji do sesji 
z zapytaniem, skoro mają do burmi-
strza zawsze otwarte  drzwi i takiego 
różnego rodzaju drobnostki mogą za-
łatwić od ręki na bieżąco. Reasumując 
moje spostrzeżenia stwierdzam, że 
aktywność radnych oceniana jest 
błędnie. Proponowałbym zajrzeć 
do programów wyborczych co kto 
obiecywał, a co zostało zrobione, bo 

w naszym mieście mamy dużo ludzi 
co ładnie i dużo mówią i wytrwale 
piszą – tylko efektów nie widać.

andrzej Szafran

Od redakcji
Sądziliśmy, że opublikowany w 

poprzednim wydaniu naszej gazety 
ranking aktywności radnych będzie 
potraktowany z lekkim przymru-
żeniem oka. Jesteśmy obecni na 
każdej sesji Rady Miejskiej i mamy 
świadomość, że podczas interpelacji, 
wniosków i zapytań poruszane są 
sprawy różnej wagi z przysłowiowym 
przeciekającym dachem włącznie. 
Zdajemy sobie również sprawę, co 
zresztą zaznaczyliśmy w naszym arty-
kule, że jest to tylko część pracy rad-
nych, która jednak co nieco obrazuje. 
Okazało się, że kilka osób poczuło się 
tym dotkniętych, szczególnie tych 
„z dolnych rejonów tabeli”. No cóż, 
jest to ich prawo. Naszym prawem, 
a właściwie obowiązkiem jest przed-
stawianie m.in. takich statystyk, co z 
przyjemnością uczyniliśmy.

Jeśli chodzi o spełnianie przed-
wyborczych obietnic to jako lokalna 
gazeta chcieliśmy udostępnić naszym 
wybrańcom swoje łamy, by mogli 
przedstawić sprawozdanie ze swojej 
czteroletniej pracy. Do Rady Miasta 
przesłaliśmy nawet oficjalne pismo 
w tej sprawie. I co? I nic? Chciałoby 
się powiedzieć, że jaka Rada taka 
odpowiedź. Do dnia dzisiejszego nie 
doczekaliśmy się żadnego odzewu. 
Szkoda, bo nienajlepiej świadczy to o 
stosunku radnych do wyborców.

Ag

Postawcie na młodych!!!

Michał Wiatr

Z ogromnym zadowoleniem obser-
wuję fakt, że wśród wielu kandydatów 
na listach wyborczych znalazły się 
młode i wykształcone osoby. Napawa 
to optymizmem i nadzieją przed nad-
chodzącymi wyborami, inwestycja 
w młodych jest zawsze opłacalna i 
przynosi owocne efekty. Bardzo liczę 
w tej kwestii na mieszkańców, aby 
dali młodym i energicznym ludziom 
mandat zaufania. Efekty rządzenia 
starej ekipy dobrze znamy, i chyba 
wszyscy jesteśmy zgodni, co do ko-
nieczności przemian, również poko-
leniowych. Z mojej strony chciałbym 
wskazać na kilka nazwisk godnych 
Państwa uwagi: niewątpliwie do 
grona faworytów należy Rafał Szpil-
kowski niezależny kandydat do rady 
miasta z listy PO, młody architekt 
bardzo trzeźwo i realnie oceniający 
sytuację. Proponuje bardzo ciekawe 
pomysły na rozwój naszego miasta, 
jego postawa niewątpliwie zmotywo-
wałby radnych do skuteczniejszego 
działania. Kolejną z osób, którą mogę 
polecić jest Rafał Paśko, 24 letni 
absolwent Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, startuje do rady miejskiej z 
listy PiS. Każdy, kto zna Rafała Paśko 
wie, że jego postawa życiowa może 
być gwarancją moralnych i etycznych 
przemian w radzie miasta. Jestem 

pewien, że będzie radnym dającym 
przykład uczciwości i rzetelności, 
której dotychczas brakowało. Mi-
chał Bociarski jest kandydatem PSL, 
mimo młodego wieku posiada duży 
wkład w rozwój obszarów wiejskich 
w gminie Nowogard. Człowiek bar-
dzo energiczny i pomocny w każdej 
sytuacji. Z bezpartyjnego komitetu 
NFS startuje Rafał Piłat młody przed-
siębiorca, w wolnym czasie grający 
w zespole muzycznym. Samoobrona 
na czele listy do powiatu wystawiła 3 
młode osoby: Przemysława Mucka 
– wykładowcę szkoły wyższej, mieli-
śmy okazję szerzej przyjrzeć się jego 
osobie podczas wyborów do sejmu. 
Z pozycji nr 3 na tej liście wystartuje 
Mieczysław Machocki, postać niesa-
mowicie ciekawa, z racji swojej karie-
ry zawodowej rodem z USA. Swoją 
pracowitością i wytrwałością przez 
wiele lat z nowogardzkiego listonosza 
awansował do stanowiska asystenta 
naczelnika. O trzeciej z tych osób 
pisał nie będę, gdyż mi nie wypada i 
byłoby to nieetyczne. Na koniec apel 
do wszystkich młodych, którym na 
sercu leży dobra przyszłość Nowo-
gardu: Pamiętajcie - nie sztuką jest 
ubrać garnitur, krawat nosić walizkę 
i udawać polityka z pierwszych stron 
gazet, nie sztuką jest przytakiwać 
wszechobecnej władzy. Sztuką jest 
pozostać niezależnym niepokornym 
i zachować młodzieńcze ideały. Nie 
dajcie się wmanewrować w stare 
partyjne układy, nie bądźcie pionka-
mi na listach wyborczych, walczcie i 
bądźcie sobą, niech starzy działacze 
widzą, że z waszym zdaniem też trze-
ba się liczyć. Tego wam wszystkim 
życzę!!!

Szanowny Panie Kosiński
Nawiązując do Pańskiego artykułu DN z dn. 06.10.2006 r. „Wybory 2006” po-

pieram Pańskie zdanie i opinie na tematy opisane w tym artykule. Zapomniał Pan 
lub może nie wie, że nie tylko Pan Robert Czapla zaistniał dzięki swojemu koledze 
z partii. Radny Krzysztoszek, też nie próżnuje i na koniec swojej kadencji pomógł 
synowej usiąść na stołku w Powiatowym Urzędzie Pracy. Gdyby przeanalizować 
osoby pracujące w instytucjach państwowych ciekawe ile jeszcze osób uzyskało pracę 
dzięki koneksjom, bo nikt mi nie wmówi, że trafili tam dlatego, że byli najlepsi na 
te stanowiska.

Jestem stałym czytelnikiem Dziennika Nowogardzkiego, nurtuje mnie jeszcze 
jedna sprawa, odpowiedź Pana Burmistrza na temat pracy swojego podwładnego 
Kierownika ZBK. Pan Burmistrz odpowiedział tylko na jedno z zadanych pytań i 
to w taki sposób, że nic nie wynika z jego odpowiedzi. Domniemuję, że to odbijanie 
piłeczki. Jeżeli w taki sposób Burmistrz sprawuje władzę nad swoimi podwładnymi 
niech się nie hańbi i nie kandyduje w nadchodzących wyborach. Może rzeczywiście 
ten fotel powinien objąć ktoś inny. Ktoś kto będzie dbał o każdego, każdego nie o 
jednostki. Czym może pochwalić się Burmistrz oprócz działań, które nakłada na 
niego ustawa?

Panie Kosiński  proszę działać dalej w imieniu mieszkańców, a zyska Pan więcej 
poparcia wśród wyborców.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

  Sygnały Czytelników

ad Vocem 
w sprawie radosławia

Szanowny Panie Burmistrzu 
Niezależnie od tego czy ulicą Bohaterów Warszawy zarządza Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie czy sam diabeł, to Pan jest naszym burmistrzem, 
do którego mamy prawo jako mieszkańcy Nowogardu pisać skargi i zażalenia. 
Obowiązkiem burmistrza jest dbać o mieszkańców, a ich sprawy jak najszybciej 
załatwiać lub jeśli nie leży to w jego kompetencjach przekazywać dalej. Pia-
stując ten urząd przez 12 lat powinien Pan to wiedzieć, a jeśli nie, to trzeba się 
poważnie zastanowić nad kolejnym kandydowaniem. W sprawie przepisów, o 
których wspomniano w odpowiedzi na mój artykuł, to ja też polecam pewną 
pozycję – Kodeks Postępowania Administracyjnego (to każdy urzędnik powinien 
znać). Jeśli urząd miejski takowym nie dysponuje to z chęcią pożyczę, być może 
wtedy twórcze działanie zastąpi spychologię.

MICHAŁ WIATR
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Pomóżmy 
sobie

Informujemy, że zamieszczanie 
ogłoszeń w tej rubryce jest bezpłat-
ne. 091 392 21 65 do 16.00, po 16.00 
- 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośredni-
ctwem gazety lub osobiście zaofe-
rować swoją pomoc, np. : odzież, 
meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą 
nie bądźmy obojętni wobec ludzi 
znajdujących się w trudnej sytua-
cji.

Celem tej akcji jest pomoc oso-
bom potrzebującym.

Z góry dziękujemy. Redakcja

„ad vocem”(w sprawie)  do 
Pana rafała Szpilkowskiego

krzysztof kosiński

Szanowny Panie Rafale! 
Rozumiem doskonale Pana, że 

zbliżająca kampania wyborcza spo-
wodowała, że wielu ludzi nagle za-
interesowało się problemami miasta, 
które jeszcze przed kilkoma mie-
siącami były dla nich mało istotne. 
Zgadzam się z Panem, że powinno się 
inwestować w place zabaw, w boiska 
sportowe i stworzyć wiele obiektów 
do rozwoju życia sportowego i kul-
turalnego w Nowogardzie. O tym 
niedawno dyskutowaliśmy. Tak jak o 
moim pomyśle zrobienia niewielkie-
go amfiteatru, w którym to mogłyby 
przygrywać mieszkańcom różne 
kapele dla małych i dużych.

Łatwo się przelewa idee na pa-
pier. Natomiast już o wiele ciężej 
ze znalezieniem środków na te 
przedsięwzięcia.„I Salomon z próż-
nego nie naleje”. 

natomiast nie zgadzam się z 
Pańskim twierdzeniem, że żaden z 
radnych nie podnosił zagadnienia 
turystyki i zagospodarowania oko-
lic jeziora na ten cel. 

Gdyby Pan częściej bywał na 
sesjach rady, do których ma prawo 
każdy obywatel tego miasta, to o wie-
lu interpelacjach radnych miałby Pan 
większe pojęcie. Proponuję przejrzeć 
Panu interpelacje z poprzednich 
sesji. Sprawę jeziora i rozwoju tury-
stycznego tego skarbu Nowogardu 
poruszałem parokrotnie. Po raz 
pierwszy zobaczyłem Pana na przed-
ostatniej sesji kończącej czteroletnią 
kadencję. Nawet Pani Jadzia, którą 
Pan wymieniał w swoim artykule 
zaszczyciła nas swoją obecnością 
kilkanaście razy. 

O kąpielisku dyskutowaliśmy na 
kilku sesjach. To ja zaproponowałem 
bilety dla młodzieży za 1 zł. Dla-
czego nie za darmo? Ano z prostej 
przyczyny, że musielibyśmy dotować 
kąpielisko na oko. A tak wiemy ile 
dzieci skorzystało z kąpieliska i ile 
mamy dopłacić. Czy Pan przeglą-
dał dokładnie budżet gminy? Czy 
widzi Pan rezerwy, aby można było 
dotować plażę w wysokości 120 
tys. złotych rocznie tak jak robi to 
Golczewo?

I komu by Pan zabrał? Opiece 
społecznej, czy matkom samotnie 
wychowującym dzieci? Jesteśmy 
biedną gminą i każda złotówka 
wydawana przez gminę była długo 
oglądana przez radnych, którzy 
przegłosowywali budżet.

Czasy realnego socjalizmu dawno 
minęły i nie ma możliwości rozda-
wać wszystko za darmo. Chyba, że 
robi się kampanię wyborczą.

A o dofinansowaniu unijnym to 
można sobie tylko tak pisać. Sam 
próbowałem znaleźć fundusze na 
budowę nowych przychodni i na 
stworzenie z prawdziwego zdarzenia 
Centrum Rehabilitacji i jak na razie 
stoję w tym samym miejscu gdzie 
zacząłem. Wszystko muszę budować 
z własnych wypracowywanych przez 
moją firmę środków.

Już nie wspomnę o czasie potrzeb-
nym na uzyskanie pozwoleń, planów 
itp. rzeczy, które  w zachodnich 
państwach zabierają kilka tygodni. 
Machina biurokratyczna i durne 
przepisy hamują rozwój tego kraju 
i komu, jak komu, ale Panu tego nie 
muszę tłumaczyć.

Przebywając na zachodzie widzia-
łem jak mieszkańcy sami bezpłatnie 
wraz z pociechami budowali przy 
pomocy miasta place zabaw i sportu. 
Jeżeli młodzieniec sam z rodzicem 
posadzi drzewko czy krzew, splantuje 
teren to sam go nigdy bezmyślnie nie 
zniszczy. Bo tam będzie jego praca i 
nauka o społeczeństwie.  I tu widzę 
dla Pana i mnie zadanie do wyko-
nania. Skrzyknijmy jeszcze takich 
paru i zróbmy coś razem dla naszych 
milusińskich. Bez  fleszy, bez kamer, 
bez redaktorów. Tak anonimowo i 
po wyborach.

„Facta sunt verbis difficilora”
(czyny są trudniejsze od słów)

Cyceron
Łączę wyrazy szacunku

PS. Bardzo się cieszę, że wreszcie 
młodzi ludzie zaczynają intereso-
wać się miastem i jego problemami. 
Jest to bardzo pozytywne zjawisko. 
W połączeniu z doświadczeniem lu-
dzi starszych można na tym gruncie 
dużo zbudować. 

Tylko, aby to nie był „syzyfowy za-
pał” i chęć dorwania się do stanowi-
ska dla „mamony”.

 „Połączenie wody i ognia robi 
parę, która popycha do przodu lo-
komotywę”   

kOS

XVIII Memoriał w Osinie
W piątek (29 września) w Zespole 

Szkół Publicznych w Osinie, odbył się 
kolejny - XVIII Memoriał Stanisława 
Steczka. 

Stanisław Steczek, doskonały pe-
dagog, przez 9 lat pełnił funkcję wi-
cedyrektora Szkoły w Osinie. Dał się 
poznać jako doskonały organizator, 
animator życia sportowego w szkole,          
a przede wszystkim jako przyjaciel i 
przewodnik duchowy młodzieży ów-
cześnie uczącej się w szkole. Świetny 
współpracownik i kolega z pracy. Jak 
mówią o nim niektórzy wspominający: 
„Przy Nim nigdy nie było nudno...”. 
Swoim zaangażowaniem w sprawy 

szkoły wpłynął na życie niejednego 
człowieka. W 1985 roku za całokształt 
pracy został Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia. W 
3 lata później, 25 września 1988 roku 
odszedł od nas bezpowrotnie...     

Jak co roku, dla uczczenia tego 
dnia, w szkole odbyły się uroczystości 
związane z 18 rocznicą śmierci Stani-
sława Steczka. Obchody rozpoczęto 
uroczystym apelem, na którym ucz-
niowie uczcili minutą ciszy pamięć 
nauczyciela. Uroczystość zaszczycili 
przyjaciele zmarłego oraz  przedstawi-
ciele instytucji na stałe współpracujący 
ze szkołą.

Po apelu uczniowie wraz z opiekuna-
mi udali się na pobliski stadion, gdzie 
odbyły się zawody sportowe, przygo-
towane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

Uczniowie, w zależności od katego-
rii wiekowej, mieli do przebiegnięcia 
określony wcześniej dystans. Najkrót-
szy dystans pokonywały przedszkolaki 
ze szkolnej „zerówki” oraz klasy 1-3. W 
kategorii wiekowej klasy 4-6, ucznio-
wie biegli w 2 grupach: żeńskiej oraz 
męskiej. Mieli do pokonania odcinek 
całego okrążenia stadionu. Najdłuższy 
dystans, bo aż dwa okrążenia, biegli 

uczniowie i uczennice szkoły gimna-
zjalnej. 

Po zawodach, na boisku szkolnym, 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród  
dla najlepszych i najszybszych uczniów 
biorących udział w biegach. W tym tur-
nieju jednak nie było przegranych i po 
przejściu do sal lekcyjnych nauczyciele 
rozdali wszystkim uczniom łakocie.

Na zakończenie uroczystości zebrani 
goście wpisali się do pamiątkowej księ-
gi memoriałowej. W tym roku wpisów 
dokonali: Wójt Gminy Osina, Wiesław 
Tomkowski; Przewodniczący Rady 
Gminy, Sylwester Gryszówka; Prezes 
„Drewpol sp. z o.o.” Dariusz Włodar-

czyk; przedstawiciel Ośrodka Zdrowia 
w Osinie dr Magdalena Bogusławska; 
była dyrektor szkoły Anna Pilipczuk; 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej Maria Ziemkowska 
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców 
Publicznego Gimnazjum Jolanta 
Buksińska. 

joanna Górczewska-rudnicka 
kornelia Zińczuk

    

Uczniowie biorący udział w zawodach
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Podziękowania 
nadleśnictwu nowogard, 

Panu jerzowi, 
Panu robertowi 

i wszystkim, 
którzy przyczynili się 
do wykonania krzyża 

składa 
sołtys Karska

„Piękne są róże, piękne powoje, 
Lecz najpiękniejsze jest serce Twoje, 
Bo kwiaty zwiędną i żyć przestaną 
A Ty na zawsze będziesz Kochaną” 

Kochanej 

Lucynce Oleksiejuk 
w dniu 70 urodzin 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

Stanisław z rodziną Kamińskich 
ze Świnoujścia 

i Wawrzyniaków ze Szczecina

Barbarze Wieczorek 
z okazji 55 urodzin 

Dużo szczęścia i radości, 
które niechaj zawsze gości 

w dobrym sercu, jasnej duszy 
i niech wszystkie żale głuszy 

Moc najserdeczniejszych życzeń 
składają 

Iwona z Krzyśkiem i dziećmi, 
Beata z Jarkiem i dziećmi, 

Dorota z Darkiem, 
Błażej z Sylwią i dziećmi

najukochańszej 
Wychowawczyni 

Eli Lignarskiej 
z okazji 

Dnia edukacji Narodowej 
składamy  

najserdeczniejsze życzenia 
dużo radości, zdrowia, 
szczęścia i pomyślności 

klasa IIc

Z Pomorzanina do Pogoni
Piętnastoletni piłkarz z na-

szego miasta, Karol Kuchare-
wicz, odniósł pierwszy sukces w 
swojej karierze. Od 16 sierpnia 
jest zawodnikiem juniorów 
młodszych Pogoni Szczecin.

Karol, tak jak wielu jego ró-
wieśników, z pasją biegał za 
piłką. Nie rozstawał się z nią 
nawet w domu, potrafił pójść z 
nią spać. Rodzice nie liczą już 
zbitych szklanek, wazonów czy 
nawet żyrandola. Postanowili 
skierować gdzieś jego pasję.

„W wieku ośmiu lat tata za-
prowadził mnie na stadion i 
zacząłem grać w Pomorzaninie 
Nowogard - wspomina Karol 
Kucharewicz – Koledzy byli 
wówczas starsi ode mnie o 4-5 
lat. Od razu, nie chcąc się chwa-
lić, byłem lepszy od rówieśników. 
Chodziłem na treningi, starałem 
się, czyniłem postępy i z każdym 
rokiem było lepiej.”

Choć niewiele brakowało 
a Karol nie zasiliłby naszego 
klubu. Trener Andrzej Skór-
niewski początkowo uznał, że 
jest on za młody by trafić do 
prowadzonej przez niego gru-
py i kazał mu czekać dwa lata. 
Ojciec Karola nie dawał jednak 
za wygraną, poszedł do Pawła 
Kaczmarka, który zdecydował 
się wziąć młodego piłkarza na 
próbę i tak to się zaczęło. Przez 
trzy sezony Karol doskonalił 
swoje umiejętności wśród star-
szych zawodników pod okiem 
Stefana Pastusiaka. Potem nad 
jego rozwojem czuwał Jarosław 
Kaczmarek. 

W międzyczasie Karol trafił 
do kadry wojewódzkiej. Po-
zytywnie przeszedł selekcję 
w Szczecinie i dostał się do 
szkoły sportowej na ulicy Ho-
żej. W ostatniej chwili jednak 
zrezygnował, gdyż nie chciał 
mieszkać w internacie i wolał 
zostać w domu. Jednak co się 
odwlecze...

„Od kiedy gram w piłkę na 
meczach z Pogonią dodatkowo 
się koncentrowałem. - opowiada 
dziś – Starałem się dobrze wy-
paść, bo wiedziałem, że trenerzy 
obserwują. Dawałem z siebie 
wszystko i się udało. Trener mnie 
wypatrzył.”

Po jednym z takich meczów 
trener skontaktował się z ro-
dzicami chłopca proponując 
wyjazd na obóz szkoleniowy 

na ich koszt. Karol był jednym 
z pięciu testowanych zawod-
ników. Dwóch dostało się do 
szczecińskiego klubu.

„Na obozie wiedziałem, że 
dobrze wypadłem. Na jednym 
z treningów trener powiedział, 
że widzi mnie w drużynie i 
chce bym grał u niego. I jestem 
zawodnikiem Pogoni Szczecin” 
– skromnie mówi Karol.

W jego domu zjawili sie dzia-
łacze i podpisali pierwszą w 
jego życiu umowę transferową. 
Jego nowym trenerem jest Piotr 
Rabe.

Jak mówi młody piłkarz róż-
nica między obydwoma kluba-
mi jest kolosalna:

„W Nowogardzie są dwa tre-
ningi tygodniowo, w Szczeci-
nie jest ich pięć. Trenerzy ze 
Szczecina mają większe poję-
cie o piłce nożnej i wiedzą, co 
zrobić z drużyną piłkarską, 
jak ją przygotować taktycznie. 
Wszystko jest dobrze ułożone. 
W Nowogardzie treningi nie 
były ciężkie, trener starał się 
zainspirować nas futbolem, ale 
nie wszyscy chcieli grać i to nie 
wychodziło. W Szczecinie przed 
każdym meczem mamy piętna-
stominutową odprawę w szatni. 
Trener mówi, co mamy robić, 
jak grać, omawia zalety i wady 
przeciwnika. Jest on rozpracowa-
ny. Wiadomo, że na każdy mecz 
wychodzimy skoncentrowani, 
chcemy pokazać, że my jesteśmy 
Pogoń, że nieprzypadkowo mówi 
się, że jesteśmy najlepsi w Polsce. 
Chcemy wygrać jak najwyżej i 
zaprezentować się jak najlepiej. 

Poza tym są świetnie warunki. 
Codziennie koszona jest trawa, 
za bramką są siatki. Gdy ktoś 
chce zostać po treningu to dostaje 
worek z piłkami i może poćwi-
czyć strzały. Na takiej murawie 
trening to przyjemność. Koledzy 
z drużyny przyjęli mnie dobrze. 
Na treningu jest ciężko, ale każdy 
sobie pomaga. Nie ma żadnej 
zawiści, jest uczciwa sportowa 
rywalizacja.”

Karol jest napastnikiem. Jest 
szybki, lecz jego główną zaletą 
jest technika. W czterech do-
tychczasowych meczach zdobył 
dwie bramki.

„Jak jestem na stadionie, na 
meczu syna to słychać jak inni 
ludzie, rodzice innych zawod-
ników są zdziwieni i zafascy-
nowani tym, co on robi z piłką. 
Zdobywa puchary, tytuły króla 
strzelców w szkolnych rozgryw-
kach. – opowiada ojciec Karola, 
Andrzej Kucharewicz, jego 
najwierniejszy kibic i pierwszy 
trener, po czym jednak dodaje 
– Musi trenować, być ambitny, 
bo tylko ambitni wytrwają i 
pójdą dalej. Bo jak mówi trener z 
ich grupy jeden, może dwóch za-
wodników pójdzie dalej. Chłopcy 
w tym wieku mają różne plany, 
traktują to jak przygodę.

Ulubionym klubem Karola 
jest FC Barcelona. W telewizji 
podziwia grę Ronaldinho i Lio-
nela Messiego. Gdzieś w skry-
tości marzy by kiedyś zagrać 
na poziomie Ligi Mistrzów, ma 
jednak świadomość, że droga 
do tego jest niezwykle długa i 
żmudna.

„Zacząłem od ciężkiej pracy, 
wkładałem w to dużo energii 
i dzięki temu zaangażowaniu 
na treningach udało się. Chcę 
to kontynuować i kiedyś zagrać 
dalej. Może mi się uda. Są ja-
kieś marzenia, ale trzeba się też 
uczyć bo wiecznie piłkarzem 
nie będę.”

Karol już w tej chwili myśli 
o studiach. Przez siostrę kolegi 
zafascynował się prawem i być 
może jego edukacja pójdzie w 
tym kierunku. Nam, miesz-
kańcom Nowogardu wypada 
kibicować młodemu piłkarzowi 
z naszego miasta. Może do-
czekamy się w końcu następcy 
Marka Leśniaka?

Ag

Karol Kucharewicz
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
zawiadamia, że dnia 15.X.2006 r. (niedziela) 

organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

– Towarzyskie na kanale „Świniec” 
w Trzebieszewie. 

Zapisy w kiosku wędkarskim na Pl. Wolności 
do dnia 13.X.2006 r. 

Startowe wynosi 6 zł – Juniorzy nie płacą. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ulicy 5 Marca 

Zapraszamy

Zapraszamy do sklepu 

z PaneLaMI 
Dom Rzemiosła, ul. 3 Maja 48 

(wjazd od restauracji „Przystań”)
• podłogi: Kronopolu i Klassena
• ściany: Kronopolu MDF
  - inne na zamówienie 3 dni
  - PCV (plastic) zewnętrzne mrozoodporne
• drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne, parapety
• listwy, kleje, pokrycia dachowe 
  – rulony i płyty trapezowe

czynne od 9.00 do 17.00
Soboty od 9.00 do 14.00

Tel./fax 091 39 26 077, 0601 750 697
Fachowe doradztwo!

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIca od 119 zł za 1 szt
- FuLda od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

WyPrZedaż ceBuL 
kWIaTOWycH 

Wszystkie 
TuLIPany – 0,50 zł/szt 

Od dnia 11.10.2006 r. 
oferujemy również 
bardzo duży wybór 
drzew owocowych 

w najniższych cenach!!! 
Serdecznie zapraszamy! 

Hurtownia Ogrodnicza 
przy ul. Wojska Polskiego 54 

nowogard

ReklaMaReklaMa ReklaMa

Przedsiębiorstwo 
PKS Gryfice Sp. z o.o. 

w Gryficach, ul. Trzygłowska 32 

zatrudni 
kIerOWcÓW 
Z PraWeM jaZdy 

kat. d • kat. c + e 
w przewozach 

międzynarodowych 
(praca dobrze płatna) 

Kontakt - dział kadr (adres j.w.), 
pok. nr 3, tel. 091 46 98 321, 

e-mail: info@pksgryfice.com.pl

Zaproszenie 
na  V  rajd rowerowy 

Korzystając z uroków ”złotej polskiej jesieni”  zapraszamy wszystkich 
miłośników jazdy rowerowej  do wzięcia udziału w ostatnim w tym roku 
rajdzie potocznie zwanym “WITTERIADĄ”, który  odbędzie się w dniu 14 
października 2006. Celem Radu jest  promocja czynnego wypoczynku  jaką 
jest niewątpliwie  jazda rowerowa oraz zwiedzanie licznych atrakcji na trasie 
przejazdu we wczesnojesiennej scenerii Puszczy Goleniowskiej . 

 Trasa V etapu  przebiegać będzie szlakiem: Nowogard (plaża miejska), Karsk, 
Błotno, Golczewo, Wodzisław, Moracz, Czarnogłowy, Świetoszewo, Łożnica, 
Czermnica, Strzelewo i powrót do Nowogardu.

Podobnie jak ostatnio organizatorzy zrezygnowali z przejazdu w dwóch gru-
pach zaawansowania, gdyż  w poprzednich rajdach nie było chętnych do grupy 
niezaawansowanej ale w sytuacjach losowych można skrócić trasę przejazdu 
tzw. łącznikiem. Zakończenie rajdu przewiduje się około godziny 16.00 na plaży 
miejskiej w Nowogardzie. Długość całej trasy  ok.55 km. Zbiórka uczestników 
rajdu odbędzie się przy plaży miejskiej w Nowogardzie o godz.11.30 wszyscy 
uczestnicy powinni posiadać uprawnienia do poruszania się po drogach pub-
licznych oraz biorą pełną odpowiedzialność za udział w rajdzie.

Po zakończeniu  rajdu na  uczestników czekają atrakcje przygotowane przez 
organizatorów,  jak ciepłe  napoje, kawa, herbata, napoje chłodzące, pieczone  
kiełbaski z grilla, itp.  a wśród  wyrtwałych, którzy przejechali wyznaczoną  
trasę  rozlosowane zostaną nagrody i upominki.

Głównym organizatorem  i fundatorem nagród podczas imprezy jest sklep 
Drogeria ‘”NATURA-WITTER” państwa Teresy i Witalija Grebieniuk a współ-
organizatorem również dzierżawca plaży  Zakład Usługowo Handlowy Pana 
Romualda Kowalskiego.

Kontakt telefoniczny  i dodatkowe informacje tel.509861740 lub 091 
3926569.

Z a P r a S Z a M y !
relacja i zdjęcia z poprzedniego rajdu na stronie www.witter.pl

Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

  WYBORY, WYBORY...
Nowogard, dnia 11 października 2006 r.

Redakcja
„Dziennika Nowogardzkiego”

W związku z informacją i komentarzem „Dziennika Nowogardzkie-
go” pt.: „Równi i równiejsi” autorstwa Rak z poprzedniego piątku prosimy 
opublikować naszą odpowiedź.

Sztab organizacyjny „Harcowiady ‘2006” oraz Komitet Wyborczy „Lewi-
ca i Demokraci” wyrażają swój stanowczy sprzeciw praktykom stosowanym 
przez Redakcję „Dziennika Nowogardzkiego”.

Spotkanie Lewicy Województwa Zachodniopomorskiego „Harcowiada” 
odbyło się już piąty rok z rzędu w Nowogardzie. Jak co roku zapraszamy go-
ści ze świata polityki oraz sympatyków szeroko rozumianej Lewicy. Piknik 
miał charakter luźnego spotkania, w otoczeniu natury, jednak odbywał się 
w kulturalnej i serdecznej atmosferze. Całość imprezy była zabezpieczona 
również od strony porządku i bezpieczeństwa, i nie miało miejsca naduży-
wanie alkoholu.

Natomiast nie możemy odpowiadać za organizowane w tym samym 
czasie inne, niezależne od nas, imprezy odbywające się na terenie Sarniego 
Lasu.

Nasi goście w zdecydowanej większości przyjechali z rodzinami samo-
chodami, a osoby nie posiadające transportu miały zagwarantowane noc-
legi. Nieliczni, którzy przybyli pieszo zachowywali się kulturalnie. Mogą to 
potwierdzić osoby, sprawujące nadzór porządkowy nad piknikiem.

Rozumiemy, że „Dziennik Nowogardzki” nie jest gazetą przychylną Le-
wicy, jednak nie powinien rozmijać się z nieprawdą.

Zarząd Miejsko-Gminny
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Nowogardzie
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
czĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaz OpONY 

SkUp 
SaMOcHODÓW

 ROzBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
pŁaTNOŚĆ GOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960 tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

PSS „SPOŁEM” w Nowogardzie 
ul. 3 Maja 40

Oferuje usługi transportowe 
 - Samochód Polonez :
 -  ładowność 750 kg 
 - 5-osobowy 

cena do uzgodnienia 
telefon kontaktowy : 091 39 21 -805

Sprzedam lokal 
167 m kw. (po Przychodni) 

w Dobrej Nowogardzkiej 
Cena 60.000 zł plus hipoteka 2,5% 

rocznie przez okres 8 lat 
Tel. 0608 337 427

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych im. J. Słowackiego 

w Nowogardzie 

oferuje do wynajęcia 
na imprezy kulturalne 

„dom działkowca” 
Informacje 0693 404 728.

Oddam suczkę 
3-miesięczną 
w dobre ręce 

Tel. 0697 116 186

BeZPŁaTne BadanIa 
cyTOLOGIcZne

Poradnia Ginekologiczna 
NZOZ „Sanus” 

zaprasza na bezpłatne 
badania cytologiczne

w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Szyjki  

Macicy finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Program obejmuje kobiety w 

wieku 25 – 59 lat, które nie wy-
konały badania cytologicznego 

w ciągu ostatnich 3 lat. 
Do ginekologa nie jest 

wymagane skierowanie.
Rejestracja pacjentek codziennie 
w godzinach 8 – 15 w rejestracji 
NZOZ „Sanus, ul. Kościuszki 36 
(I piętro) lub telefonicznie pod 

numerem 091-3926960.
Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Sanus”

zaprasza  
21 października 2006 r. 

(sobota) 
do gabinetów lekarskich 

przy ul. kościuszki 36
na

bezpłatne 
badania 

profilaktyczne
• cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat
• USG piersi
• USG tętnic
• Badanie słuchu
Rejestracja  codziennie w godzi-
nach 8–15 
w rejestracji NZOZ „Sanus, ul. 
Kościuszki 36 ( I piętro ) 
lub telefonicznie pod numerem 
091-3926960.

Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira
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OG£OSZENIA 
drObNE

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-

arową z murowaną altanką, z me-
diami. 0604 509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie o pow. 220 m kw., pow. 
działki ok. 1000 m kw. 0697 11 61 
86.

• Mieszkanie 2, 3-pokojowe (I, II 
piętro) zdecydowanie kupię. 091 
39 104 15.

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Dębicach. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowo-
gardzie. 0661 957 649, po 20.00.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z al-
tanką murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszka-
nie własnościowe, dwupokojowe. 
Tel. 0603 349 436.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
II piętro. 0502 384 315.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, I 
piętro, w centrum. 0606 284 212, 
091 39 17 905.

•  Sprzedam okazyjnie paliwon han-
dlowy, 9 m kw., nowoczesny, okna, 
drzwi, rolety zewnętrzne plastiko-
we. 091 39 26 386. 

•  Wynajmę kawalerkę w centrum dla 
pracownika przedsiębiorstwa. 0604 
787 696. 

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• pilnie kupię mieszkanie 2-poko-

jowe. Tel. 0880 724 468.
• Sprzedam działkę rekreacyjną – 600 

m przy ul. Armii Krajowej z mediami 
i przyczepą kempingową. Ogrodzo-
na. 0608 337 427.

• Sprzedam kontenery blaszane – Tar-
gowisko Miejskie. 0508 444 130.

• Poszukuję kawalerki lub 2-poko-
jowego mieszkania do wynajęcia. 
0692 489 837.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie o pow. mieszkal-
nej 160 m, działka 1000 m. 0601 
576 156.

• Dom Handlowy „VELES” w centrum 
Nowogardu wynajmie stoisko 50 m 
kw., niedrogo. 0501 333 075.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 
091 39 22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam – wydzierżawię lub inne 
propozycje budynek przemysłowo 
mieszkalny. Karsk 35A.

• Sprzedam lub wynajmę garaż muro-
wany w centrum. Tel. 0667 971 814.

• Sprzedam działkę zagospodarowa-
ną, z altanką przy ul. Zamkowej. Tel. 
0606 945 398.

• Sprzedam mieszkanie 2-poziomo-

we, góra, dół, garaż, działka w Błot-
nie. 091 39 17 956.

MOTORYZACJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., 
poj. 2.0 automat, aBS, wspoma-
ganie kierownicy, c. zamek na 
pilota, elektr. szyby, lusterka, 
szyberdach, autoalarm. cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

•  Ford Mondeo, 1998 r. poj. 1,8, 16V, 
przebieg 149.000 km, 4-drzwiowy, z 
salonu, garażowany, pierwszy właś-
ciciel. 091 39 26 386.

• Sprzedam Golf II w całości lub na 
części. Tel. 0602 598 403.

• Sprzedam Fiat 126p, 1989 r., ważny 
przegląd i OC. 0503 671 832.

• Części do 126p sprzedam. 0604 
551 658.

• Koła – silnik – motorynki. 091 39 222 
73.

• Sprzedam przyczepkę kempingo-
wą 520 Hobby, cena 3.000 zł. 091 
39 107 64.

• Sprzedam tanio Ford Fiesta, 1990 r., 
poj. 1.8D, hak, cena do uzgodnieia. 
091 39 25 344, 0502 017 437.

• Sprzedam Fiat 126p, 1980 r., spraw-
ny, cena do uzgodnienia. 091 39 
23 898.

ROLNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! Mechanicz-
ne przekopanie działki glebogry-
zarką wraz z siewem żyta na po-
plon za jedyne 0,40 zł od metra 
kw. oraz rekultywacja wyschnię-
tych trawników. inżynier rolnik. 
0600 653 124.

•  Sprzedam zboże. 0660 010 540. 
•  Ziemniaki jadalne sprzedam. 0667 

839 291. 
• Sprzedam krowę po wycieleniu. 

0888 045 120.
• Sprzedam drzewo opałowe. 0885 

504 662.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony interneto-

we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	

0605	522	340.
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 
703 843.

• DYWaNOpRaNie – 0604 373 143.
• Język niemiecki – szkoła podsta-

wowa, gimnazjum, liceum. Indywi-
dualnie lub w grupach 2 – 3 os., Tel. 
0691 958 940.

• Usługi transportowe do 1,5 t. Fak-
tura VaT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.

•  Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451. 

• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. 
Tanio i solidnie. Tel. 0885 157 291.

• Transport, przeprowadzki. 0604 
516 451.

• NapRaWa SpRzĘTU RTV, ul. Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
0603 584 553.

• J. angielski – korepetycje. 0668 
226 064.

PRACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

• Szkoła Języków Obcych poszu-
kuje do współpracy lektora j. 
angielskiego do poprowadzenia 
zajęć na poziomie szkoły podsta-
wowej. Tel. 0661 131 860.

• zatrudnimy mechanika albo 
szpachlarza samochodowego. 
praca przy sportowych autach. 
zarobki od 1000 zł i więcej. praca 
od zaraz. 0508 246 576, Nowo-
gard.

• Poszukuję opiekunki do dziecka 
(Os. Bema). 0662 055 465.

INNE
• elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody 380V, małe gaba-
ryty, do domku, baru, cena 150 zł 
oraz gazowy podgrzewacz wody 
do domku, baru, cena od 150 zł 
oraz gazowy podgrzewacz wody 
130 – 190 litr., stojący, idealny do 
domku, pensjonatu, restauracji, 

gdzie gorąca woda jest w kilku 
bateriach jednocześnie. 0501 
446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 
5 x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do miesz-
kania, domku, warsztatu – różne 
rozmiary, nowe i uźywane – tanio 
oraz piec gazowy  c.o. Vaillant 
stojący, żeliwny, elektronik, eko-
nomiczny, do domku – kuchni, 
cena 800 zł, serwis gwarancyjny. 
0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• piec gazowy c.o. VaillaNT, elek-
tronik, na mieszkanie, domek, 
cena 1.200 zł oraz Junkers ga-
zowy do łazienki, kuchni, firmy 
Vaillant – cena 400 zł. Gwarancja, 
serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam meble młodzieżowe 
(BRW) – stan b. dobry. 091 39 
23 887.

•  Pianino używane z gwarancją sprze-
dam. 0697 500 184. 

• Owczarek niemiecki – 1,5 roku, pies, 
czarny, podpalany, mocnej budowy, 
czujny. 091 39 21 828.

•  Skradziono dokumenty niezbęd-
ne do pracy zawodowej w nocy z 
3 na 4 października z samochodu 
kia na ul. Wyszyńskiego. znalaz-
cę proszę o zwrot dokumentów 
lub kontakt – 0601 410 758, 091 
39 22 518.

• Sprzedam drzewo opałowe. Tel. 
0692 928 028.

• kupię – sprzedam pilarki spalino-
we fimry Husqvarna (na części). 
Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam betoniarkę, 150 litrów. 
Tel. 0693 404 728.

• Sprzedam toaletę przenośną dla 
osoby niepełnosprawnej. 091 39 
23 259.

• Oddam w dobre ręce młodą, śliczną 
kotkę. 091 39 26 668, 0605 524 788.
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w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00    

ul. Boh. Warszawy 7a. 
a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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krzyżówka nr 41kupon nr 41 Humor 
Henia Szczupaka

rozwiazania krzyżówki nr 40 
– WInO, kOIeTy I ŚPIĘ  (na-
leżało przeczytać objaśnienie 
hasła, a nie wszyscy to uczynili) 
– nadesłali:

Marianna Machocka, Stanisła-
wa Pokorska, Patryk Skowron, 
Pelagia Feliksiak, Jerzy Siedlecki, 
Jerzy Zawadzki, Halina Stefań-
ska, Ryszard Gutowski, Edyta 

Domagalska, Bogumiła Pożniak, 
Andrzej Leszczyński, Włady-
sława Kubisz, Franciszek Pale-
nica, Teresa Młynarska, Aniela 
Włodek, Grażyna Kosmalska, 
Agnieszka Pluta, Andrzej czar-
nowski, Maria Gortat, Andrzej 
Szymanek, Katarzyna Saja.

Prenumeraty „dn” na listo-
pad wylosowali:

- Grażyna Kosmalska – No-
wogard,

- Halina Stefańska – Nowo-
gard,

- Marianna Machocka – Płot-
kowo.

Gratulujemy!   

Rozwiązanie – przysłowie – utworzą litery z pól oznaczonych uporządkowane od 1 do 18.

Wyjaśnienie
Idei sierpnia nie zmarnowano,
W tym tylko szkopuł tkwi mały:
Że ludzie wstali ze styropianu,
A idee tam zostały...

Nie przesadzajmy
Niewiele się zmienia struktura rządzenia,
Gdy się dopasuje fotel do siedzenia.

intencja
Gdy polityk podły zanosi do Boga modły
To w jednej zapewne intencji:
By dotrwał do następnej kadencji.

prowokacyjne kłopoty karierowicza
Rzeczywistość nowa! Nowe wokół wszystko!
Kraj wkracza na tory inne, niepojęte...
Jakież wobec tego zająć stanowisko,
Gdy już... Wszystkie lepsze zajęte!?

pewien polityk
Gdy patrzę na tego ministra,
Nie jestem pewien...
Ekonom to, czy ekonomista.

Odstrzał
Wystrzelali parlament, 
w „Dzienniku” była relacja.
Dla władzy to przestroga, 
czy tylko informacja?

apogeum demokracji
Doczekaliśmy się partyjnego odłamu:
Bez nazwy, bez programu. 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 
7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

Nowogard 09.10.2006r.
OFeRTY pRacY pUp GOleNiÓW, 

Filia NOWOGaRD
1. Mechanik samochodów ciężaro-

wych 
2. Przedstawiciel handlowy (j. niemie-

cki)
3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Sprzedawca paliw
11. Sprzedawca
12. Zbrojarz, cieśla budowlany
13. Konsultant inwestycyjno-ubezpie-

czeniowy
14. Sprzątaczka (1/2 etatu )
15. Pracownik budowlany
16. Murarz
17. Pracownik produkcji (jeliciarz)
18. Piekarz (cukiernik)
19. Pracownik produkcji (stroiki świą-

teczne)

OFeRTY pRacY SpOza ReJONU
1. Konsultant inwestycyjno-ubezpie-

czeniowy, asystent konsultanta 
inwestycyjno – ubezpieczeniowego 
(Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw przygo-
towania produkcji (Szczecin-Dąbie)

3. Murarz, pracownik budowlany 
(Szczecin)

4. Spawacz, ślusarz, monter ( Szcze-
cin)

5. pracownik fizyczny – kierowca min B 
( Szczecin)

6. Pracownik obróbki skór (Łozienica k. 
Goleniowa)

7. Specjalista ds. jakości, kierownik 
ds. kontroli jakości, kontrola jakości 
(Goleniów)

8. Sprzedawca (Goleniów)
9. Kierowca kat D (Redło )
10. Pracownik produkcji (Ościęcin)
11. Kelner (Łukęcin)
12. Kierowca kat. C
13. Pracownik ochrony (gr. inwalidz-

ka)
14. Elektryk

pRzeWÓz OSÓB - ROMaN BiŃczYk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

6 października 2006 r., Wacław Dowgiert, ur. 1926 r., Ostrzyca

7 października 2006 r., Walenty Ślipek, ur. 1941 r., Nowogard

10 października 2006 r., Tadeusz konarski, ur. 1919 r., Nowogard
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Piast Choszczno – Pomorzanin Nowogard 3:4 (2:2)

juniorzy: emocjonujący mecz w choszcznie   Przyjeżdża Fagus 
W najbliższą niedzielę Pomorzanin zmierzy 

się Fagusem Kołbacz. Analizując ligową tabelę 
nasz najbliższy rywal wydaje się być łatwym 
przeciwnikiem. Aktualnie plasuje się na pięt-
nastym, przedostatnim miejscu w jedenastu 
meczach zdobywając sześć punktów.

Początek meczu o odzienie 16.00.
Pozostałe spotkania:
Osadnik Myślibórz - Odra Chojna, Polonia 

Płoty - Piast Choszczno, Piast Chociwel - Kłos 
Pełczyce, Radovia Radowo Małe - Vineta Wolin, 
Sparta Gryfice - Dąb Dębno, Mieszko Miesz-
kowice - Zorza Dobrzany, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski – Lem-
bas (65’ Mordzak), Jakubowski, 
Domanowski, Paszkiewicz, Litwin, 
Pertkiewicz, Majdziński, Majczy-
na, Iwaniuk, Borowik.

Spotkanie juniorów Piasta 
Choszczno z Pomorzaninem No-
wogard mogło podobać się kibi-
com, szczególnie nowogardzkim. 
Prowadzenie przechodziło z rąk 
do rąk, padło wiele bramek, a 
po końcowym gwizdku nasza 
drużyna zeszła do szatni w glorii 
zwycięzców.

Zaczęli gospodarze. W 10. mi-
nucie po rzucie rożnym dwóch 
naszych obrońców mija się z piłką, 
ta trafia do jednego z graczy Piasta, 
który uderza głową na bramkę. 
Lembas zdołał wybić piłkę z linii, 
Pertkiwiecz ją przedłużył, lecz ta 
spadła na 16 metr prosto pod nogi 
jednego z miejscowych zawodni-
ków, który uderzeniem z pierwszej 
piłki trafia pod poprzeczkę dając 
swojej drużynie prowadzenie. 

Kwadrans później pada bramka 
wyrównująca. Jakubowski posyła 
długą piłkę do Iwaniuka, który 
uderzeniem z linii pola karnego 
trafia do siatki. W 30. minucie in-
dywidualna akcja Litwina kończy 
się strzałem z dystansu, lecz piłka 
przelatuje tuż obok okienka. Pięć 
minut później złe wybicie bram-
karza trafia do Borowika, który 
stojąc tyłem do bramki decyduje 
się na strzał. Piłka przelatuje 
nad bramkarzem i Pomorzanin 
uzyskuje jednobramkową prze-
wagę. Przed przerwą Piast zdołał 
jednak wyrównać. W 40. minucie 
po kolejnym rzucie rożnym i ko-
lejnym nieporozumieniu naszych 
obrońców Bobrowski po raz drugi 
wyjmuje piłkę z siatki.

W drugiej połowie zaczął Pomo-
rzanin. W 55. minucie Pertkiewicz 
z rzutu wolnego wrzuca mocną pił-
kę w pole karne, Majczyna strzela 
jednak nad poprzeczką. Pięć minut 
później następuje najładniejsza ak-

cja meczu. Pertkiewicz decyduje się 
na indywidualną akcję, jak tyczki 
mija sześciu rywali i z 16. metrów 
uderza pod poprzeczkę zdobywa-
jąc bramkę na 2:3. W 70. minucie 
Piast jest bliski strzelenia bramki 
wyrównującej. Nasz bramkarz nie 
zdołał złapać mocnego uderzenia 
z 20. metrów, piłka odbija się od 
jego klatki piersiowej, dopadł do 
niej strzelec, lecz jego dobitkę in-
stynktownie broni Bobrowski. Pięć 
minut później dał się już pokonać. 
Ładnego podania do jednego z 
gospodarzy nie zdołał wślizgiem 
wybić nasz obrońca, rywal znalazł 
się w sytuacji sam na sam z bram-
karzem i tej okazji nie zmarnował. 
Pomorzanin atakował dalej. W 
78 minucie Pertkiewicz uderza z 
20. metrów tuż nad poprzeczką. 
W 80. minucie wrzutka Litwina 
trafia na głowę Domanowskiego, 
który strzela obok słupka. W 85. 
minucie Majczyna dośrodkowuje 
z rzutu rożnego, najniższy na 
boisku Litwin wyskakuje do piłki 
i strzałem głową trafia w okienko 
zapewniając zwycięstwo naszej 
drużynie. Tuż przed zakończeniem 
spotkania szansę na podwyższenie 
wyniku miał Borowik, lecz będąc 
sam przed bramkarzem strzelił 
obok słupka.

Pozostałe wyniki meczów:
Radovia Radowo Małe - Sparta 

Gryfice 2:3, Vineta Wolin - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 9:0, Orzeł 
Trzcińsko Zdrój - Piast Chociwel 
0:2, Kłos Pełczyce - Polonia Płoty 
2:1, Fagus Kołbacz - Mieszko 
Mieszkowice 0:0, Odra Chojna 
- Dąb Dębno 3:4.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 11 33 55-5
2.. Vineta Wolin 11 28 41-8
3.  Osadnik Myślibórz 10 21 40-14
4.  Kłos Pełczyce 11 19 32-18  
5.  Pomorzanin Nowogard 11 19 16-21
6.  Dąb Dębno 11 19 37-19
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 10 18 23-39
8.  Mieszko Mieszkowice 11 17 13-27
9.  Sparta Gryfice 11 15 17-20
10.  Polonia Płoty 11 10 23-25
11.  Radovia Radowo Małe 10 10 16-42
12.  Odra ChojnA 11 10 20-38
13.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 11 9 18-27
14.  Fagus Kołbacz 11 9 13-24
15.  Piast Choszczno 11 6 10-35
16.  Zorza Dobrzany 10 5 20-32

Michał Sokulski 
najlepszy

W minioną niedzielę Pomorzanin odnotował 
kolejną porażkę. Zdaniem kibiców odwiedza-
jących stronę www.pomorzaninnowogard.
za.pl najlepszym zawodnikiem naszej drużyny 
był Michał Sokulski. Drugie miejsce w sondzie 
zajął nasz bramkarz Marek Piątkowski, a trzecie 
Wojciech Bonifrowski.

Gratulujemy i życzymy zawodnikom i nam, 
kibicom by następne mecze były lepsze w wy-
konaniu nowogardzkiej drużyny, a wszystkich 
zapraszamy do głosowania.

Andrzej Garguliński

Mocne „uderzenie” 
zawodników 
z Wierzbięcina

W pięknym stylu rozpoczęli sezon podopiecz-
ni Józefa Korkosza reprezentujący klub Pomo-
rzanin Nowogard Luks Top Wierzbięcin.

Magdalena Gargulińska na I WTK odebrała 
puchar dla najlepszej seniorki województwa 
zachodniopomorskiego w sezonie 2005/2006. 
Na tym WTK-u zajęła 3 miejsce. Następnie 
Grażyna Rumińska zdobyła Mistrzostwo Polski 
Nauczycieli.

W dniu 7.10.2006 r. drużyna kobiet rozgromi-
ła zespół „Chrobrego” Międzyzdroje 10:0.

Drużyna grała w składzie:
Magdalena Gargulińska – 2,5 pkt
Monika Buczma – 2,5 pkt
Anna Przybylska – 2,5 pkt
Grażyna Rumińska – 2,5 pkt
Trener - Józef Korkosz.
W tym samym dniu zespół mężczyzn pokonał 

„Lewiatan” ZTTS Złocieniec 8:2.
Zespół grał w składzie:
Artur Lewańczuk – 2,5 pkt
Łukasz Owczarek – 2,5 pkt
Mateusz Motyl – 1,5 pkt
Mateusz Witkowski – 1,5 pkt
Trener - Józef Korkosz.

red.

Oldboje wygrali na Litwie
Oldboje „Bosman” Nowogard 

4 dni przebywali na Litwie na za-
proszenie piłkarzy z Niemenczyna. 
Jeden dzień przeznaczony został 
na zwiedzanie Wilna. W sobotę 7 
października odbył się turniej pił-
karski Oldbojów (drużyn siedmio-
osobowych) siedmioosobowych 
udziałem 5 drużyn. Nasi piłkarze 
pierwszy mecz rozpoczęli z czoło-
wą drużyną oldbojów Litwy „Alfa” 
Wilno (faworyt turnieju). Był to 
pierwszy bardzo trudny mecz ot-
warcia, i na minutę przed końcem 
strzeliliśmy bramkę wygrywając 
1:0. Drugi mecz rozegraliśmy z 
gospodarzami turnieju z Niemen-
czyna. Mecz rozpoczął się fatalnie, 

przegrywaliśmy 2 bramkami, ale w 
końcówce meczu wyrównaliśmy 
remisując 3:3. Kolejny mecz roze-
graliśmy z drużyną z Wilna „Nowe 
Wilno”. Był to kolejny ciężki mecz 
wygrany przez nas 1:0. W ostatnim 
meczu spotkaliśmy się z zespołem 
„Granitas” Wilno i tylko zwycię-
stwo dawało nam 1 miejsce w 
turnieju. Mecz był bardzo zacięty, 
ale w drugiej połowie udało nam 
się strzelić 2 bramki wygrywając 
mecz 2:0. Wygraliśmy turniej 
mając długą ławkę rezerwowych 
i często się zmieniając. W naszej 
drużynie wyróżniali się: Mirosław 
Gliwka – jako bramkarz wpuścił 
tylko 3 bramki, Jacek Nowacki 

„Cygan” – był podporą obrony i 
widząc niemoc napastników w 
pierwszym meczu strzelił zwycię-
ską bramkę. Ponadto bardzo dobry 
mecz rozegrał Andrzej Piątak. 
Piłkarze za I miejsce otrzymali 
puchar oraz medale. W imieniu 
burmistrza Robert Augustynek za-
prosił starostę Niemenczyna oraz 
drużyny piłkarskie uczestniczące w 
turnieju do Nowogardu. Drużyna 
„Granitas” Wilno złożyła Andrze-
jowi Szafranowi bardzo ciekawą 
propozycję współpracy z udziałem 
trampkarzy, seniorów, juniorów i 
oldbojów pomiędzy Nowogardem 
i Wilnem. Po turnieju oprócz czę-
ści integracyjnej i gościnności mie-
liśmy do dyspozycji saunę, basen i 
sprzęt do tenisa stołowego.

a. Szafran
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ReklaMa

Firma „BeTMiX” 
w Nowogardzie 

ul. Górna 4 

zatrudni 
na umowę o pracę 

kierowcę kat. c + e 
Tel. 0600 418 940

 Witamy wśród nas...

Córka Patrycji Majki ur. 
2.10.06 z Kikorzy

Syn Ewy Mikołajczyk 
ur. 7.10.06 z Grzęzna

Córka Marioli Kobus 
ur. 6.10.06 z Nowogar-
du

Syn Elżbiety Gąsior ur. 
6.10.06 z Malińca

Syn Gabrieli Marek ur. 
7.10.06 z Rekowa

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko. 
Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodzica.

ReklaMa
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nowe dzwony 
na dzień Papieski 

czytaj na str. 5

Foto F. karolewski

czytaj na str. 13

W niedzielę, 15 października w 
przeddzień 28. rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na papieża obcho-
dziliśmy niezwykłą uroczystość 
- VI Dzień Papieski.  Od połu-
dnia przygotowywana była scena, 
można było wysłuchać różnych 
przemówień Ojca Św. z Jego piel-
grzymek do Ojczyzny. W czasie 
wszystkich Mszy św. modlono się 
o szybką beatyfikację Jana Pawła 
II, młodzież zbierała także ofiary 
na Fundację „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”.

Od godz. 17.00 na Placu Wolno-
ści występowały zespoły muzyczne, 
m.in. zespół kleryków ze Szczecina. 

Można było także skosztować no-
wogardzkich kremówek.

O godz. 20.00 zorganizowano 
marsz ulicami miasta w kierunku 
kościoła św. Rafała Kalinowskiego, 
gdzie przy pomocy prezentacji 
multimedialnej przypominano 
postać największego z Polaków. 
Odbyło się także czuwanie mod-
litewne.

Radość z przeżywania Dnia 
Papieskiego powiększona została 
widokiem trzech nowych dzwonów 
do kościoła pw. WNMP. Aktualnie 
znajdują się one w prezbiterium. 
Na wieży naszego kościoła zawisną 
najprawdopodobniej pod koniec 

listopada, wtedy będziemy mogli 
usłyszeć ich śpiew, kiedy będą 
wzywać mieszkańców na modlitwę 
i Eucharystię. 

kari

Fotorelacja 
z dnia Papieskiego str. 4

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ReklaMa

Wielki sukces 
Wojtka Koladyńskiego

Mówca 
Znakomity

Mały Chór 
Sylwestrowych Mikołajów

Zabawa 
jakiej 
nie było

Po raz pierwszy 

Pełna lista 
kandydatów
do rady

Pomorzanin Nowogard

Spełniony 
obowiązek
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  Sygnały CzytelnikówKALENDARIUM
17 października
imieniny: Florentyn, Heron, Ignacy, Laurentyna, Lucyna, 
Małgorzata, Mamelta, Marian, Niceta, Rudolf, Rudolfa, 
Rudolfina, Sulisława i Wiktor
ONZ  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

18 października
imieniny: Asklepiades, Bratomił, Hanna, Julian, Just, 
Łukasz, Miłobrat, Piotr, Remigia, Remigiusz i Siemowit.
Święto Wojsk Łączności i Informatyki
Dzień Poczty Polskiej
Dzień Łączności

19 października
imieniny: Akwilin, Ferdynand, Fredeswinda, Izaak, Jan, 
Kleopatra, Laura, Lucjusz, Łucjusz, Paweł, Pelagia, Pelag
iusz, Piotr, Ptolemeusz, Siemowit, Skarbimir i Ziemowit

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np. : odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy. 
Redakcja

Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddział Rejo-
nowy w Nowogardzie zaprasza w 
nasze szeregi.

W poniedziałki i piątki od 10.00 
do 12.00 czekamy w biurze i w 
klubie przy 700-lecia 14.

Prosimy sprawdzić w legity-
macji czy składki za ten rok są 
opłacone.

Serdecznie zapraszamy

Wywóz 
śmieci

Chciałem napisać o wywożeniu śmieci do 
osiedlowych śmietników przy ulicy Warszaw-
skiej 10, 11 oraz przy ulicy Kowalskiej przez 
ludzi niemieszkających w blokach przy tych 
właśnie ulicach. Za te śmieci musimy płacić my, 
mieszkańcy tych właśnie bloków. Już nieraz za-
uważyłem jak podjeżdżają pod śmietniki samo-
chody, z których wynoszone są odpady.  Na ulicy 
Osiedlowej słyszałem, iż są śmietniki pozamy-
kane na kłódki. Czy tak dalej musi być? Czy nie 
można wyjść z tej sprawy tak aby mieszkańcom 
było wygodnie? 

czytelnik

Ogrzewanie 
w SM „Gardno”

Do naszej redakcji zadzwonili mieszkańcy 
SM „Gardno” zbulwersowani brakiem reakcji 
władz spółdzielni na niezbyt sprzyjającą aurę, a 
co za tym idzie na niewłączanie ogrzewania w 
ich mieszkaniach. Pogoda jaka jest każdy widzi, 
temperatury spadły, w nocy zanotowano już przy-
gruntowe przymrozki, a spółdzielnia nie poczuwa 
się do ogrzewania administrowanych przez siebie 
budynków.

Skontaktowaliśmy się ze SM „Gardno” i 
usłyszeliśmy zapewnienie, że od poniedziałku 
(16.10.2006 r.) ogrzewanie zostanie włączone. 
Miejmy nadzieję, że to nie były tylko puste obiet-
nice, i mieszkańcy wielu osiedli cieszyć się będą z 
ciepła płynącego z ich kaloryferów.

Kari

kronika policyjna
We wtorek tuż po północy 

włamano się do sklepu z elek-
tronarzędziami przy ulicy War-
szawskiej. Sprawca po wybiciu 
szyby skradł pilarkę spalinową 
husquarna wartości 2450 zł. Jest 
świadek, który był w okolicy 
,gdy miało miejsce to zdarze-
nie, niemniej policjanci proszą 
o kontakt wszystkich, którzy 
mogą cokolwiek wiedzieć na 
ten temat.

W czwartek zgłoszono kra-
dzież samochodów toyota land-
cruiser i bmw x5 zaparkowanych 
na ulicy Bema. Właściciel tych 
pojazdów wycenił ich wartość 
na 280 tys. zł. Wszystkich, któ-
rzy wiedzą cokolwiek na temat 
tego zdarzenia policjanci proszą 
o kontakt z dyżurnym nowo-
gardzkiego Komisariatu pod 
numerem telefonu (091) 579 23 
11 lub alarmowe 997 i 112.

Policjanci zatrzymali w Osinie 
kierującego samochdem honda 
civic Siergieja D. Miał on w 
wydychanym powietrzu 1,97 
promila alkoholu.

W Nowogardzie zatrzymano 
Andrzeja W., który jechał samo-
chodem marki hyundai mając 
1,3 promila.

Włamano się do piwnicy 
domu przy ulicy 3 Maja. Złodziej 
przepiłował skobel, wyprowadził 
rower górski cross wartości 300 
zł, po czym poprawił skobel 
tak, by na pierwszy rzut oka nie 
było widać śladów włamania. W 
związku z powtarzającymi się 

takimi zdarzeniami policjanci 
apelują do mieszkańców by 
zwracali uwagę na obce osoby 
przebywające w piwnicach.

Policjanci patrolu pieszego 
kontrolowali grupę dziwnie 
zachowujących się młodych lu-
dzi, przebywających w okolicy 
zabytkowych murów obronnych. 
Okazało się, że palili oni mari-
huanę, a jeden z nich miał przy 
sobie środki odurzające. Został 
on zatrzymany do wyjaśnienia 
całej sprawy.

W piątek na wniosek Ko-
mendanta Policji w Nowogar-
dzie sąd aresztował wspólnika 
zatrzymanego przed kilkoma 
miesiącami młodego mężczyzny, 
podejrzanego o kradzież meta-
lowych elementów nagrobków 
i profanację grobów. W chwili 
zatrzymania tamtego mężczyzny 
jego wspólnik odbywał karę za 
inne przestępstwa. Został on 
aresztowany na okres miesiąca.

Na drodze krajowej nr 6 poli-
cjanci zatrzymali kierującego do-
stawczym mercedesem Rajmun-
da K. Miał on w wydychanym 
powietrzu 2 promile alkoholu.

W sobotę w godzinach ran-
nych personel stacji paliw „Or-
len” powiadomił o kradzieży 
paliwa wartości 112 zł. Kierowca 
hondy civic podjechał do dys-
trybutora po czym odjechał nie 
płacąc rachunku. Po analizie 
nagrania okazało się, że miał on 
przyczepione tablice rejestra-
cyjne należące do właściciela 

poloneza zaparkowanego na 
ulicy Bankowej.

Włamano się do piwnicy przy 
ulicy Warszawskiej. Skradziono 
rower i elektronarzędzia warto-
ści 360 zł. 

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali Zenona 
T. jadącego rowerem mając 1,5 
promila alkoholu.

Policjanci zostali powiado-
mienie, że na poczekalni dworca 
kolejowego ktoś wybił szybę. 
Po przybyciu na miejsce zastali 
mieszkańca gminy Police, który 
wyjaśnił, że... było mu zimno i 
nie miał gdzie się podziać, więc 
dzięki temu czynowi postanowił 
spędzić noc w nowogardzkim 
komisariacie. Stanie on przed 
Sądem Grodzkim.

W niedzielę na ulicy 700 lecia 
policjanci zatrzymali kierujące-
go „maluchem” Pawła B., który 
usiadł za kierownicą mając aż 2,2 
promila alkoholu.

Ag

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardz-
kiej zaprasza na spotkanie promocyjne płyty

Nowogardzkiego Zespołu Folklorystycznego 
„KAPELA RYCHA”.

Spotkanie odbędzie się 25 października b.r. 
(środa) o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie.

W programie prezentacja zespołu i wydanej 
płyty. 

Wszystkich zainteresowanych muzyką ludo-
wa serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej 

Franciszek karolewski
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Apel do młodych

Zawrzyjmy porozumienie 
ponad podziałami!

 
Michał Wiatr

Jestem oburzony i mówię stanow-
cze NIE dla insynuacji autorstwa 
doktora K, jakoby młodzi ludzie 
angażowali się w sprawy naszego 
miasta z: „chęci dorwania się do 
stanowiska dla mamony”. Sprzeci-
wiam się tej tezie i aby dać kres tym 
oszczerstwom odpowiem w imieniu 
młodych ludzi: 

Pierwszym wnioskiem, jaki młodzi 
radni złożą w radach miasta i powiatu 
będzie: likwidacja diet dla radnych, 
a jeśli nie będzie na to zgody obni-
żenie ich do możliwie najniższego 
poziomu. 

W tym celu apeluję do młodych 
z PO, PiS, nFS, Samoobrony o za-
warcie porozumienia młodych ponad 
podziałami. Niech do porozumienia 
przystąpią również młodzi z PSL 
wyrażając swój sprzeciw wobec do-
tychczasowych praktyk radnych.

Powiedzmy wspólnie nie „starym 
pływakom politycznym próbującym 
za wszelką cenę utrzymać się na po-
wierzchni”. Dosyć przysypiania na 
sesjach rady, nie pozwólmy więcej 
rządzić nami ludziom, którzy nie 
mają pojęcia o problemach tego 
miasta.

Zapraszam was jutro (środa 
18.10.2006 r.) o godzinie 17.30 do 

I znów przemycono uchwałę!

Biblioteki Miejskiej, abyśmy wspól-
nie spotkali się i podpisali porozu-
mienie młodych ponad podziałami, 
w którym zawrzemy następujące 
postanowienia:

• Sprzeciwiamy się brudnym tech-
nikom oszukiwania obywateli. Bę-
dziemy prowadzić czystą i uczciwą 
kampanię informacyjną - szanujmy 
siebie nawzajem.

• Będziemy ponad interes par-
tyjny stawiać sprawy związane z 
rozwojem miasta i powiatu. niech 
młodzi tworzą wspólnie dobrą przy-
szłość naszego miasta i jego silną 
pozycję w powiecie.

• jako młodzi pokażemy, że nie 
dla stanowisk i mamony, a dla dobra 
naszego miasta i jego silnej pozycji 
w powiecie chcemy pełnić funkcję 
radnych. Zniesiemy diety, a jeśli nie 
będzie to możliwe obniżymy je do 
najniższego poziomu.

• Będziemy godnie reprezentować 

swoich obywateli, na zewnątrz: 
mieszkańcy nie będą się za nas 
wstydzić. nie potrzebujemy tłuma-
czy i słuchawek w uszach, jesteśmy 
młodzi, wykształceni, znamy języki. 
nowogard i powiat goleniowski 
będzie miał w końcu godnych re-
prezentantów w europie, a nie jak 
dotychczas nieuków i pijaków.

• Będziemy walczyć z PrL-ow-
skim betonem, żeby więcej nie 
uciskał naszego miasta i stawiał w 
powiecie sprawy nowogardu na 
równie z Goleniowem. do tego 
potrzebna jest natychmiastowa 
wymiana pokoleń.  

Pokażmy niezależnie od poglądów 
politycznych i przynależności, że po-
trafimy w zgodzie współpracować, bo 
naszym wspólnym celem jest dobro 
Nowogardu i jego silna pozycja w 
powiecie.   

Zapraszam serdecznie.

 Eugeniusz Korneluk

Na ostatniej, a przedostatniej w tej 
kadencji sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 20 września 2006 r. spryt-
nie przemycono uchwałę! Na tej sesji 
padł chyba swoisty rekord w tempie 
podejmowania uchwał. Absolutnie 
nie podejmowano na ich temat nawet 
najmniejszej dyskusji, nawet ich nie 
odczytano, co mamy udokumentowa-
ne na filmie wideo. Podjęcie kilku tak 
bardzo ważnych uchwał dotyczących 
północnej obwodnicy wokół Nowo-
gardu i innej mającej wpływ nie tylko 
na środowisko, ale i zdrowie ludzkie 
zajęło zaledwie kilkadziesiąt sekund! 
Stwierdził to zdziwiony sam Przewod-
niczący RM Pan S. Kazuba – cyt. „było 
to najszybsze procedowanie w sprawie 
...”. Szczególnie, dotyczy to uchwały RM 
w Nowogardzie Nr XXXIX/354/06 z 20 
września br. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Miętno” oraz przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany planu zag. przestrz. gm. 
Nowogard – obręb geodezyjny Miętno 
– działki nr 109/2, 142/5, 144/25, 104/2, 
100/7, 128/2, 126/60 przyjętego uchwa-
łą Nr XLII/334/02 RM w Nowogardzie 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

Paragraf 1.1 mówi że: ...przystępuje 
się do sporz. w/w planu – z wyłącze-
niem obszarów, na których obowiązują 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte: (tu podane 
są 4 podpunkty, 

- 3-ci z nich cytuję: „uchwałą nr 
XLV/350/02 rady Miejskiej w no-
wogardzie z dnia 11 lipca 2002 r. w 
sprawie zmiany w miejscowym planie 
ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy nowogard 
obręb Miętno i dąbrowa nowogardz-
ka pod funkcje: przemysłową i prze-
twórczą związaną z przetwórstwem 
rolno-spożywczym, w tym zakład 
utylizacji odpadów zwierzęcych (dz. 
u. W. Z. nr 55 poz. 1244);”

Paragraf 1.2. „Granice obszaru ob-
jętego projektem miejscowego planu 
zag. przestrz. przedstawia załącznik 
do niniejszej uchwały, stanowiący jej 
integralną część.”

Paragraf 1.3 „Przedmiotem miejsc. 
planu zag. przestrz. będzie rozstrzyg-
nięcie możliwości wprowadzenia 
terenów o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania oraz 
ustalenie zasad obsługi tych terenów w 
zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej.”

- W dodatku w/w załączniku – (map-
ce) do tej uchwały jest niedopuszczalny 
prawnie błąd! Na planie zaznaczonych 
jest 5 obszarów, w legendzie jest 5 
podpunktów w których nr 1 i 2 to 
identyczny tekst, lecz na mapce to już 
2 odrębne tereny. Czy radni tego nie 
dostrzegli? A może w ogóle tej uchwały 
nie przeczytali, skoro za jej przyjęciem 
zagłosowali tak jednogłośnie!

 
Wobec powyższego, może Pan Bur-

mistrz odpowie nam na pytania:
- Kto jest autorem tej uchwały i komu 

ona ma służyć?

- Dlaczego ją tak pokrętnie sprecyzo-
wano, wprowadzając w dezinformację 
radnych Rady Miejskiej?

- Czy podjęcie tej uchwały nie ma na 
celu zalegalizować nieprawnie  wybu-
dowany potężny zbiornik na gnojówkę 
wielkości boiska piłkarskiego o nazwie 
– „laguna”, 500 metrów od J. W. w Gli-
cku przez „Poldanor”?

- Czy czasami nie chodzi o ustale-
nie strefy ochronnej przez fikcyjne 
nasadzenie drzew przed terenem pla-
nowanej spalarni i zakładu utylizacji 
padliny w Glicku? - Czyżby podjęcie 
tej uchwały miało być ostatnim ogni-
wem decyzyjnym – (którego brakuje), 
przed mająca niebawem ruszyć budową 
niebezpiecznej dla mieszkańców gminy 
Nowogard i niechcianej inwestycji w 
Glicku?

Panie K. Ziemba Prosimy o od-
powiedź na powyższe pytania już w 
najbliższym nr DN i to bez zbędnej 
zwłoki jaką Pan w swojej praktyce 
często stosuje! 
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Fotorelacja z VI dnia Papieskiego w nowogardzie
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Wielki sukces Wojtka Koladyńskiego!

Mówca Znakomity
W miniony weekend w Katowicach odbył się Konkurs na Mówcę Znakomitego będący częścią od-

bywającego się już od 19 lat Dyktanda Ogólnopolskiego. Tryumfatorem tej prestiżowej imprezy został 
Wojtek Koladyński!

Maturzysta z Nowogardu prze-
szedł przez eliminacje regionalne 
i znalazł się wśród piętnastu 
finalistów, którzy w miniony 
weekend rywalizowali ze sobą 
w Katowicach. 

Pierwsza część odbyła się w 
piątek. Wygłosił wówczas mowę 
na temat „Poetami się rodzą, 
mówcami zostają” i wraz z pozo-
stałymi uczestnikami czekał do 
soboty. Godzinę przed ogłosze-
niem werdyktu jurorzy 
zaprosili trzy osoby do 
ścisłego finału, którzy 
mieli wygłosić mowę 
dziękczynną. Znalazł 
się w nim również 
Wojtek, który podzię-
kował rodzicom za 
rozpalenie w nim mi-
łości do słowa. Jurorzy 
z profesorem Jerzym 
Bralczykiem na czele 
uznali, że to właśnie 
jemu należy się tytuł 
Mówcy Znakomitego. 

Laureat myśli już o 
Międzywydziałowych 
Indywidualnych Stu-
diach Humanistycz-
nych w Warszawie. 
Jego marzeniem jest 
zostać dziennikarzem 
radiowym. Z takim punktem 
w życiorysie jest z pewnością 
znacznie bliższy jego realizacji i 
kto wie, może już niedługo usły-
szymy go na antenie ulubionej 
„Trójki”.

 Z Katowic Wojtek Koladyński 
wrócił bogatszy o główną na-
grodę konkursu, 10 tys. zł. Roz-
mawialiśmy z nim jeszcze przed 
wyjazdem do Katowic. Dlatego 
jego odpowiedź na pytanie czy 
opłaca się uczyć w świetle jego 
wielkiego sukcesu nabiera znacz-
nie większego znaczenia.

 „d.n.”: Przyzwyczailiśmy 
się już do twoich sukcesów, co 
chwilę możemy opisywać je na 
naszych łamach. Opowiedz o 
tym najnowszym. co to był za 
konkurs?

Wojtek koladyński: Konkurs 
organizowany przez „Gazetę 
Wyborczą”, Mówca Znakomi-
ty, w ramach festiwalu języka 
polskiego, był jakby imprezą 
towarzyszącą ogólnopolskiego 
dyktanda, które jest już od wielu 

lat organizowane. Ja zostałem 
Zachodniopomorskim Mówcą 
Znakomitym i już w najbliższy 
weekend jadę na finał ogólno-
polski do Katowic. Cały konkurs 
odbywał się w dwóch etapach. 
Najpierw były eliminacje regio-
nalne, a 6 października czterech 
finalistów, w tym ja, zmierzyło 
się w siedzibie Polskiego Radia. 
Oprócz mnie był jeszcze jeden 
chłopak w moim wieku z XVII 

Liceum, jeden chłopak, który te-
raz robi doktorat na Uniwersyte-
cie Szczecińskim z informatyki i 
młody mężczyzna, który pracuje 
w firmie logistycznej. 

„d.n.”: Wiem, że były cie-
kawe zadania. na czym one 
polegały?

W.k.: Tak. Już zresztą same 
eliminacje były dość ciekawe. 
To były dwa krótkie zadania. Ja 
akurat miałem złożyć życzenia 
teściowej. Teściowej nie mam, 
więc było trochę abstrakcyjnie. 
Drugim zadaniem było opisanie 
smaku swojej ulubionej potrawy. 
Z kolei w finale całość przebie-
gała w trzech rundach. Pierwsza 
runda to była polemika w pa-
rach. Każda z par losowała inny 
temat. Ja z Piotrem Sulikowskim 
mieliśmy polemikę na temat „ja-
kie zwierzę domowe lepiej mieć, 
psa czy kota”. Ja broniłem kotów 
oczywiście, bo jakżeby inaczej. 
Druga runda to był jeden temat 
dla wszystkich. To był temat 
„nie pijcie zbyt dużo kawy”. Au-

dytorium, do którego mieliśmy 
to powiedzieć to byli urzędnicy, 
a potem do jeszcze jednego z 
dwóch zaproponowanych. Ja 
mówiłem akurat do dziennika-
rzy. Po tych dwóch rundach były 
zliczone punkty i dwie najlepsze 
osoby, czyli ja i Robert Bagiński, 
ten od logistyki, zmierzyliśmy się 
w finale. Wyglądał on tak, że lo-
sowało się trzy tematy i na te trzy 
tematy były przemówienia. Ja 

akurat miałem tematy 
„pijcie mleko”, „bywa 
często zwiedzionym, 
kto lubi być chwalo-
nym” i „nie wszystko 
złoto, co się świeci”. Na 
przemówienie prze-
znaczone były dwie 
minuty

„d.n.”: dlaczego 
więc dziennikarze 
nie powinni pić zbyt 
dużo kawy?

W.k.: Jest wiele po-
wodów. Po pierwsze 
jest to niebezpieczne 
dla ich komputerów, 
bo kawa plus klawia-
tura to jest spięcie. 
Niebezpieczne dla ich 
artykułów, bo kawa 
plus artykuł to rozma-

zany artykuł i znowu więcej pra-
cy. Niebezpieczne też dla serc, bo 
gdy serce za mocno bije jest się 
podekscytowanym i nie zwraca 
się uwagi na wszystko, a dzien-
nikarz powinien zwracać uwagę 
bezwzględnie na wszystko. A 
poza tym ten zapach kawy psuje 
obiektywizm, bo na wszystko się 
patrzy przez tę kawę. 

„d.n.”: Były też wymierne 
korzyści tego konkursu.

W.k.: Po pierwsze Katowice. 
W Katowicach będę walczył o 10 
tysięcy złotych. Na razie nagro-
da, pomijając te symboliczne w 
stylu kubek, książka, to 2 tysiące 
złotych brutto.

„d.n.”: W którejś z rozmów 
powiedziałeś, że opłaca się 
uczyć. nadal tak twierdzisz.

W.k.: Zdecydowanie opłaca 
się uczyć.

„d.n.”: dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmawiał 
Andrzej Garguliński

jest praca 
w Irlandii

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 
uprzejmie informuje, że w dniach 19-20 paź-
dziernika b.r na Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, odbędą się Irlandzkie Targi Pracy, 
organizowane przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Szczecinie. Targi skierowane są do osób 
zainteresowanych  podjęciem pracy w Irlandii. 
W ramach targów uczestnicy otrzymają: 

• oferty pracy oraz możliwość odbycia 
rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami 
irlandzkimi,  

• szeroką informację na temat warunków 
życia i pracy w Irlandii, systemu podatkowego, 
systemu ubezpieczeń społecznych, uznawania 
kwalifikacji zawodowych w Irlandii,

• możliwość odbycia konsultacji z repre-
zentującymi irlandzkie służby zatrudnienia 
doradcami Eures. 

Kilkanaście firm z Irlandii będzie rekrutować 
pracowników m.in.: następujące stanowiska:

• stolarz, cieśla,
• płytkarz/dachówkarz,
• tynkarz,
• murarz,
• robotnik budowlany,
• malarz,
• kierowca koparki,
• kierowca C, E,
• operator CNC (sterowane komputerowo 

urządzenia do obróbki materiałów np.: frezarki 
bądź obrabiarki),

• inżynier systemów chłodzenia i klimaty-
zacji,

Pełna informacja na temat Dni Irlandzkich 
znajduje się na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.
wup.pl  w zakładce EURES - „Irish days”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
targach „Irish Days”.

aPeL nSZZ 
„SOLIdarnOŚĆ”

Od  tygodnia posiadamy własną siedzibę. 
Mieści się ona przy ul. 700-lecia 14 (w po-
dwórku po lewej stronie). Mimo, że mamy już 
swoje miejsce, nie możemy się tam spotykać, 
ponieważ nie ma tam ani stołu ani krzeseł-
ka. Zwracam się więc do ludzi dobrej woli o 
nieodpłatne przekazanie stołu, biurka, szafki 
i każdej ilości krzeseł. Czasem takowe leżą na 
strychu, nie używane, a nam bardzo potrzeb-
ne. Ewentualnych darczyńców proszę o kon-
takt telefoniczny pod numerem 091 392 21 76 
lub telefon komórkowy 0 508 445 052.

Przewodnicząca Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej NSZZ Solidarność POiW 

anna kowalczyk-krzywania
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  WYBORY, WYBORY...

rafał Szpilkowski

Uśmiałem się serdecznie widząc 
jak mój artykuł „Nad jeziorem” 
zainspirował umysły pewnych no-
wogardzian. Moja idea spodobała się 
bardzo p.p. Kosińskiemu i Krzywani. 
Pan Krzywania umieścił zaprezento-
wane przeze mnie pomysły na swojej 
stronie internetowej, w programie 
wyborczym. W czwartek, 12.X, punkt 
7. jego programu, mówiący o terenach 
wokół jeziora, był jedynym opra-
cowanym punktem z listy 12 haseł 
wyborczych. Zawierał zdania niemal 
dokładnie przepisane z mojego arty-
kułu. Dziękuję Panie Marku za hołd, 
który w ten sposób złożył Pan mojej 
pracy umysłowej. Nie obrażam się, bo 
pomysł na Park potrzebuje wsparcia 
w różnych grupach społecznych.

Pan Krzysztof Kosiński, którego dla 
oszczędności miejsca będę nazywał 
panem k., tak mocno uległ urokowi 
moich propozycji, że doznał urojeń 
paranoidalnych, czego wyrazem są 
wynurzenia w piątkowym DN. Kiedy 
to Pan, Panie K. rozmawiał ze mną  o 
„swoim” pomyśle na amfiteatr? Kiedy 
Pan rozmawiał ze mną o boiskach 
i placach zabaw? Nawet gdybym 
chciał Pana wysłuchać, to było by to 
niemożliwe, bo ciągle bajał Pan o tym 
nieszczęsnym skateparku.

Problem z panem K. Jest taki, że jest 
po prostu niewiarygodny. Pan K. zre-
alizowałby ten skatepark, gdyby jazda 
na rolkach była jego pasją. Ale gdyby 
mu kiedyś rolki do nóg przypiąć, to 
jak nic zęby sobie powybija. Dlatego, 
tak w głębi duszy, pan K. ma skatepark 
gdzieś, bo emocjonalnie mu on wisi. 
Pan K. nie ma małych dzieci, więc co 
go obchodzą place zabaw. Pan K. nie 
gra w piłkę, więc na boiska pieniędzy 
w budżecie nie znajdzie. Po co panu K. 
amfiteatr, skoro prawie każdy week-
end spędza w Niemczech. Pan K. jest 
w rozkroku między Polską a swoim 
drugim Heimatem, więc jak może być 
wiarygodny dla nas, nowogardzian na 
pełny etat, na 7 dni w tygodniu? To 
wszystko jest grą wyborczą. Pan K. 
podczepia się pod działkowców, choć 
działki nie uprawia. Uwodzi samotne 
matki, choć obrzuciłyby go zgniłymi 

jajami, gdyby zajechał do nich swoją 
śliczną toyotą. Sugeruje, że idee, które 
opisałem w tekście „Nad jeziorem” 
pochodzą od niego. Już sam nie wiem, 
czy to wszystko jest bardziej śmieszne, 
czy żałosne.

Wie Pan, Panie K. dlaczego napisa-
łem o placu zabaw? Bo jeżdżę z moją 
małą Olą po nowogardzie rowerem 
i nie mam miejsca, żeby ją wysadzić 
z fotelika, aby się pobawiła. Ostatnio 
musiałem przechodzić z nią, jak jakiś 
bandzior, przez płot przedszkola. Bo 
tylko przedszkola mają bezpieczne, 
certyfikowane place zabaw w tym 
mieście. Niestety zamykają je po g. 
16 na kłódkę. Dlatego nawet, jeżeli 
nie zbiorę dość głosów, żeby wejść do 
Rady, to zrobię wszystko, żeby plac 
zabaw powstał.

Co niedziela, o 11.30 można mnie 
spotkać na boisku na Harcówce. Ra-
zem z innymi fascynatami przez dwie 
godziny biegam za piłką nożną po 
piasku, kępach trawy i korzeniach. 
Nieważne, czy jest błoto, deszcz, mróz 
czy upał. Niedawno jeden z kolegów 
zamiast w piłkę, konkretnie przyłożył 
w wystający z ziemi korzeń, co skoń-
czyło się pęknięciem palca w trzech 
miejscach. Minęły dwa tygodnie 
i już go ciągnie na boisko. To jest 
prawdziwa pasja, Panie K. Niektórzy 
z kolegów z boiska są starsi od pana 
K. Mam dla nich ogromny szacunek 
za to, że nie dają się czasowi i nie 
wożą tylko swojego zadka autem. W 
Nowogardzie pojawiła się idea budo-
wy boiska ze sztuczną nawierzchnią 
i ja ją popieram, tak jak każdą ideę 
związaną z kulturą fizyczną. Nie dla-
tego, że mi to daje głosy wyborców, 
tylko dlatego, że sport jest w moim 
sercu od dzieciństwa, że szacunku 
dla sportowej rywalizacji nauczyłem 
się od ojca. Piłka ręczna była moim 
życiem. Niestety Nowogard o niej 
zapomniał.

Wie Pan, Panie K. dlaczego pan 
tylko myślał, a ja napisałem o Parku 
nad jeziorem? Bo jestem architektem 
i mój umysł już od 11 lat, jeżeli liczyć 
studia, jest nastawiony na tworzenie 
rzeczy, których nie ma. Praca archi-
tekta polega na przemianie pustki w 
coś pięknego. Na studiach projekto-
wałem tereny rekreacyjne i uczyłem 
się ich komponowania z przestrzenią 
miejską.  Na studiach napisałem 
pracę o wpływie zagospodarowania 
przestrzeni na zachowania społeczne. 
Na studiach uczyłem się planowania 
procesu inwestycyjnego. Od sześciu 
lat pracuję jako projektant. Od dwóch 
lat prowadzę własną pracownię ar-

Potrzeba pasji...
chitektoniczną.  Dlatego to, co dla 
Pana jest czarną magią – te papierki, 
formalności, fundusze unijne – dla 
mnie jest chlebem powszednim. Je-
stem inżynierem – myślę technicznie. 
Jeżeli o czymś piszę, to wiem jak to 
zrealizować. A Pan po prostu macha 
językiem i nic z tego nie wynika.

Jeżeli pan K., będąc w Radzie 
Miejskiej przez 4 lata kolegą klubo-
wym burmistrza i członkiem koali-
cyjnej większości rządzącej, jedynie 
„poruszał sprawę jeziora i rozwoju 
turystycznego” i nie udało mu się nic 
zrealizować, to po co właściwie K. brał 
diety za pracę radnego? To kto ma w 
tym mieście coś zrealizować, jeżeli 
nie radny koalicji rządzącej? Pani 
Jadzia? Pani Danuśka? Pan Sprężyna? 
Wychodzi na to, że kadencja radnego 
K. jest funta kłaków nie warta i należy 
zadać sobie pytanie po co pcha się on 
znów do ratusza.

Powiada Pan K., że Rada każdą 
złotówkę ogląda. Jak długo oglądała 
250.000 zł wydane w latach 2004 
i 2005 na fundację „Zdrowie”? Jak 
długo oglądała 1.274.000 zł wydane 
w 2005 r. na Nowogardzki Dom Kul-
tury, w którym wszystkie zajęcia dla 
dzieci są odpłatne? Jak długo Rada 
oglądała 170.000 zł wydane w 2005 
r. na własną działalność? Czy radny 
K. ogląda każdą złotówkę z 1.500.000 
zł, które w tym roku pójdą na spłatę 
odsetek od zadłużenia wynoszącego 

już 18.500.000 zł? Miało się, Panie 
K. gest, oj miało. Tylko kto to teraz 
będzie spłacał? Niech Pan mnie nie 
prowokuje do dalszego wyciągania 
śmieci z budżetu, bo wyjdzie Pan na 
tym jak Zabłocki na mydle.

Epilog. Jeżeli już ma Pan, Panie K. 
ambicje publikowania swoich prze-
myśleń, to powinien Pan popracować 
nad językiem, który obowiązuje w 
tym kraju. Poloniści wpadają w czar-
ną rozpacz widząc, jak miesza Pan 
w głowach ich uczniom. Najpierw 
szpanuje Pan łaciną i Cyceronem, a 
potem pisze, że zagraża mi „syzyfowy 
zapał”. No chyba za dużo myśli Pan po 
niemiecku. W języku polskim syzyfo-
wa to może być, panie Kosiński, praca, 
a nie zapał. Zapał w języku polskim 
jest natomiast słomiany. Wszystko 
się Panu pokiełbasiło. Może czas już 
nieco odpocząć? Do poduszki pole-
cam dwie lektury. „Mitologię grecką” 
Parandowskiego, z której dowie się 
Pan co to za postać ten Syzyf oraz 
„Syzyfowe prace” Żeromskiego, któ-
ry wprowadził ten zwrot do języka 
polskiego. Życzę Panu słomianego 
zapału do kandydowania do Rady. 
Nowogard potrzebuje radnych, a 
nie bez-radnych. Z takimi radnymi 
sprzątanie tej stajni Augiasza, jaką jest 
Nowogard, to syzyfowa praca, której 
nawet Herakles by nie podołał.

www.szpilkowski.info
e-mail: szpilkowski@poczta.fm

PO stronie obywatela!
KOALICJA  PLATFORMY OBYWATELSKIEJ i POLSKIEGO STRONNI-

CTWA LUDOWEGO DOGADANA!
 W minioną środę lokalna PO zarejestrowała listy wyborcze do rad gminy 

i powiatu.
Kandydatem PO w wyborach na Burmistrza został 30-letni inżynier ab-

solwent Politechniki Szczecińskiej Sebastian Popowicz, po ostatecznej re-
zygnacji Marka Słomskiego znanego działacza Solidarności na Pomorzu 
Zachodnim. Liderem PO do powiatu został szef koła z Nowogardu Artur 
Danilewski, który jest jednocześnie członkiem Rady Regionu PO. Liderami 
list gminnych zostali: Irena Stasiewicz, Krystyna Kłosowska oraz Zdzisław 
Truszyński. Na listach PO jest stosunkowo dużo ludzi młodych i kobiet. 
Można zaryzykować twierdzenie, że listy PO to listy ludzi młodych.

Kandydatem do Sejmiku z ramienia PO został Olgierd Geblewicz szef po-
wiatowych struktur PO. Na listach zabrakło jednego z liderów PO Artura 
Gałęskiego, który jako członek Zarządu Regionu Zachodniopomorskiej PO 
według naszych informacji wystartuje jako kandydat na posła w wyborach 
do przyszłego Sejmu.

Ważną informacją jest to, że PO postanowiła zblokować się z PSL.
Wszystko więc wskazuje na to, że bardzo prawdopodobny jest sukces nie-

biesko-zielonej koalicji zarówno w gminie, powiecie i sejmiku. W przypad-
ku wygranej obecnego Burmistrza K. Ziemby wiceburmistrz będzie z PO i 
odwrotnie.

Pytany o to kto zostanie wiceburmistrzem w takiej sytuacji szef PO A. Da-
nilewski powiedział ,,Mamy kilku dobrych kandydatów ale nie zapominaj-
my, że my też mamy kandydata na Burmistrza, który może wygrać wybory 
- Sebastiana Popowicza.

Po lekturze nazwisk kandydatów z PO wypada tylko życzyć sukcesu.
(red)

  WYBORY, WYBORY...
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Po raz pierwszy 

Pełna lista kandydatów do rady Gminy
komitet Wyborczy Wyborców Nowogardzkie 

Forum Samorządowe (kWW Nowogardzkie 
Forum Samorządowe). 

OkRĘG 1     
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Krzywania Marek 45 Nowogard 
2. Grebieniuk Witalij 51 Nowogard 
3. Szałapski Dariusz Roman 44 Nowogard 
4. Marcinkiewicz Sławomir 44 Nowogard 
5. Sudomierski Marian 59 Nowogard 
6. Brodniak Sławomir Grzegorz 45 Nowo-

gard 
7. Fiał Wioletta  36 Nowogard 
8. Gontarska Barbara 66 Nowogard 
9. Kuszyk Grzegorz  27 Nowogard 
10. Piłat Rafał Tomasz 31 Nowogard 
11. Szarek Dariusz  40 Nowogard       
12. Śmigiel Ryszard 48 Nowogard       
13. Warzecha Hubert Witold 43 Nowogard       
14. Wróbel Wiesław 48 Nowogard   

OkRĘG nr 2
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. 1 Kucal Sławomir Tomasz 41 Nowogard
2. 2 Rynkiewicz Grażyna 40 Nowogard
3. Krawczyk Bożena Ewa 49 Nowogard
4. Przybyszewska Zofia 49 Nowogard
5. Buczyńska Anna 48 Nowogard
6. Dobrowolski Marek 44 Nowogard
7. Kłaczyńska Paulina Kazimiera 19 Nowo-

gard
8. Kret Wacław 59 Nowogard
9. Kwiatkowski Roman 34 Nowogard
10. Martynowicz Krzysztof 37 Nowogard
11. Miklas Krystian Marek 25 Nowogard
12. Staniul Romuald 43 Nowogard
13. Warnke Mirosława Maria 44 Nowogard
14. Włodek Adam 61 Nowogard

OkRĘG nr 3   
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Wysoszyńska Krystyna 74 Wierzbięcin  
2. Heiser Marek 35 Nowogard 
3. Jerzykowski Krzysztof 44 Sikorki 
4. Polewiak Czesław Kazimierz 62 Olchowo
5. Gawrysiak Ilona 42 Dąbrowa  
6. Czyżak Irena 45 Błotno    
7. Emche Józef Kazimierz 53 Długołęka  
8. Jankowski Jacek 32 Długołęka  
9. Kret Alicja Ewa 39 Glicko   
10. Litwin Tomasz Krzysztof 19 Miętno  
11. Paczkowska Katarzyna Ewa 29 Czermnica 
12. Pluta Marian Andrzej 47 Trzechel   
13. Tomala Antoni 49 Wojcieszyn   
14. Żagoń Danuta Janina 44 Strzelewo  

k o a l i c y j n y  k o m i t e t  W y b o r c z y 

SlD+SDPl+PD+UP lewica i Demokraci (kkW 
SlD+SDPl+PD+UP lewica i Demokraci). 

OkRĘG nr 1 
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kazuba Stanisław Ignacy 60 Nowogard   
2. Badowski Leszek Antoni 52 Nowogard  
3. Olechnowicz-Krakowska Monika Barbara 30 

Nowogard 
4. Kozieł Czesław 71 Nowogard    
5. Jurek Lech Józef 59 Nowogard   
6. Wajk Ryszard 64 Nowogard    
7. Karolewski Franciszek 60 Nowogard  
8. Jońca Magdalena 38 Nowogard   
9. Siembida Tadeusz Stanisław 66 Nowogard 
10. Jankowski Jerzy Zbigniew 53 Nowogard      
11. Jedynak Stanisław 70 Nowogard       
12. Sidłowski Adam 49 Nowogard       
13. Kowalska Andżelika Patrycja 22 Nowogard     

OkRĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Czapla Robert Antoni 31 Nowogard       
2. Bielida Antoni 59 Nowogard       
3. Brzeczek Karol Marek 25 Nowogard
4. Dembińska Maria 52 Nowogard       
5. Malanowski Andrzej 67 Nowogard       
6. Pędziszczak Stanisława 50 Nowogard       
7. Mieleńczuk Bogusław 65 Nowogard       
8. Ochman Alina 74 Nowogard       
9. Heinrich Eugeniusz Jan 59 Nowogard       
10. Sowa Stanisław Hieronim 60 Nowogard       
11. Włodarczyk Janusz 50 Nowogard       
12. Tandecki Jan 59 Nowogard       
13. Jankowski Sławomir Zbigniew 37 Nowo-

gard       

OkRĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania 
1. Mularczyk Jan 47 Wierzbięcin       
2. Saniuk Roman Mieczysław 48 Strzelewo       
3. Rompel Piotr 22 Dąbrowa       
4. Soroka-Banasiak Magdalena Aleksandra 34 

Orzechowo       
5. Goc Łucja Józefa 37 Nowogard       
6. Łuczak Stanisław 36 Nowogard       

komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
(kW Prawo i Sprawiedliwość). 

OkRĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kaczmarski Jerzy Lucjan 45 Nowogard       
2. Majewski Jerzy 63 Nowogard       
3. Wojciechowska Barbara 54 Nowogard       
4. Majdzińska Alicja 18 Nowogard       
5. Targoni Józef 57 Nowogard       
6. Kozłowska Anna 56 Długołęka       

7. Majdziński Tomasz 28 Nowogard       
8. Rutkowska Mirosława Małgorzata 42 Nowo-

gard       

OkRĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Berezowski Mirosław 46 Nowogard       
2. Adamska Jolanta 27 Nowogard       
3. Paśko Rafał Marcin 24 Nowogard       
4. Szeremeta Zbigniew 63 Nowogard       
5. Gibka Weronika Maria 53 Nowogard       
6. Antczak Romualda 70 Nowogard       
7. Banachomska Lidia Katarzyna 49 Nowo-

gard       
8. Wochna Monika 29 Nowogard       
9. Saja Edyta 31 Nowogard       
10. Jaworska Magdalena Małgorzata 18 Nowo-

gard       

OkRĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Bąk Kazimierz Stanisław 52 Krasnołęka       
2. Korneluk Eugeniusz Paweł 53 Glicko       
3. Gibki Edward 54 Żabówko       
4. Rosa Jan 51 Strzelewo       
5. Ułanowski Edward Kazimierz 56 Boguszy-

ce       
  
komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

RP (kW Platforma Obywatelska RP). 
OkRĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kłosowska Krystyna Bożena 44 Nowogard       
2. Danilewski Karol 24 Nowogard       
3. Pajor-Dębicka Edyta Monika 43 Nowogard       
4. Wasyluk Ryszard Jerzy 53 Nowogard       
5. Wilk Alina Teresa 46 Nowogard       
6. Węgrzyn Aneta Dorota 32 Nowogard       
7. Margas Ryszard 33 Nowogard       
8. Augustyniak Stanisław 46 Nowogard       
9. Barecki Grzegorz Krzysztof 28 Nowogard       
10. Więcek Andrzej Marian 49 Nowogard       
 
OkRĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Truszyński Zdzisław 50 Nowogard       
2. Syfert Christiana Alina 58 Nowogard       
3. Wardzińska Joanna 39 Nowogard       
4. Rewuś Marta Grażyna 22 Nowogard       
5. Danilewska Małgorzata Dorota 36 Nowo-

gard       
6. Drejas Błażej 20 Nowogard       
7. Karwecka Grażyna Helena 51 Nowogard       
8. Drobińska Marzena 35 Nowogard       
9. Rewuś Joanna Małgorzata 19 Nowogard       
10. Szpilkowski Rafał Marek 30 Nowogard       
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OkRĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Stasiewicz Irena 45 Nowogard       
2. Grzęda Zenon Józef 54 Nowogard       
3. Kodzik Bartosz Paweł 25 Wierzbięcin       
4. Owczarek Joanna Kazimiera 33 Ogorzele       
5. Syfert Sebastian Janusz 33 Nowogard       
6. Jędrysek Katarzyna 19 Nowogard       
7. Kukiełka Piotr 36 Nowogard       
8. Ogiewa Karolina 19 Glicko       
9. Jeż Marian 51 Osowo       

komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa 
ludowego (komitet Wyborczy PSl). 

OkRĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kosiński Krzysztof Leszek 56 Nowogard       
2. Zieliński Rajmund 66 Nowogard       
3. Augustynek Robert Bogusław 38 Nowo-

gard       
4. Hołubowski Tadeusz 63 Nowogard       
5. Lubczyński Arkadiusz Piotr 34 Nowogard       
6. Mogielska Elżbieta Barbara 40 Nowogard       
7. Luberadzki Ładysław Ryszard 51 Nowo-

gard       
8. Zamara Janusz 50 Nowogard       
9. Jońca Bolesław Jan 54 Nowogard       
10. Kozłowska Zofia Janina 50 Nowogard       
11. Januszonek Andrzej 34 Nowogard       
12. Bogatkowski Waldemar 50 Nowogard       
13. Wierzchoń Katarzyna 35 Nowogard       
14. Olesiuk Helena Czesława 60 Nowogard       

OkRĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szafran Tomasz 26 Nowogard       
2. Bogus Lidia Marzena 43 Nowogard       
3. Lisowski Zygmunt 66 Nowogard       
4. Pietruszewski Arkadiusz Dariusz 34 Nowo-

gard       
5. Szawan Halina Maria 56 Nowogard       
6. Grybowski Piotr Robert 42 Nowogard       
7. Runiewicz Wiesław 49 Nowogard       
8. Banachomski Tadeusz 46 Wojcieszyn       
9. Jońca Irena 47 Nowogard       
10. Wasiak Andrzej 39 Nowogard       
11. Szymaniak Mirosława Janina 29 Nowo-

gard       
12. Bajerska Agnieszka Monika 33 Nowogard       
13. Safiańska Dorota Józefa 43 Nowogard       
14. Marcinkowski Henryk 58 Nowogard       
   

OkRĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Laskowski Mieczysław 58 Olchowo       
2. Krystkiewicz Marek 49 Dąbrowa       

3. Ujazda Janina Regina 61 Jarchlino       
4. Fedeńczak Jan 43 Żabowo       
5. Szmyt Elżbieta Waleria 37 Wierzbięcin       
6. Kubicki Jerzy 48 Karsk       
7. Kolanek Marian Adam 53 Błotno       
8. Bociarski Michał Jan 28 Nowogard       
9. Kłys Rafał Leszek 30 Wyszomierz       
10. Majchrzak Wojciech 23 Strzelewo       
11. Modrzejewska Jolanta 44 Ostrzyca       
12. Paś Jan 56 Orzechowo       
13. Orpel Adam 49 Wołowiec       
14. Żurek Weronika 62 Osowo       

komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpo-
spolitej Polskiej (kW Samoobrona RP). 

OkRĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Łukaszewski Tadeusz 57 Nowogard       
2. Bowsz Iwona 34 Wierzbięcin       
3. Stasik Edward Marek 57 Nowogard       
4. Wieczorek Barbara 55 Nowogard       
5. Pakulska Krystyna 54 Nowogard       
6. Peflik Jan Zdzisław 51 Nowogard       
7. Giziński Marcin Tomasz 31 Nowogard       
8. Kwiatkowska Anna 31 Nowogard       
9. Wieczorek Dorota 21 Nowogard       
10. Kotulski Stanisław 45 Nowogard       

OkReG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Mucek Andrzej Stanisław 54 Nowogard       
2. Szczupak Henryk Władysław 69 Nowogard       
3. Drapikowski Arkadiusz Zbigniew 32 Nowo-

gard       
4. Cedro Małgorzata 42 Nowogard       
5. Machocka Edyta Agnieszka 23 Nowogard       
6. Duszyńska Marlena 32 Nowogard       
7. Żminda Łukasz 29 Nowogard       
8. Grycner Artur 28 Nowogard       
9. Kwiatkowski Tomasz Grzegorz 34 Nowo-

gard       

OkRĘG r 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imio-

na, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szkołuda Anna 47 Osowo       
2. Kulesza Wiesława 61 Nowogard       
3. Sawicki Bogusław 47 Olchowo       
4. Litwin Zbigniew Jan 47 Miętno       
5. Pabisiak Andrzej Józef 44 Żabowo       
6. Forgiel Agnieszka Ewa 36 Błotno       
7. Sobczak Aneta 36 Boguszyce       
8. Dziedzic Włodzimierz 56 Słajsino       
9. Jarża Grzegorz Marek 54 Wołowiec       
10. Synowiec Cezary 27 Orzechowo       

Podział na okręgi 
wyborcze

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi 
krokami. Dziś publikujemy kształt poszcze-
gólnych okręgów wyborczych dla wyborów 
burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej wraz 
z liczbą mandatów im przysługujących.  Ag

I okręg: Bohaterów Warszawy, Gryfitów, 
Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Radosława, 
Światowida, 15 Lutego, Adama Asnyka, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, 
Zaciszna, Stefana Żeromskiego, Cmentarna, 
Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Ma-
gazynowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, 
Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława 
Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Wartcka, , Batalionów Chłopskich, 
Dąbrowszczaków, Dworcowa, Górna, Kazimie-
rza Wielkiego, Fabryczna, Jana Kilińskiego, 
700-Lecia, 3 Maja, Pocztowa, Stanisława Rze-
szowskiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona.

II okręg: Bankowa, Blacharska, Stefana 
Czarnieckiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Luboszan, Lutyków, 5 Marca, Osiedlowa, Plac 
Wolności, Warszawska, Armii Krajowej, Brzo-
zowa, Bartosza Głowackiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Stefana Grota Roweckiego, 
Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Tadeusza Koś-
ciuszki, Lipowa, Macieja Rataja, Plac Szarych 
Szeregów, Racławicka, Teodora Roosevelta, 
Władysława Sikorskiego Stolarska, Szkolna, 
Świerkowa, Wiejska, Zamkowa, Jarosława 
Dąbrowskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, 
Kościelna, Kowalska, Marsz, Józefa Piłsud-
skiego, Monte Cassino, Promenada Romualda 
Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego, Gen. 
Józefa Bema, Gen. Józefa Wybickiego, Leśna, 
Stanisława Staszica, Smużyny, Pustać.

III okręg: Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, 
Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, 
Żabówko, Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, 
Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sąpole, 
Słajsino, Wierzbięcin, Długołęka, Krasnołę-
ka, Wyszomierz, Olchowo, Miękkie, Nowe 
Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Radłowo, 
Starogoszcz, Kościuszki, Gardna, Sieciechowo, 
Czermnica, Strzelewo, Świerczewo, Suchy Las, 
Płotkowo, Bochlin, Błotno, Błotny Młyn, Karsk, 
Warnkowo, Dąbrowa, Grabin, Łegno, Miodne, 
Ogary, Sikorki, Trzechel, Dobroszyn, Olszyca, 
Ogorzele, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie, 
Glicko, Lestkowo,Orzechowo, Orzesze, Struga, 
Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zatocze.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: Bartłomiej a. leja, kamil Różalski, Mateusz Wasielewski, 
Przemysław Wasilewicz, Mieczysław Chałka, Magdalena Skoneczna, agnieszka 
Szablewska, anna Podleś, Rafał Banasiak, Paweł Michalak.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

dzień komisji edukacji 
narodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica
14 października obchodzimy tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel, zorganizowany przez klasę 
III Technikum Ekonomicznego pod opieką pana Zbyszka ceranki. Na to 
wydarzenie uczniowie przygotowali piosenki, wiersze i zabawne skecze. 
Wszyscy bawili się wesoło, a artystów nagrodzono gromkimi brawami. 

HOROSKOP Z PRZYMRUŻENIEM OKA:
Baran- Mimo, iż nic na to nie wskazuje, w szkole będziesz miał pracowity 

tydzień. Niestety, nikt Cię nie wyręczy, więc do roboty.
Byk- Za sumienną i solidną pracę będą dobre oceny…..Zatem do dzieła.
BLIŹnIĘTa- Pamiętaj, że szkoła to nie cyrk i tu nie ma żartów. Więc za-

miast myśleć o niebieskich migdałach, weź się do roboty.
rak- Wcześniej ustalony przez Ciebie plan działania, realizuj punkt po 

punkcie. Tylko w ten sposób wyjdziesz na swoje.
LeW- Jeśli wobec szkoły masz jakiś ambitny plan, na razie nie chwal się 

nim, bo ktoś Ci może przeszkodzić.
Panna- Jeśli masz do zaliczenia jakiś sprawdzian, poczekaj! W tym tygo-

dniu będzie Ci się trudno skupić.
WaGa- Możesz mieć niekontrolowane sytuacje w szkole, więc uważaj i 

bądź ostrożny.
SkOrPIOn- Dobra atmosfera w szkole będzie sprzyjała Tobie i to bardzo, 

załapiesz kilka pozytywnych ocen.
STrZeLec- Dobry czas na przemyślenie swojej postawy wobec szkoły i 

bliskiej Ci osoby. Może jakieś zmiany?
kOZIOrOżec- Jeśli zajmujesz się sztuką, masz szanse osiągnąć sukces. 

Nauczyciele docenią Twoje starania.
WOdnIk- Zachowaj ostrożność i  przemyśl  każdy swój krok, bo cena za 

błąd  może być wysoka.
ryBy- Albo będziesz ostrożna, albo pójdziesz na żywioł i będziesz zbierała 

same pochwały i dobre ocenki.

kącik kulinarny:
kekS WyŚMIenITy
Składniki:
• 25 dkg mąki pszennej, 
• 25 dkg margaryny, 
• 25 dkg cukru pudru, 
• 5 jaj,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• 1 łyżka spirytusu, 
• 50 dkg bakalii,
• orzechy, migdały, rodzynki, suszone śliwki bez pestek, smażona 

skórka z 2 pomarańczy. 
Sposób przygotowania:
Utrzeć margarynę, dodać żółtko, następnie cukier puder i alkohol. Na 

koniec połączyć z mąką, wymieszać z proszkiem do pieczenia i pianą ubitą 
z białek. Posiekane bakalie wymieszać z łyżką mąki, wsypać do ciasta i 
delikatnie wymieszać. Ciasto wlać do wąskich foremek, piec w tempera-
turze 170 stopni, ok. 50 minut. Keks można oblać polewą czekoladową.

Smacznego!

KOCHANI  NAUCZYCIELE!
Dziękujemy jak każdego roku!

Z każdym rokiem bardziej i goręcej,
Bo to dzięki Wam Nauczyciele,

Rozumiemy coraz więcej.

Coraz jaśniej i słoneczniej w głowie:
Już alfabet urósł w wielkie księgi,

A tabliczka mnożenia pozwala
Zmienić cyfry w liczbowe potęgi.

Już umiemy schylić się nad wierszem,
W barwach mapy przez świat powędrować,
Na termometr patrzeć przez szkło wiedzy

I rozumieć obco brzmiące słowa.

Dziękujemy, jak każdego roku...
Wciąż za mało i nigdy za wiele –
Za to światło, co mroki rozjaśnia,
Dziękujemy Wam, Nauczyciele!

Dyrekcji i Nauczycielom
Dziękuję szczerze dziś dzieciarnia!
Za ich cierpliwość nieprzebraną...
Za poprawianie naszych błędów...
Za to, że dzwonek jest co rano...
Że z nas też kiedyś ludzie będą.

Obok tych szczerych podziękowań
Składamy również dziś życzenia:

Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia,
Niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
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60 min. - 10 zł

ReklaMa

BeZPŁaTne BadanIa 
cyTOLOGIcZne

Poradnia Ginekologiczna 
NZOZ „Sanus” 

zaprasza na bezpłatne 
badania cytologiczne

w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Szyjki  

Macicy finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Program obejmuje kobiety w 

wieku 25 – 59 lat, które nie wy-
konały badania cytologicznego 

w ciągu ostatnich 3 lat. 
Do ginekologa nie jest 

wymagane skierowanie.
Rejestracja pacjentek codziennie 
w godzinach 8 – 15 w rejestracji 
NZOZ „Sanus, ul. Kościuszki 36 
(I piętro) lub telefonicznie pod 

numerem 091-3926960.
Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Sanus”

zaprasza  
21 października 2006 r. 

(sobota) 
do gabinetów lekarskich 

przy ul. kościuszki 36
na

bezpłatne 
badania 

profilaktyczne
• cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat
• USG piersi
• USG tętnic
• Badanie słuchu
Rejestracja  codziennie w godzi-
nach 8–15 
w rejestracji NZOZ „Sanus, ul. 
Kościuszki 36 ( I piętro ) 
lub telefonicznie pod numerem 
091-3926960.

Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Przedsiębiorstwo 
PKS Gryfice Sp. z o.o. 

w Gryficach, ul. Trzygłowska 32 

zatrudni 
kIerOWcÓW 
Z PraWeM jaZdy 

kat. d • kat. c + e 
w przewozach 

międzynarodowych 
(praca dobrze płatna) 

Kontakt - dział kadr (adres j.w.), 
pok. nr 3, tel. 091 46 98 321, 

e-mail: info@pksgryfice.com.pl

ZaTrudnIMy 
MeCHaNIka albo SZPaCHlaRZa SaMOCHODOWeGO 

• praca przy sportowych autach 
• zarobki od 1000 zł i więcej 

• praca od zaraz!!! 
Tel. 0508 246 576, Nowogard

Mały Chór Sylwestrowych Mikołajów – 

Zabawa jakiej nie było!
Widok „naćpanego” i „nawalone-

go” dorosłego osobnika postrzegany 
jest przez część społeczeństwa jako 
normalka. Na naćpanych i pijanych 
nastolatków patrzymy już bardziej 
krytycznie. Niektórzy nawet z ogrom-
nym oburzeniem. Ale informacje, 
że gdzieś tam w kraju znaleziono 
przedszkolaka „pod wpływem” musi 
zwalać z nóg i zwala. Są ludzie, którzy 
nie wierzą, że to możliwe. Prawda jest 
jednak inna - to jest możliwe!

Obserwacja życia i takie właśnie 
wiadomości spowodowały to, że 
powstała Fundacja.

Nazwa „Mały Chór Sylwestero-
wych Mikołajów” nie jest przypad-
kowa. Mamy zamiar głośno, a może 
jeszcze głośniej wykrzyczeć, a właści-
wie wyśpiewać, że jest taki problem i 
trzeba coś z tym zrobić. O problemie 
wiedzą wszyscy, niewielu jednak wie 
jak z nim walczyć. Genialne pomysły 
składają się w rzeczywistości z dużej 
ilości prostych i nieskomplikowanych 
rozwiązań. W swoim programie opar-
liśmy się na takich właśnie prostych i 
nieskomplikowanych sposobach.

Mówienie, że problem alkoholizmu 
i narkomanii dzieci i młodzieży da 
się rozwiązać jest niczym innym 
jak „opowieścią idioty”, natomiast 
założenie, że można go ograniczyć i 
to ograniczyć znacznie jest argumen-
tem nie do podważenia. I to właśnie 
chcemy zrobić! 

Dodam tylko, że od gadania, wy-
dawania bzdurnych broszur i stra-
szenia dzieciaków „czarną łapą” 
przez czynniki oficjalne do niczego 
nie dojdziemy.

Szanowni Czytelnicy – dzięki 
uprzejmości wydawcy Dziennika No-
wogardzkiego mogę przynajmniej w 
drobnych szczegółach podzielić się z 
Państwem ideą powstania Fundacji.

Myślę też, że z pomocą życzliwych 
i tak samo myślących ludzi z naszego 
miasta uda nam się w perspektywie 
kilku lat stworzyć prężnie działające 
„przedsiębiorstwo”, z którego Nowo-
gard będzie dumny.

W najbliższym czasie będę musiał 
ustanowić organa statutowe Fundacji 
w postaci Zarządu i Rady Nadzorczej 
(tak stanowi prawo). Zwracam się 

więc do wszystkich czytających ten 
artykuł z ogromną prośbą – jeżeli 
znacie Państwo w swoim najbliższym 
otoczeniu ludzi, którzy myślą podob-
nie jak ja, którzy zechcą i potrafią wy-
kazać się w działalności na „głębszych 
wodach” i podjąć wyzwanie stawiając 
czoło problemowi, o którym piszę 
– dajcie znać. Na takich ludzi ocze-
kuję i za wszelkie informacje o takich 
ludziach z góry dziękuję.

Nie ukrywam, że w pierwszej ko-
lejności widziałbym w Fundacji pe-
dagogów, bowiem program Fundacji 
w głównej mierze realizowany będzie 
w ścisłej współpracy z organizacjami 
szkolnymi. Mam nadzieję, że Związek 
Nauczycielstwa Polskiego potraktuje 
go z należytą uwagą. Prosimy również 
o kontakt ludzi związanych z nowo-
gardzkim harcerstwem – dla ZHP 
wyznaczamy bowiem w  programie 
Fundacji rolę kluczową.

Najbardziej aktualną sprawą jest 
dla nas zbudowanie profesjonalnej 
witryny internetowej i stworzenie w 
niej ogólnokrajowej sieci wolontaria-
tu – będzie to pierwsza taka sieć dla 
wszystkich, którym problemy będące 
w programie Fundacji nie są obce. 
Zwracam się więc do komputerowych 
„maniaków” – bądźcie pierwszymi, 
którzy pomogą nam w rozruchu 
Fundacji.

Program nasz i zamierzenia nie 
są „zapięte” na ostatni guzik – wie-
rzymy, że Państwa uwagi i sugestie 
wzbogacą je. Z niecierpliwością cze-
kamy na kontakt z nami, na Państwa 
propozycje.

Wszystkich prosimy o kontakt 
elektroniczny – nasz adres mcsm@
interia.pl

Można także dzwonić pod numer 
888 044 988.

Wierzę mocno, że dzisiejszy arty-
kuł pobudzi u wielu z was refleksję, 
a młodym Czytelnikom uświadomi 
starą prawdę – życie mamy tylko 
jedno! Traktujmy więc dane nam 
życie tak, jakby kolejny jego dzień 
był pierwszym z reszty tego co nam 
dano…

Założyciel i Fundator „Małego Chó-
ru Sylwestrowych Mikołajów”

Andrzej Celmer
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OG£OSZENIA dRObNE

W Nowogardzie…
Zdjęcie przedstawia kunsztownie 

wykonany drobiazg architektoniczy 
– ozdobne zakończenie rynny. Jeśli 
chcesz wiedzieć jak taki element się 
nazywa i gdzie go można obejrzeć 
rozwiąż zadanie.

LOGOGRYF
W każdą kolumnę wpisać takie 

dwie litery, aby z literami już wpisa-
nymi utworzyły rzeczowniki pospolite 
(znaczenie nowych wyrazów podano 
w przypadkowej kolejności).

Dopisane litery (w przyciemnionych 
kratkach) czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie.

Znaczenie wyrazów:
- podstawa pomnika,
- „kolega” fasoli,

- korek na drodze,
- narzędzie spawacza,
- do niej uczęszczają uczniowie,
- uczucie po obfitym posiłku,
- strzelony gol.

Na rozwiązanie zadania czekamy do dnia losowania, które odbędzie się w 
dniu 6 listopada.

Przyjemnej zabawy!

NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 

z murowaną altanką, z mediami. 060� 
509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie o pow. 220 m kw., pow. działki ok. 1000 
m kw. 0697 11 61 86.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogardzie. 
0661 957 649, po 20.00.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altanką 
murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszkanie włas-
nościowe, dwupokojowe. Tel. 0603 
3�9 �36.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro. 
0502 384 315.

•  Wynajmę kawalerkę w centrum. 0604 
787 696. 

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• Pilnie kupię mieszkanie 2-pokojowe. Tel. 

0880 72� �68.
• Sprzedam kontenery blaszane – Targowi-

sko Miejskie. 0508 444 130.
• Sprzedam lub wynajmę garaż murowany w 

centrum. Tel. 0667 971 814.
• Sprzedam działkę zagospodarowaną, z al-

tanką przy ul. Zamkowej. Tel. 0606 945 398.
• Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, góra, 

dół, garaż, działka w Błotnie. 091 39 17 956.
• Sprzedam lub wynajmę dom w Goleniowie. 

091 39 20 299.
• Szukam garażu do wynajęcia w Nowogar-

dzie lub na ul. Gen. Bema. 091 39 23 132.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 58 m 

kw., spółdzielcze, 3 piętro, 1400 zł/m, cen-
trum miasta. 0502 561 271.

• Sprzedam dom 210 m kw. plus 5 ha ziemi, 
okolice Nowogardu, cena 200.000 zł. Tel. 
0691 209 559.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam � felgi stalowe 1�”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 3�0.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault Lagu-

na II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra, 91/97 r., poj. 2.0 
automat, aBS, wspomaganie kierowni-
cy, c. zamek na pilota, elektr. szyby, lu-
sterka, szyberdach, autoalarm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 111 17.

•  Ford Mondeo, 1998 r. poj. 1,8, 16V, przebieg 
149.000 km, 4-drzwiowy, z salonu, garażo-
wany, pierwszy właściciel. 091 39 26 386.

• Sprzedam przyczepkę kempingową 520 
Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 64.

• Sprzedam tanio Ford Fiesta, 1990 r., poj. 
1.8D, hak, cena do uzgodnieia. 091 39 
25 344, 0502 017 437.

• Sprzedam Fiat 126p, 1980 r., sprawny, cena 
do uzgodnienia. 091 39 23 898.

• Sprzedam Opel Vectra hatchback, 1993 
r., cena 6.000 zł – do uzgodnienia. 0889 
430 872.

• Sprzedam Opel Omega kombi, poj. 2,3TD, 
1992 r. 0889 432 535.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.4, stan dobry, 
1991 r., cena 1.200 zł. 0609 304 295.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokalizacja 

– Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne prze-

kopanie działki glebogryzarką wraz z 
siewem żyta na poplon za jedyne 0,�0 
zł od metra kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. Inżynier rolnik. 
0600 653 12�.

•  Sprzedam zboże. 0660 010 540. 
•  Ziemniaki jadalne sprzedam. 0667 839 291. 
• Sprzedam drzewo opałowe. 0692 928 098, 

0602 598 403.
• Sprzedam jałówkę nadającą się na krowę. 

0608 762 876.

• Skup kasztanów świeżych w cenie 0,30 gr/
kg, punkt skupu – Przypólsko 8, czynny co-
dziennie w godz. od 15.00. Wymogi jakoś-
ciowe: kasztany dojrzałe, czyste, z tegorocz-
nych zbiorów. 091 39 11 782, 0667 839 291.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 22 986.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na indy-

widualne zamówienie – szybki czas realiza-
cji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 0608 
65� �92.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• DYWaNOPRaNIe – 060� 373 1�3.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktura 

VaT. 0888 878 31�.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. Tanio i 

solidnie. Tel. 0885 157 291.
• Transport, przeprowadzki. 060� 

516 �51.
• J. angielski – korepetycje. 0668 226 06�.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 151 503.
• Szkoła Języków Obcych poszukuje do 

współpracy lektora j. angielskiego do 
poprowadzenia zajęć na poziomie szko-
ły podstawowej. Tel. 0661 131 860.

• Zatrudnimy mechanika albo szpachlarza 
samochodowego. Praca przy sportowych 
autach. Zarobki od 1000 zł i więcej. Praca 
od zaraz. 0508 2�6 576, Nowogard.

• Poszukuję opiekunki do dziecka (Os. Bema). 
0662 055 465.

INNe
• elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody 380V, małe gabaryty, do domku, 
baru, cena 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody do domku, baru, cena od 150 
zł oraz gazowy podgrzewacz wody 130 
– 190 litr., stojący, idealny do domku, 
pensjonatu, restauracji, gdzie gorąca 
woda jest w kilku bateriach jednocześ-
nie. 0501 ��6 �67.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 
pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, ka-
mera, okablowanie, na gwarancji, stan ide-
alny. Cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elementów 
z kolumnami i dokumentacją, mało używa-
na, cena do uzgodnienia. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu – różne rozmiary, 
nowe i uźywane – tanio oraz piec gazo-
wy  c.o. Vaillant stojący, żeliwny, elektro-
nik, ekonomiczny, do domku – kuchni, 
cena 800 zł, serwis gwarancyjny. 0501 
��6 �67.

•  Pianino używane z gwarancją sprzedam. 
0697 500 184. 

• Sprzedam toaletę przenośną dla osoby nie-
pełnosprawnej. 091 39 23 259.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• PIeC gazowy c.o. VaIllaNT, elektronik, 

na mieszkanie, domek, cena 1.200 
zł oraz Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant – cena �00 zł. 
Gwarancja, serwis. 0501 ��6 �67.

• Sprzedam meble młodzieżowe (BRW) – stan 
b. dobry. 091 39 23 887.

• Sprzedam nową pralkę automatyczną Whir-
lpool. Cena 600 zł. 091 39 23 132.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 09.10.2006r.
OFeRTY PRaCY PUP GOleNIóW, 

FIlIa NOWOGaRD
1. Mechanik samochodów ciężaro-

wych 
2. Przedstawiciel handlowy (j. niemie-

cki)
3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów osobo-

wych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Specjalista ds. kadr i płac
9. Kierowca kat. C+E
10. Sprzedawca paliw
11. Sprzedawca
12. Zbrojarz, cieśla budowlany
13. Konsultant inwestycyjno-ubezpie-

czeniowy
14. Sprzątaczka (1/2 etatu )
15. Pracownik budowlany
16. Pracownik produkcji (jeliciarz)
17. Piekarz (cukiernik)
18. Pracownik produkcji (stroiki świą-

teczne)

OFeRTY PRaCY SPOZa ReJONU
1. Konsultant inwestycyjno-ubezpie-

czeniowy, asystent konsultanta in-
westycyjno – ubezpieczeniowego 
(Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw przy-
gotowania produkcji (Szczecin-Dą-
bie)

3. Murarz, pracownik budowlany 
(Szczecin)

4. Spawacz, ślusarz, monter ( Szcze-
cin)

5. pracownik fizyczny – kierowca min 
B ( Szczecin)

6. Pracownik obróbki skór (Łozienica 
k. Goleniowa)

7. Specjalista ds. jakości, kierownik 
ds. kontroli jakości, kontrola jakości 
(Goleniów)

8. Sprzedawca (Goleniów)
9. Kierowca kat D (Redło )
10. Pracownik produkcji (Ościęcin)
11. Kelner (Łukęcin)
12. Kierowca kat. C
13. Pracownik ochrony (gr. inwalidzka)
14. Elektryk
15. Traktorzysta (Rurka k. Goleniowa)

kury nIOSkI 
1,5-roczne 

WyPrZedaż 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, 
tel. 091 39 106 66

091 39 20 5��
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Pomorzanin Nowogard – Fagus Kołbacz 5:1 (3:1)

Spełniony obowiązek
Pomorzanin: Piątkowski – So-

kulski, M. Miklas, Marszałek, 
Rzechuła (80’ Durkowski), K. 
Miklas, Wolny (65’ Szobel), Ko-
nieczny, Skórniewski (80’ Wasy-
luk), Bonifrowski, Nieradka (63’ 
D. Gruszczyński)

Bramki dla Pomorzanina: 
Marszałek, Nieradka, K. Miklas, 
Bonifrowski – 2.

W minionej kolejce Pomorza-
nin zmierzył się z przedostatnim 
zespołem V ligi. Zwycięstwo w 
takim meczu było obowiązkiem 
naszej drużyny i podopieczni 
Wojciecha Kubickiego obowią-
zek ten spełnili.

Pierwsza połowa znakomicie 
odzwierciedlała dystans jaki w 
ligowej tabeli dzieli oba zespoły. 
Pomorzanin miał miażdżącą 
przewagę. Gra toczyła się przede 
wszystkim na połowie rywala, a 
w pierwszych 20 minutach piłka-
rze Fagusa prawie nie opuszczali 
okolic własnej bramki. Gdyby 
naszej drużynie dopisywało 
szczęście już po dziesięciu mi-
nutach mogłaby prowadzić 2:0. 
Najpierw w 4. minucie spotkania 
Bonifrowski potężnym strzałem 
z rzutu wolnego z 17. metrów 
trafił w poprzeczkę a piłka odbiła 
się tuż przed linią bramkową. 
Sześć minut później ten sam 
zawodnik po dośrodkowaniu z 
prawej strony posłał głową piłkę 
w kierunku bramki a ta... ponow-
nie trafiła w poprzeczkę. Jednak, 
co się odwlecze...

W 16. minucie Bonifrowski 
dośrodkowuje z rzutu wolnego z 
prawej strony, do piłki doskakuje 
Marszałek i uderzeniem głową 
zdobywa prowadzenie dla Po-
morzanina. Minutę później bliski 
zanotowania kolejnej asysty jest 

Bonifrowski, lecz po jego poda-
niu Wolny trafia... w poprzeczkę. 
Pomorzanin nie zwalniał i w 27. 
minucie było już 2:0. Konieczny 
zagrał do Nieradki, a ten mając 
przed sobą tylko bramkarza 
spokojnie trafił do siatki. 

Cztery minuty później pada 
kolejna bramka dla naszego 
zespołu. Wolny dopadł do piłki 
tuż przed linią końcową i będąc 
w polu karnym mocno dośrod-
kował do K. Miklasa, któremu 
pozostało tylko skierować piłkę 
do siatki.

Tak łatwe prowadzenie uśpiło 
nieco czujność naszych zawod-
ników co zemściło się dziesięć 
minut później. Po sekwencji 
błędów naszej obrony jeden z 
graczy Fagusa odzyskał piłkę i 
strzałem z 16. metrów zdobył 
bramkę honorową.

W drugiej połowie nasi za-
wodnicy nie zamierzali zbytnio 
forsować tempa, pozwalając 
tym samym na więcej rywalom, 
którzy zaczęli zapędzać się pod 
bramkę Piątkowskiego. Mimo 
to przewaga nadal należała do 
Pomorzanina. Już kilkanaście 
sekund po wznowieniu gry przed 
szansą na zdobycie bramki stanął 
Bonifrowski, lecz będąc sam 
przed bramkarzem zdecydował 
się na siłowe rozwiązanie i piłka 
poszybowała nad bramką. Trzy 
minuty później w podobnej sy-
tuacji znalazł się Nieradka, lecz 
trafił w bramkarza. W 17. minu-
cie Nieradka kolejny raz mając 
przed sobą tylko bramkarza z 5. 
metrów trafił wprost w niego. 

W 35. minucie swą niemoc 
strzelecką próbował przełamać 
Bonifrowski, lecz tym razem 
mu się to nie udało. Jednak jego 

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 12 32 32-7
2.  Piast Choszczno 12 28 29-10
3.  Vineta Wolin 12 26 26-19
4.  Pomorzanin nowogard 12 25 32-15
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 12 23 19-16
6.  Odra Chojna 12 21 30-17
7.  Polonia Płoty 12 19 23-15
8.  Osadnik Myślibórz 12 17 19-23
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 12 15 18-20
10.  Radovia Radowo Małe 12 14 12-26
11.  Piast Chociwel 12 13 15-13
12.  Sparta Gryfice 12 10 15-22
13.  Kłos Pełczyce 12 9 9-20
14.  Mieszko Mieszkowice 12 9 7-11
15.  Fagus Kołbacz 12 6 8-28
16.  Zorza Dobrzany 12 4 12-44

Sukces 
młodych 
koszykarek

W dniach 7-8 paździer-
nika 2006 roku, w Przem-
kowie k/ Polkowic, odbył 
się Ogólnopolski Turniej 
Mini Koszykówki Dziewcząt 
klas V, w którym brał udział 
UKS „TRÓJKA NIEBIESKA-
TEAM” Nowogard. W tur-
nieju tym uczestniczyło pięć 
zespołów, rywalizujących ze 
sobą w systemie każdy z każ-
dym. Zespół nasz rozgrywał i 
osiągnął następujące wyniki: 

Nowogard- Osa Zgorzelec 61:19 
Nowogard-Przemków        27:24
Nowogard-Wschowa         40:22
Nowogard-AZS Gorzów   35:21
Klasyfikacja końcowa:  

1. UKS ”TRÓJKA NIEBIESKA 
TEAM” Nowogard

2. UKS Przemków
3. AZS PWSZ Gorzów
4. UKS 1 Wschowa
5. OSA Zgorzelec
Najlepszą zawodniczką tur-

nieju wybrana została Justyna 
Korpa UKS „TRÓJKA NIE-
BIESKA TEAM” Nowogard. 
Jest to pierwsze zwycięstwo, 
tego młodego zespołu, który 
robi ciągłe postępy. Warty 
podkreślenia jest fakt, że ze-
spół z Przemkowa to mistrz 
woj. dolnośląskiego, a AZS 
PWSZ Gorzów, to mistrz woj. 
lubuskiego, w tej kategorii 
wiekowej.

Jest to dobry prognostyk, 
przed Festiwalem Mini Ko-
szykówki w Nowogardzie.

cierpliwość została wynagro-
dzona. Tuż przed zakończeniem 
spotkania dostał dobrą piłkę i z 
10 metrów posłał ją do siatki. 
Chwilę później wprowadzony na 
boisko Wasyluk dośrodkował w 
pole karne, do piłki dopadł Bo-
nifrowski i strzałem głową ustalił 
wynik meczu na 5:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Osadnik Myślibórz - Odra 

Chojna 2:3, Polonia Płoty - Piast 
Choszczno 1:2, Piast Chociwel 
- Kłos Pełczyce 2:1, Radovia 
Radowo Małe - Vineta Wolin 
1:3, Sparta Gryfice - Dąb Dębno 
0:1, Mieszko Mieszkowice - Zo-
rza Dobrzany 3:0, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój 0:0.

andrzej Garguliński

Kącik medyczny „Dziennika 
Nowogardzkiego” redagowany 
przez lekarzy SZOZ „Praxis”

Okulistyka:  jaskra 
„Glaucoma”

W Polsce ok. 700 000 osób choruje na jaskrę. 
Leczy się zaledwie 0,16%. Tylko regularne bada-
nie oczu może uchronić przed ślepotą z powodu 
jaskry. jaskra niestety dotyczy ludzi w każdym 
wieku - zdarza się u dzieci, u młodzieży, u ludzi 
w średnim wieku, ale rzeczywiście najbardziej 
dramatyczne jej odmiany występują u ludzi 
po 50. roku życia, chociażby z tego względu, 
że wpływ na rozwój jaskry mają wówczas inne 
schorzenia utrudniające leczenie.

• Jeśli jesteś w grupie ryzyka - skończyłeś 50 
lat, ktoś w twojej rodzinie choruje na jaskrę, 
masz niskie ciśnienie krwi, cierpisz na miażdżycę, 
cukrzycę, jesteś krótkowidzem - nie lekceważ 
zagrożenia jaskrą. 

• Jeśli masz poranne migreny, widzisz tęczowe 
koła, obijasz się o przedmioty - koniecznie skon-
taktuj się z lekarzem.

 Pierwszym badaniem wykonywanym przy 
podejrzeniu choroby oczu jest badanie dna 
oka. Jest to bardzo popularne badanie okuli-
styczne, niebolesne, krótkie i już na jego podsta-
wie można zauważyć pewne cechy jaskrowych 
zmian na tarczy nerwu wzrokowego. W badaniu 
okulistycznym można ponadto zbadać pole 
widzenia. Jest to metoda dokładna i bardzo 
ważna. Wykazuje każdą, nawet najmniejszą 
utratę widzenia. jeszcze inne badanie mierzy 
ciśnienie śródgałkowe. Okulista znieczula oko 
kroplami, lekko dotyka gałki ocznej i za pomocą 
specjalistycznego urządzenia ocenia uszkodzenia 
wynikające ze zwiększonego ciśnienia. Istnieje 
kilka przyrządów okulistycznych do tego badania. 
Tonometr aplanacyjny z kroplami, tonometr na 
sprężone powietrze i tzw. tonometr dotykowy 
bez kropli  (taki w Nowogardzie  znajduje się 
na wyposażeniu poradni okulistycznej SZOZ 
Praxis). Inne ważne badanie dotyczy po-
miaru kąta przesączania między tęczówką a 
rogówką. Ocena rozmiaru tego kąta pomaga w 
określaniu rodzaju jaskry, na którą pacjent cho-
ruje, i umożliwia zlecenie właściwego leczenia. 
 Wczesna diagnoza zapobiega rozwijaniu się 
choroby.

jaskra nie leczona może wykradać wzrok. 
chociaż nie można w pełni wyleczyć jaskry, 
można jednak pomóc w złagodzeniu jej prze-
biegu. u osób z grupy ryzyka badania powinny 
być przeprowadzone 2 razy do roku, u pozosta-
łych osób co 2-3 lata. nie poddając się badaniom 
- skazujemy się na ślepotę na własne życzenie. 
Według krajowego konsultanta ds. okulistyki, ja-
skra przez długi czas rozwija się bezobjawowo, nie 
powoduje bólu, trudno ją zauważyć. „Najczęściej 
wykrywana jest przypadkowo, przy okazji innych 
badań okulistycznych” - mówi prof. Szaflik. We-
dług niego, choroba wykrywana jest zbyt późno, 
gdy jest już w stadium zaawansowanym. 

KOS
W następnym wydaniu „nadciśnienie 

tętnicze”
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Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

eugeniusz kozera Mistrzem!

Na tytuł Mistrza Ziemi Nowogardz-
kiej „zapracowały”te oto dyplomy i pu-
chary, które prezentuje syn Eugeniusza 
Kozery. Czy pójdzie w ślady ojca?   

Mistrz Ziemi Nowogardzkiej w kategorii gołębi starych Eugeniusz KOZE-
RA z Pucharem Burmistrza Nowogardu

Mistrzem Ziemi Nowogardzkiej w kategorii gołębi młodych został kolega 
Wojciech z sekcji Nowogard I.

Imprezę prowadzili Jerzy Saja – sekretarz Sekcji Wierzbięcin i Eugeniusz 
Kozera – prezes Sekcji Wierzbięcin, w środku gość specjalny – Czesław 
Bajerski.

Wiesław Mazur najlepszy hodow-
ca w Okręgu Szczecińskim  i naj-
wyżej sklasyfikowany w punktacji 
Mistrzostw Polski.

W sobotę, 7 października uroczyście 
podsumowano sezon lotów 2006 w 
sekcji Wierzbięcin. Na miejsce tej 
uroczystości wybrano restaurację 
„Kamena”, bo nie jest to tylko 
czas na wręczanie dyplomów i 
pucharów dla hodowców, ale przede 
wszystkim podziękowanie rodzinom 
za wyrzeczenia jakie ponoszą przez 
cały rok. Praktycznie cały wolny 
czas (loty zajęły 19 sobót i niedziel 
w najlepszym, ciepłym okresie roku) 
i wszystkie wolne środki finansowe 
zajmują gołębie. Nie zazdrościmy więc 
tej jednej sobotniej nocy spędzonej 
wesoło w rodzinnym i koleżeńskim 
gronie.Podziwiając gołębie w locie 
pamiętajmy, że za każdym z tych 
ptaków kryje się hodowca ze swoją 
pracą, nakładami finansowymi, z 
radością po udanym locie i często ze 
łzami w oczach po utracie pupila…

Część oficjalna zebrania to powita-
nie gości, sponsorów oraz hodowców 
z rodzinami.

Wręczano puchary i dyplomy za 
każdy lot z osobna w kategorii gołębi 
młodych i starych.

Najważniejszym punktem spot-
kania było ogłoszenie wyników za 
cały sezon.

Wyniki prezentujemy w postaci 
podpisów pod zdjęciami.

Wspomnę tylko, że wzorem lat 
ubiegłych sprawami hodowców żywo 
interesował się burmistrz Kazimierz 
Ziemba. Na spotkanie przybył Cze-
sław Bajerski, który wręczał puchary 
ufundowane przez Burmistrza.

tekst i foto LMM
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kaleNDariUm
20 paźDzierNika
imieniny: Apollon, Andrzej, Artemiusz, Aureliusz, 
Aurora, Budzisława, Felicjan, Irena, Jan Kanty, 
Jerzy, Kleopatra, Maria, Sybilla, Wendelin, Witalis 
i Żywia.

21 paźDzierNika
imieniny: Bernard, Celina, Dacjusz, Dobromił, El-
żbieta, Hilarion, Jakub, Kajus, Klementyna, Letycja, 
Malchus, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Urszula, Wende-
lin, Wszebora i Zotyk

22 paźDzierNika
imieniny: Abercjusz, Alodia, Donat, Euzebiusz, 
Filip, Gliceria, Hermes, Ingbert, Józefina, Kordian, 
Kordula, Marek, Melaniusz, Nunilona, Przybysława, 
Salomea i Sewer.
Światowy Dzień Osób Jąkających się

23 paźDzierNika
imieniny: Bartłomiej, Domicjusz, German, Giedy-
min, Honorata, Iga, Ignacja, Ignacy, Jan, Marlena, 
Roman, Seweryn, Teodor i Włościsław

reklama
Nowogardzki Dom 

Kultury 
zaprasza 

wszystkich 
chętnych 

do nauki gry 
na instrumentach 

klawiszowych 
(keyboard, pianino, 
akordeon). Zajęcia 
prowadził będzie 
instruktor Lech 

Jurek. Przesłuchanie 
kandydatów odbędzie 

się 23.10.2006 r. o godz. 
16.30. Zapraszamy.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardz-
kiej zaprasza na spotkanie promocyjne płyty

Nowogardzkiego Zespołu Folklorystycznego 
„KAPELA RYCHA”.

Spotkanie odbędzie się 25 października b.r. 
(środa) o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie.

W programie prezentacja zespołu i wydanej 
płyty. 

Wszystkich zainteresowanych muzyką ludowa 
serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej 

Franciszek Karolewski

Olchowo – poprawić bezpieczeństwo 
pieszych!

Podróżni przyjeżdżający do 
Olchowa z kierunku Szczecina 
lub udający się do Nowogardu 
publicznymi środkami lokomo-
cji zmuszeni są do korzystania z 
przystanku. Usytuowanie przy-
stanku zmusza mieszkańców 
do przechodzenia przez jezdnię 
drogi A-6 i chodzenie poboczem 
około 300 – 400 metrów. Mając 
na uwadze wielki ruch na drodze 
jest to niebezpieczne szczególnie 
przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych i słabej widocz-
ności. Wykonawca modernizacji 
w żaden sposób nie uwzględnił 
potrzeb podróżnych.

Wykonano wprawdzie zatokę 
w miejscu przystanku, ale nie 

wprowadzono żadnego oznako-
wanego przejścia ani nie ogra-
niczono prędkości pojazdów. 
Patrząc na znak ograniczenia 
prędkości do 70 km usytuowany 
około 300 metrów za przystan-
kiem w kierunku Szczecina 
można sobie łatwo wyobrazić 
jak szybko przejeżdżają pojaz-
dy obok przystanku i na całej 
długości pobocza, po którym 
poruszają się piesi.

Sołtys Olchowa Mieczysław 
Laskowski sprawę komentuje 
następująco: Problem wymaga 
szybkiego załatwienia. Zdaję 
sobie sprawę, że prośby i propo-
zycje kierowane do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Publicznych będą 

załatwiane miesiącami. Dla-
tego szukamy innego, prostego 
rozwiązania. Najlepiej byłoby 
przenieść przystanek do wsi. 
Przykładowo dobrym miejscem 
byłby gotowy już plac koło skle-
pu. Przeniesienie nie wymaga 
żadnych nakładów finanso-
wych. Trzeba tylko uzgodnić z 
właścicielami busów i dyrekcją 
PKS zmianę położenia przy-
stanku. Liczę, że Burmistrz nam 
pomoże i już niedługo autobusy 
i busy jadące od strony Gole-
niowa będa zjeżdżać z drogi 
A-6 na przystanek przy sklepie. 
Odjazdy w kierunku Goleniowa 
nie ulegną zmianie.

tekst i foto LMM

Tym poboczem chodzą do 
przystanku ludzie. Czy krowy 
ustrzegą przed wypadkiem?

Tutaj mógłby być przystanek

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w tej 

rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 16.00, po 
16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem gaze-
ty lub osobiście zaoferować swoją pomoc, np. : 
odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądźmy 
obojętni wobec ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebu-
jącym.

Z góry dziękujemy. Redakcja



DZIENNIK
NOWOGARDZKI20-23.10.2006 r.  3

reklama

reklama

Komitet Wyborczy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

oraz Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP 

zapraszają na 
inaugurację kampanii wyborczej do samorządu, 

która odbędzie się 
21.10.2006 (sobota) o godz. 1400 

na Placu Wolności 
przed Nowogardzkim Domem Kultury 

Serdecznie zapraszamy 
Sztab Wyborczy PSL 

Sztab Wyborczy PO RP

płatne ogłoszenie wyborcze

Spotkanie młodych

Jednym Głosem
Jeśli chodzi o samą kampanię wy-

borczą to swoimi uwagami dzielił 
się Przemysław Mucek, mający w tej 
materii największe doświadczenie, 
opowiadał sytuacje z jednej strony 
śmieszne, ale pokazujące, do jakich 
forteli mogą się posuwać przeciwnicy 
polityczni. Tomasz Majdziński przy-
pomniał kilka epizodów z wyborów 
samorządowych 2002, jak niektórzy 
obecni radni biorący ponownie udział 
w wyborach potrafili się ośmieszyć 
żeby tylko zdobyć głos. Rafał Paśko 
przysłuchując się bacznie dyskusji na 
koniec podsumował: „albo coś z tym 
w końcu zrobimy, albo pakujemy ple-
caki i…”.

Na spotkanie nie przybył żaden 
młody przedstawiciel PSL-u, może 
spowodował to jakiś wewnętrzny za-
kaz, nie było także nikogo z grona 
dziewiętnastolatków, których widzia-
łem na różnych listach wyborczych. 
Czy wykazując bierność zgodzili się 

być tylko dostarczycielami głosów dla 
starszych kolegów. 

Nie zabrakło natomiast nieproszone-
go młodego przedstawiciela SLD, który 
nie wszedł do sali tylko ukradkiem fi-
lował przez otwarte drzwi, co się dzieje 
na spotkaniu, nie podając personaliów 
tego młodzieńca powiem, że był to syn 
znanego działacza SLD, piastującego 
w Nowogardzie ważne stanowisko. 
Ciekawe czy już złożył przełożonym 
raport albo notatkę służbową?

Na koniec dziękuję wszystkim 
uczestnikom spotkania za przybycie, a 
do mieszkańców zwracam się z proś-
bą:, Jeśli już zdecydowaliście, na którą 
listę oddacie swój głos, to wybierzcie 
z niej ludzi młodych, ta inwestycja 
naprawdę się opłaci. Do niezdecydo-
wanych apel – zaufajcie młodym, bo 
starym zaufaliście i dzięki temu żyje-
my jak żyjemy.

michalwiatr@tlen.pl
MICHAŁ WIATR

Mówimy jednym głosem, tak naj-
łatwiej podsumuję środowe spotka-
nie młodych w bibliotece miejskiej w 
Nowogardzie. Dużym zaskoczeniem 
był fakt, że swoją obecnością zaszczy-
ciły nas również osoby starsze, chcące 
opowiedzieć o swoich problemach. 
Pan Lesław Marek, który także był tam 
przez chwilę, próbował wmówić nam 
naiwność i ścisłą podległość wobec 
władz komitetów wyborczych przy-
klejając każdemu po kolei partyjną 
łatkę. Spotkało się to z moim zdecy-
dowanym sprzeciwem, bo zebraliśmy 
się jako młodzi ludzie, mieszkańcy 
Nowogardu a nie członkowie ugru-
powań politycznych. Poza tym jasno 
stwierdziłem, że to co się dzieje w 
Warszawie jest dla nas mało istotne, 
mieszkamy i żyjemy w Nowogardzie 
- tu są nasze problemy. Kiedy starsze 
osoby opuściły już salę i pozostaliśmy 
sami rozgorzała się dyskusja na temat 
problemów młodzieży w Nowogar-
dzie, Mieczysław Machocki poruszył 
problem dostępu do stanowisk pracy 
w naszym mieście, Rafał Piłat za przy-
kład podał Urząd Pracy, gdzie dyrek-

tor w pierwszej kolejności przyjmuje 
osoby ze swojego grona politycznego, 
co z resztą widać, porównując wykaz 
pracowników PUP z listą wyborczą 
SLD. Następnie wskazał PUWiS gdzie 
układy i kumoterstwo rozszerzyło się 
na taką skalę, że pośród personelu tej 
spółki można rysować drzewa genea-
logiczne. Wniosek był oczywisty: nie 
mając znajomości w jakimkolwiek 
urzędzie czy zakładzie pracy w Nowo-
gardzie o zatrudnieniu można tylko 
pomarzyć. To w pierwszej kolejności 
należy zmienić. 

Rafał Szpilkowski podniósł bardzo 
ważną sprawę funkcjonowania urzędu 
miejskiego, rady i uchwalania budże-
tu, w którym marnuje się pieniądze 
obywateli - zaznaczył, że do piastowa-
nia odpowiedzialnej funkcji radnego 
musimy już dziś być bardzo dobrze 
przygotowani. Szczegółowo zapozna-
wać się ze sposobem funkcjonowania 
mechanizmów w radach miasta i po-
wiatu, samo wykształcenie i zapał nie 
wystarczy, a starzy radni liczą na to, 
że przyjdą młodzi i niedoświadczeni, 
których łatwo można oszukać.
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Przedstawiamy listę kandy-
datów na burmistrza

 Popowicz Sebastian  30 wyż-
sze  Nowogard, zgłoszony przez 
KW Platforma Obywatelska 
RP, popierany przez Platforma 
Obywatelska, członek Platformy 
Obywatelskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej  

Ziemba Kazimierz  54 wyż-
sze  Nowogard, zgłoszony przez 

Komitet Wyborczy PSL, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego  

Krzywania Marek  45 wyższe  
Nowogard, zgłoszony przez 
KWW Nowogardzkie Forum 
Samorządowe, nie należy do 
partii politycznej.  

 Kaczmarski Jerzy Lucjan  45 
wyższe  Nowogard, zgłoszony 
przez KW Prawo i Sprawiedli-
wość, popierany przez Prawo i 

Sprawiedliwość, członek Prawa 
i Sprawiedliwości  

Stasik Nikodem Andrzej  34 
wyższe  Nowogard, zgłoszony 
przez KW Samoobrona RP, 
członek Samoobrony Rzeczpo-
spolitej Polskiej  

 Czapla Robert Antoni  31 
wyższe  Nowogard, zgłoszony 
przez KKW SLD+SDPL+PD+UP 
Lewica i Demokraci, członek So-
juszu Lewicy Demokratycznej

Kandydaci na burmistrza 2006

Wielka gra

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 

Miejsce zamieszkania, popierany przez 
1 Kozłowski Dawid 20 Długołęka  
2 Berezowski Jacek 45 Nowogard  
3 Zarębska-Kulesza Magdalena 45 Świerczewo  
4 Majdziński Ryszard Jerzy 61 Nowogard  
5 Młynarska Marzenna 37 Słajsino  
6 Józefiak Sylwester 36 Żabowo  
7 Antonow Józef 61 Krzewno  
8 Heland Zygmunt 44 Strzelewo  
9 Śmigiel Andrzej Mieczysław 55 Nowogard  

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go

Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 
Miejsce zamieszkania, popierany przez 

1 Korkosz Józef Dariusz 41 Wierzbięcin  
2 Fedeńczak Adam 53 Nowogard  
3 Furmańczyk Jerzy Zdzisław 53 Ostrzyca  
4 Dobruchowski Józef 56 Kol. Stare Wyszomierki  
5 Osajda Stanisław 54 Kościuszki  
6 Juszczyk Irena Lidia 45 Nowogard  
7 Słaby Jan Piotr 53 Nowogard  
8 Kulinicz Tomasz Teodor 30 Nowogard  
9 Siwy Andrzej Roman 39 Nowogard  
10 Saja Małgorzata 48 Kulice  
11 Oracz Anna 35 Nowogard  
12 Gała Bogumił 27 Nowogard  

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej 
Polskiej

Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 
Miejsce zamieszkania, popierany przez 

1 Mucek Przemysław 28 Nowogard  
2 Wiatr Michał Grzegorz 25 Nowogard  
3 Machocki Mieczysław 32 Nowogard  
4 Banasiak Andrzej 42 Orzechowo  
5 Jabłońska Urszula Mirosława 39 Miętno  
6 Miller Włodzimierz Jerzy 54 Nowogard  
7 Szkołuda Leszek 23 Osowo  
8 Olszewski Krystian 28 Nowogard  
9 Kowalski Romuald 45 Nowogard  
10 Zugaj Jan Józef 37 Wołowiec  

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 

Miejsce zamieszkania, popierany przez 
1 Danilewski Artur 36 Nowogard  
2 Syfert Marcin 31 Nowogard  
3 Fedorczuk-Smolira Anna 48 Nowogard  
4 Karman Stanisław 63 Nowogard  
5 Janiak Elżbieta 46 Nowogard  
6 Kowalski Zbigniew 50 Nowogard  
7 Kochanowicz Tomasz 23 Nowogard  
8 Borowik Bożena 56 Nowogard  
9 Chomińska Renata 38 Nowogard  
10 Popowicz Sebastian 30 Nowogard  

Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samo-
rządowa

Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 
Miejsce zamieszkania, popierany przez 

1 Szukalska Józefa 56 Nowogard  
2 Gregorczyk Tadeusz 52 Nowogard  
3 Reichert Elżbieta Ewa 53 Nowogard  
4 Kowalczuk Marek Adam 45 Nowogard  
5 Przygocka Sylwia 44 Nowogard  
6 Stolf Jerzy Harold 60 Nowogard  
7 Lubczyński Tomasz 27 Nowogard  
8 Śmietjuch Bogusława 50 Nowogard  
9 Wiśniewski Arkadiusz Ireneusz 43 Nowogard  
10 Żelazowski Marek Lucjan 44 Nowogard  
11 Rynkiewicz Andrzej Władysław 51 Nowogard  
12 Olbrych Janina 65 Nowogard  

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP 
Lewica i Demokraci

Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek 
Miejsce zamieszkania, popierany przez 

1 Jabłoński Jerzy Jan 53 Nowogard  
2 Lembas Kazimierz Ignacy 58 Nowogard  
3 Włodarczyk Wojciech 53 Nowogard  
4 Czernikiewicz Czesław 68 Nowogard  
5 Jakubczak Stanisława 57 Błotno  
6 Bajerska Elżbieta Anna 35 Nowogard  
7 Zagórski Ryszard Jan 58 Nowogard  
8 Zugaj Barbara 28 Nowogard  
9 Wolny Jerzy Marek 50 Nowogard  
10 Sobolewski Rafał 32 Nowogard  
11 Karaźniewicz Henryk 51 Nowogard  
12 Soborski Jarosław 27 Nowogard  

Po raz pierwszy 

Lista kandydatów do Rady Powiatu

Każdy  ma  prawo  
do  informacji

Rafał Szpilkowski

Napiszę o tym jako pierwszy w Nowogardzie. 
Świadomość obywateli w tym temacie jest niestety 
zerowa. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI 
PUBLICZNEJ  jest zagadnieniem o kluczowym zna-
czeniu w społeczeństwie obywatelskim. Jest również 
podstawowym narzędziem umożliwiającym walkę 
z korupcją. Ustawa ta została uchwalona w 2001 r. 
jednak do tej pory jej wykorzystanie jest znikome. 
Podstawowe zapisy tej ustawy to:

· KAŻDA INFORMACJA O SPRAWACH PUB-
LICZNYCH PODLEGA UDOSTĘPNIENIU

oznacza to, że nie ma tematów, które według opor-
nego urzędnika „nie powinny nas obchodzić”

· OD OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O UDOSTĘP-
NIENIE NIE WOLNO ŻĄDAĆ WYKAZANIA 
INTERESU PRAWNEGO LUB FAKTYCZNEGO

oznacza to, że urzędnik nie ma prawa zadać pytania 
„A po co to Panu?”

· PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
OBEJMUJE UPRAWNIENIA DO WGLĄDU DO 
DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

oznacza to, że urzędnik nie może ograniczyć po-
dania informacji do kilku świstków papieru, które 
sam wypisze

· UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZ-
NYCH NASTĘPUJE W DRODZE:

- ogłaszania w internetowym Biuletynie Informacji 
Publicznej

- udostępniania na wniosek
- wstępu na posiedzenia organów (np. Rady Miej-

skiej) i udostępnienia materiałów  dokumentu-
jących te posiedzenia

· KTO NIE UDOSTĘPNIA INFORMACJI PUB-
LICZNEJ PODLEGA GRZYWNIE, KARZE OGRA-
NICZENIA WOLNOŚCI ALBO POZBAWIENIA 
WOLNOŚCI DO ROKU

Co to oznacza? To mianowicie, że wszelkie władze 
publiczne i podmioty wykonujące zadania publiczne 
są zobowiązane do pełnej jawności swoich poczynań. 
Finansowane są one z pieniędzy obywateli uzyski-
wanych przez państwo z podatków. W umysłach 
urzędników musi się w końcu utrwalić świadomość, 
że każdy z tych petentów, traktowanych czasem jak 
zbędny mebel w sekretariacie, jest ich PRACODAW-
CĄ. Pełny tekst ustawy oraz doskonały „Poradnik 
interesanta – czyli jak sobie radzić z urzędnikami 
i radnymi” na stronie internetowej www.szpilkow-
ski.info

APEL NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ”

Od  tygodnia posiadamy własną siedzibę. Mie-
ści się ona przy ul. 700-lecia 14 (w podwórku po 
lewej stronie). Mimo, że mamy już swoje miejsce, 
nie możemy się tam spotykać, ponieważ nie ma tam 
ani stołu ani krzesełka. Zwracam się więc do ludzi 
dobrej woli o nieodpłatne przekazanie stołu, biur-
ka, szafki i każdej ilości krzeseł. Czasem takowe leżą 
na strychu, nie używane, a nam bardzo potrzebne. 
Ewentualnych darczyńców proszę o kontakt tele-
foniczny pod numerem 091 392 21 76 lub telefon 
komórkowy 0 508 445 052.

Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność POiW 

Anna Kowalczyk-Krzywania
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
w

w
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TkaNiNY UBraNiOWe
arTYkUŁY pOŚcielOWe

DUŻY WYBÓr 
Ul. kościelna 1
zapraSzamY 

reklama

Miałeś wypadek samochodowy, 
byłeś ofiarą wypadku??? 

Należy Ci się ODSZKODOWANIE 
(z tytułu OC). Pomożemy Ci je 

uzyskać, do 10 lat wstecz. 
europejskie centrum 

Odszkodowań. 
Zadzwoń, spotkajmy się, 

porozmawiajmy. Tel. 0500 766 730.

MASZ DOBRE SERCE WYŚLIJ SMSKA !!!
 
Drodzy mieszkańcy Nowogardu 
i okolic  w dniu 24 październi-
ka będzie nadawany w telewizji 
Polsat program „Nasze dzieci”. 
W tym programie wystąpi nasza 
mieszkanka Natalia Kielar .Jej 
mama opowie o nieszczęściu jakie 
spotkało jej dziecko .Nie bądźmy 

obojętni ,zobaczmy sprawdźmy i 
wyślijmy smka by pomóc tej małej istotce…..
 
 Smsa możemy wysyłać od 24 października do 31 października

Na numer 7531 hasło Pomoc
Do wszystkich mieszkańców i ludzi dobrej woli składamy niskie 
ukłony i podziękowania za wspieranie, pomoc w  naszych wszystkich 
akcji charytatywnych….

Organizatorzy  Edyta Kamińska, Lidia Tatara
Podajemy nowy nr konta
Z prośbą do firm instytucji, wrażliwych ludzi „URATUJMY NATA-
LIĘ”, wysyłając smska lub pieniądze na konto, które podajemy
Dziękujemy w imieniu mamy i Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy w Nowogardzie 

B.S.Goleniów oddz. Nowogard 
Nr Konta: 56 9375 1012 4200 0664 2000 0010

Na rzecz Natalki Kielar 
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  WYBORY, WYBORY...
W odpowiedzi rafałowi Szpilkowskiemu

Potrzeba dialogu, 
nie inwektyw

Oświadczenie
Nie zgadzam się na układanie list kandydatów do sejmiku wojewódzkiego 

„pod stołem” przez Jana Łącznego i Mateusza Piskorskiego. Jest to niezgodne z 
tym, co podczas spotkania w Warszawie mówił przewodniczący Andrzej Lepper. 
A podkreślał kilka razy, że kandydatów miała zatwierdzać Rada Wojewódzka 
Samoobrony, której byłem sekretarzem. Albo są jakieś zasady i kryteria, albo 
przywozimy w teczce jakiegoś Nikodema Dyzmę i udajemy, że wszystko jest 
OK. Dla mnie nie jest OK.

Z tego tez powodu żegnam się z Samoobroną, choć nie bez żalu, ponieważ na 
poziomie powiatu należy do niej wielu porządnych ludzi.

Programowo jest mi po drodze z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego po 
rozmowie z p. Joachimem Brudzińskim, sekretarzem generalnym PiS, startuję 
do rady powiatu z listy tej partii.

Zygmunt Heland

Rafał Piłat
 
Tak się składa Rafale, że opracowa-

nie punktu 7 programu wyborczego 
NOWOGARDZKIEGO FORUM 
SAMORZĄDOWEGO znajdującego 
się na naszej stronie (http://forum.
nowogard.net), o którym wspomniałeś 
w ostatniej publikacji, było mojego 
autorstwa. Dla wyjaśnienia FORUM 
to nie tylko pan Marek Krzywania, 
ale grupa osób wspólnie działających, 
dyskutujących i opracowujących pro-
gram.  

Przyznam szczerze, że dotąd nie 
miałem ochoty na przedwyborcze star-
cia i stroszenie piór na łamach prasy, 
bo owa „aktywność twórcza” zawsze 
wydawała mi się śmieszna i do bólu 
interesowna. Wiem z doświadczenia, 
że nagłe pragnienie opisywania rze-
czywistości przed wyborami nie jest 
powodowana chęcią dostrzeżenia 
problemów społecznych, ale chęcią 
zwrócenia uwagi na autora publikacji 
(taki przedwyborczy marketing). Ale 
cóż, wydaje mi się, że zostałem wywo-
łany do tablicy.

Nie obrażam się o sformułowanie, że 
ktoś tam został zainspirowany Twoim 
Rafale artykułem, bo  np. pomysł zbu-
dowania placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia na placu Szarych Szeregów 
jest wart uwagi i przyznaję, że zaczerp-
nąłem go od Ciebie. Jesteś w końcu 
architektem i znasz się na tym lepiej. 
To jednak tyle, jeśli chodzi o inspira-
cje. Pozostałe propozycje zadań do 
wykonania dla przyszłej rady, wyszły 
ode mnie, bądź zostały wypracowane 
wspólnie przez członków komitetu na 
cotygodniowym spotkaniu wyborczym. 
Mówię tu o punktach takich jak: ko-
nieczności zmiany umowy dzierżawnej 
kąpieliska miejskiego i udostępnieniu 
go nieodpłatnie mieszkańcom; o roz-
budowie mola oraz parkingu przy 
plaży, o potrzebie remontu murka 
okalającego jezioro i remoncie alejek; 
a także o konieczności oczyszczania 
jeziora (w tym, o budowie areatora 
- urządzenia przyspieszającego oczysz-
czanie zbiorników wody stałej), o czym 
chyba nie wspominałeś. Jeśli zaś chodzi 
o kopiowanie czyichś pomysłów, to 
przypomnę, że o udostępnienie plaży 
nieodpłatnie, o czym odkrywczo in-
formowałeś czytelników dwa tygodnie 
temu, radni NFS walczyli z zarządem 
gminy od lat, głośno mówiąc o tym już 
w poprzedniej kampanii. O przebudo-

wie fontanny, a przy okazji pomnika 
na Placu Wolności pisał swego czasu 
w „Gminie Pomorskiej” Kazimierz 
Rynkiewicz. 

Twierdzenie zatem, że zdania z 
Twojego artykułu, zostały niemal 
dokładnie przeze mnie przepisane, 
jest nieprawdą i obraża mój intelekt. 
Ponadto, Twój sposób pisania nie mie-
ści się w mojej skali poczucia dobrego 
stylu i smaku. Ja np. nigdy nie porów-
nałbym bałaganu panującego na plaży 
do koczowiska Pani Jadzi, bo znam tę 
kobietę i wiem, że tryb życia jaki pro-
wadzi (mimo, że dla niektórych może 
wydawać się zabawny) jest wynikiem 
choroby. Nawiasem mówiąc, czasami 
przydaje się w życiu odrobina empatii, 
zwłaszcza jeśli chce się pełnić funkcję  
rzecznika problemów społecznych.

Wyobraź sobie (jako architekt po-
siadasz chyba taką umiejętność), że o 
sprawach, które Ty dziś z zapałem Ko-
lumba odkrywasz przed czytelnikami 
„DN” rozmawiano w tym mieście już 
parę lat temu w różnych gronach. Co 
prawda z różnym skutkiem, bo władze 
w swym nicnierobieniu były nieugięte, 
ale wielu ludzi miało i pewnie nadal 
ma pomysły ciekawsze niż my. I tak 
sobie myślę, że gdybyś nie był igno-
rantem, wiedziałbyś o tym, że sprawy 
o załatwieniu których mówią inni nie 
urodziły się jedynie w Twojej głowie. 
Wbrew temu, co próbujesz czytelnikom 
insynuować Nowogard nie jest intelek-
tualną pustynią i - z całym szacunkiem 
- po za Twoją osobą, znam jeszcze paru 
ludzi, którzy oprócz gadania i zapisy-
wania stron w gazecie potrafią powołać 
do życia godne podziwu projekty (nie 
będąc architektami). Jeśli ubiegasz się 
o miejsce w samorządzie, warto żebyś 
wiedział, iż w pracy tej nie chodzi o to, 
żeby spierać się, kto pierwszy odkrył 
Amerykę, obrzucając się przy tym in-
wektywami. Ale o to, żeby m.in. poma-
gać ludziom mającym pomysły w ich 
realizacji i wspólnie forsować korzystne 
dla miasta i mieszkańców projekty. 
Do tego jednak potrzeba umiejętności 
dialogu. Czego Tobie i nam wszystkim 
życzę. raf13p@o2.pl

Ps. Mimo szczerej sympatii i chęci 
dalszej konwersacji, proszę nie traktuj 
więcej moich tekstów jako hołdu dla 
twojej pracy umysłowej. Raz, że nie 
mam takiego zamiaru (no chyba, że 
dokonasz przekładu dzieł Hegla), 
dwa, że z zasady hołd oddaję jedynie 
prawdziwym autorytetom.

Od redakcji: Po raz kolejny spotkaliśmy się z zastrzeżeniami dotyczącymi wyników 
rankingu aktywności radnych, więc po raz kolejny odpowiadamy. Dane wykorzystane przy 
tworzeniu zestawienia zaczerpnęliśmy właśnie z protokołów sesji zamieszczonych na stronie 
www.nowogard.pl i są to suche fakty, które nie miały dyskredytować nikogo z zasiadających 
w Radzie Miasta. Publikując ów ranking wyraźnie zaznaczyliśmy, że jest on stworzony na 
podstawie częstotliwości zabierania głosu podczas interpelacji, wniosków i zapytań. W czasie 
trwania tego punktu obrad każdy z radnych może przedstawić sprawy, z jakimi zgłosili się do 
niego wyborcy i właśnie dlatego uznaliśmy to za na tyle miarodajne źródło, by mogło stać się 
punktem wyjścia tworzenia rankingu. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że praca radnego 
składa się również z innych elementów i dlatego kilka miesięcy temu wystąpiliśmy z oficjalną 
prośbą, by radni korzystając z naszych łamów pochwalili się swoimi osiągnięciami. Niestety, nie 
doczekaliśmy się żadnego odzewu i dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę rankingu.

Gdy takowy opublikowaliśmy na półmetku kadencji nie było żadnych próśb o sprostowania. 
Gdy to samo stało się chwilę przed wyborami dotarło do nas wiele głosów sprzeciwu. To też 
o czymś świadczy.

Ag

Ad Vocem w sprawie 
aktywności radnych

Marek Krzywania

W związku z nierzetelną oceną za-
angażowania radnych w pracy Rady 
Miejskiej minionej kadencji zaprezen-
towanej w „DN” nr 77 z dnia 13 paź-
dziernika 2006 proszę o zamieszczenie 
sprostowania.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 
w Nowogardzie obejmuje zazwy-
czaj więcej niż dziesięć punktów, nad 
którymi trwa dyskusja, zgłaszane są 
wnioski i zapytania, a następnie do-
piero każdy z nich poddawany jest 
pod głosowanie. Wyciąganie przez 
redaktora wniosków o aktywności i 
zaangażowaniu radnych na podstawie 
tylko jednego punktu obrad (wolne 
wnioski i zapytania) świadczy o bra-
ku należytej wiedzy na temat pracy 
samorządu i braku rzetelności dzien-
nikarskiej przy tworzeniu artykułu. 
Czytelnicy na podstawie wybranych 
przez autora danych mogli odnieść 
wrażenie, że Marek Krzywania w cza-
sie całej kadencji zabrał głos tylko trzy 
razy, co jest wierutną bzdurą.

Jeżeli gazeta, rzeczywiście chce 

opublikować ranking aktywności rad-
nych, wystarczy sięgnąć m.in. do pro-
tokołów z obrad sesji zamieszczanych 
na stronie www.nowogard.pl, bądź 
zajrzeć na stronę „Nowogardzkiego 
FORUM Samorządowego”, forum.
nowogard.net, gdzie umieszczane są 
najistotniejsze sprawy i interwencje 
naszych radnych. 

Nie mam żalu o to, że redaktor z 
braku czasu, przejrzał tylko począt-
kowe wersy protokołów z sesji, nie 
zaglądając w ogóle do protokołów z 
posiedzeń komisji rady, gdzie odbywa 
się najważniejsza dyskusja i wypraco-
wywane są stanowiska. Mam również 
nadzieję, że nie było to zamierzonym 
działaniem, mającym na celu dyskre-
dytowanie pewnych radnych w oczach 
społeczeństwa. Niniejszym proszę o 
jedną rzecz. Aby gazeta podczas tej 
kampanii wyborczej starała się być 
w miarę obiektywna i przekazywała 
społeczeństwu prawdziwy obraz rze-
czywistości.

Radny IV kadencji Rady Miejskiej 
w Nowogardzie
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Wyjść naprzeciw ludziom
Rozmowa z Ewą Marcinkowską, 

nowym Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym.

„Dziennik Nowogardzki”: Na 
początek proszę powiedzieć kilka 
słów o sobie.

Ewa Marcinkowska: Jestem leka-
rzem. Wygrałam konkurs na stano-
wisko Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w powiecie 
goleniowskim. Oprócz specjalizacji 
ukończyłam studia podyplomowe o 
profilu nowoczesnego zarządzania 
w opiece zdrowotnej, ubezpieczenia 
zdrowotne oraz zdrowie publiczne. Z 
dniem 15 września 2006 r. 

objęłam funkcję 
Państwowego Powia-
towego Inspektora 
Sanit ar nego  oraz 
dyrektora tutejszej 
Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Prywatnie 
jestem szczecinianką, 
stan cywilny mężatka, 
dwoje dzieci, a więc 
wszystko ustabilizo-
wane.

„D.N.”: Jakie sta-
wia sobie pani zada-
nia podczas pracy na 
tym stanowisku?

E.M.:  Będzie to 
kontynuacja istnienia Państwowej In-
spekcji Sanitarnej i przede wszystkim 
wejścia do Unii Europejskiej. Moim 
celem jest też stworzenie akredytowa-
nego laboratorium, ciągłe szkolenia 
wszystkich pracowników i praca w 
systemie nowoczesnego zarządza-
nia, czyli spotkania z pracownikami, 
szkolenia, szkolenia i jeszcze raz 
szkolenia. Chciałabym poprawić stan 
sanitarny powiatu z dostosowaniem 
norm unijnych.  

Ponieważ jesteśmy jednostką pod-
ległą Ministerstwu Zdrowia oraz 
Państwowemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu/Dyrekto-
rowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej to wykonujemy 
zadania nadzorowo - laboratoryjne. 

Te zadania są podzielone obsza-
rowo, pracownicy są zaznajomieni 
z tym obszarem działania i meryto-
rycznie do tego przygotowani.

 „D.N.”: Pani poprzednik odszedł 
w atmosferze lekkiego zamieszania. 
Czy to ułatwia pani zadanie czy 
wprost przeciwnie?

E.M.: Ja wchodzę w ten powiat ze 
świeżym spojrzeniem na pracowni-
ków i na tutejszych obywateli i na 
pewno będziemy działać zgodnie z 
prawem i dla obywateli, w sposób 
przyjazny tak, by postrzeganie Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej a przez 
to jej pracowników było przyjazne 

jako urzędników. Będziemy działali 
zgodnie z prawem tak, co by pracow-
nicy nie wstydzili się logo Inspekcji 
Sanitarnej. 

Panie Redaktorze ja nie mogę 
powiedzieć, że ten dyrektor odszedł 
w atmosferze lekkiego zamieszania. 
Może były inne uwarunkowania. 
Może było inaczej. To jest historia. Ci 
ludzie tworzyli Inspekcję Sanitarną, 
ta Inspekcja była kiedyś podporząd-
kowana władzom powiatu i to też 
były inne uwarunkowania. Teraz my 
pomagamy władzom i obywatelom 
ale jesteśmy jednocześnie jednostką 
niezależną. 

„D.N.”: Pytanie, które interesuje 
handlowców, właścicieli stołówek 
i innych podmiotów, do których 
może zawitać kontrola Sanepidu. 
Czy będziecie ostrzy, czy będą się 
sypały mandaty?

E.M.: Czy Sanepid będzie ostry? 
Będziemy nadzorować to co jest prze-
widziane w ustawie            o Inspekcji 
Sanitarnej, a bezpieczną żywność, 
to co wszyscy państwo chcecie mieć 
na stołach,         tę zdrową żywność. 
My będziemy edukować, a jeżeli 
zaistnieje brak współpracy ze strony 
właścicieli podmiotów, wtedy zasta-
nowimy się z moimi pracownikami 
jak należy postąpić. Słowo ostry bym 
tutaj wyłączyła. Chciałabym, aby na-
sza instytucja była postrzegana jako 
nowoczesna, jako idąca naprzeciwko 
ludziom, nie ostrej tak jak pan to 
powiedział i jednocześnie meryto-
rycznie przygotowana do każdej kon-
troli jaka będzie, bo takowa musi być. 
My uczymy i siebie i społeczeństwo 
raczkowania, a następnie chodzenia 
w obszarze 

Unii Europejskiej. Będziemy starać 
się przedstawiać prelekcje na temat 
zdrowego żywienia, bezpiecznej żyw-
ności HACAPU. To będą informacje, 
które mają poszerzyć świadomość 
aby właściciele podmiotów wiedzieli 
jak się w tej materii poruszać. Na 
pewno nie będzie to ekspansja, że 

wbiega banda tygrysów by zastrzelić 
właściciela podmiotu. Ale jeżeli edu-
kacja nie będzie skutkowała, dalsze 
działanie będzie zgodne z Ustawą o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

„D.N.”: Czy to znaczy, ze właści-
ciele podmiotów znajdą tu meryto-
ryczną pomoc?

E.M.: Ja myślę, że my cały czas po-
magamy. Musi być jednak właściwe 
przyjęcie tej współpracy ze strony 
właściciela podmiotu. Jeżeli będą 
postępować zgodnie z prawem i jeżeli 
będzie wszystko dobrze to jesteśmy 
zawsze otwarci.

„D.N.”: Wiem, że kładzie pani 
spory nacisk na antykorupcję.

E.M.: Tak. Nawet jeśli pracownicy 
są uczciwi, płace ustawione są tabe-
larycznie, to jeżeli ja bronię moich 
pracowników, jestem dla nich tarczą, 
to będę żądała od nich pójścia na 
każdą kontrolę w dwie osoby. To są 
działania antykorupcyjne, czyste i 
proste. Tak to widzę. 

„D.N.”: Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Święto SP nr 4
16 października w Szkole Podsta-

wowej nr 4 w niezwykle podniosłej 
atmosferze obchodziliśmy Święto 
Szkoły. Dzień uroczystości przypo-
mniał wszystkim wydarzenia sprzed 
roku, wszak od tego momentu szkoła 
na osiedlu Bema nosi imię Wielkiego 
Polaka – Jana Pawła II.

W szkolnym świętowaniu uczest-
niczyli: burmistrz Kazimierz Ziemba, 
kierownik WEZKTiS Marlena Mar-
chewka, ksiądz proboszcz Ireneusz 
Kamionka, kierownik ZEAS Magda-
lena Pędzik, Franciszka Kobylińska, 
Zofia Pilarz, Irena Juszczyk dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 3, Danu-
ta Kowalczyk dyrektor SP Żabowo, 
Renata Fusik dyrektor SP Orzechowo, 
Elżbieta Sobieralska zastępca dyrek-
tora SP nr 2. 

Tuż po godzinie 9.00 dyrektor 
szkoły Magdalena Zarębska – Kulesza 

przywitała zebranych gości na szkol-
nym dziedzińcu. Pod pamiątkowa 
tablicą złożono symboliczne kwiaty, 
po czym wszyscy udali się do kościoła 
na uroczystą mszę świętą.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w hali sportowej. Podczas części 
artystycznej przygotowanej przez 
Edwarda Tychońca, Elżbietę Spór i 
Małgorzatę Drabik ze wzruszeniem 
przypominaliśmy sobie postać Wiel-
kiego Człowieka – Ukochanego Ojca 
Świętego.

Dzieci po raz kolejny udowodniły, 
że prawdziwe życie wyraża się w 
darze z siebie.

Po krótkim montażu słowno-
muzycznym goście udali się do sali 
informatycznej, a później na skromny 
poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców.

Organizatorzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowo-
gardzie dziękuje w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 
i uczniów wszystkim tym, którzy przybyli na naszą uroczystość. 
Święto szkoły obchodziliśmy w czasie trwania Dni Papieskich.
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ŻYczeNia

Dla Janiny i Czesława 
Jarczewskich 

z okazji 
40 rocznicy 

pożycia małżeńskiego 
dużo zdrowia, 

wytrwałości na dalsze lata 
od tych, co serca mają, 

są kochani i sami kochają 
dzieci z rodzicami

Dnia 12 października 2006 
r. (czwartek) w Szkole Podsta-
wowej w Strzelewie odbyła się 
niezwykła uroczystość – otóż 
placówka skończyła 60 lat! Przy-
gotowania do obchodów trwały 
kilka tygodni. Wszyscy chcieli, 
aby tak ważne wydarzenie wy-
padło jak najlepiej.

Najlepiej godz. 10.00 rozpo-
czął się apel oraz część artystycz-
na przygotowana przez pani mgr 
Małgorzatę Kurzawę oraz mgr 
Katarzynę Obrębską. Na począt-
ku uczeń klasy VI Jarosław Gru-
da przywitał przybyłych gości, 
m.in. ekscelencję biskupa Błażeja 
Kryszyłowicza, burmistrza Ka-
zimierza Ziembę, wójta gminy 
Osina Wiesława Tomkowskie-
go, wice-burmistrza Antoniego 
Bielidę, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Stanisława Kazubę, 
dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty Janinę Mucek, prezes 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Stanisławę Jakubczak, 
dyrektorówplacówek oświato-
wych naszej gminy, komendan-
ta policji Stanisława Saniuka, 
byłych dyrektorów i nauczycieli 
SP Strzelewo.

Podczas uroczystości, kroni-
karz – uczennica kl. VI Luiza 
Żak, przedstawiła zgromadzo-
nym historię szkoły, która prze-
platana była wierszem, piosenką, 
tańcem, a także wspaniałym 
pokazem sportowym.

Kolejnym punktem programu 
były przemówienia: dyrektora 
Waldemara Kondraciuka, za-
proszonych gości – burmistrza, 
biskupa, dyrektorów. Padło wiele 
miłych i pięknych słów. Na ręce 
dyrektora złożone zostały kwiaty 
oraz prezenty dla szkoły.

Następnie wszyscy udali się do 
„sali wspomnień” przygotowanej 
przez panie Krystynę Poredę i 
Małgorzatę Buczyńską. Wszyscy 
z ogromnym zainteresowaniem 
przeglądali stare kroniki, przy-
patrywali się zdjęciom, świa-
dectwom i innym pamiątkom. 
Goście złożyli też swoje podpisy 
w naszej szkolnej kronice.

Później wszyscy mieli okazję 
zwiedzić szkołę, zobaczyć jak 
wyglądają klasy.

Na koniec zaproszeni goście, 
rodzice i nauczyciele spotkali 
się przy wspaniałym poczę-
stunku przygotowanym przez 

Radę Rodziców. Tu, w nieco 
luźniejszej już atmosferze, była 
okazja do rozmów, wspomnień 
i podziękowań.

60-lecie SP w Strzelewie połą-
czone było z gminnymi obcho-
dami Dnia Edukacji narodowej. 
Dlatego też, w tym właśnie dniu, 
nauczyciele i dyrektorzy naszych 
szkół, za szczególne osiągnięcia, 
otrzymali nagrody burmistrza 
Nowogardu.

Małgorzata Kurzawa

Podziękowania dla sponso-
rów za pomoc w organizacji 
uroczystości:

Dyrektor, Grono Pedago-
giczne, uczniowie oraz Rada 
Rodziców dziękują:

Rodzicom ze wsi Czermnica, 
Strzelewo, Węgorza i Świer-
czewo, dla personelu szko-
ły, przyjaciół szkoły, Doroty 
Szyłko, Ireny Domagalskiej, 
Danuty Żagoń, fermy drobiu 
Strzelewo, Jolanty Bednarek, 
Romana Saniuka, Zygmunta 
Helanda, Andrzeja Majchrza-
ka, Daniela Grabarka, Zbignie-
wa Grzelaka, Jerzego Ślipka, 
Andrzeja Fedaka, Stanisława 
Ciechanowskiego, Romana 
Kwiatkowskiego, Henryka 
Grygowskiego, piekarni Sa-
turn, piekarni Pędziszczak, J.K. 
Sachryniom, Leszkowi Łazow-
skiemu, piekarni p. Malinow-
skiej, Danucie Rzeteckiej, Ewie 
Kasprzak, piekarni Karsk, G.S. 
Rynkiewiczom.

Ogromne podziękowania 
należą się też pani mgr Kata-
rzynie Gnacińskiej – Olczyk 
za przygotowanie pięknej 
dekoracji szkoły, a także dla 
pań mgr Ewy Rapy i mgr Anny 
Story za wykonanie folderu 
promującego szkołę.

60 lat szkoły w StrzelewieD Z I E Ń   
O T W A R T Y 

 PAŃSTWOWEJ  
INSPEKCJI  

SANITARNEJ
23 października 2006r.

Zapraszamy w godzinach od 9:00 do 19:00
do siedziby Powiatowej Stacji  

Sanitarno – Epidemiologicznej  w Goleniowie, 
ul. Pocztowa 36
tel. 091/418 23 22

www.bipgoleniow.wsse.szczecin.pl

Celem Dnia Otwartego jest:
• Przybliżenie  mieszkańcom Powiatu Gole-

niowskiego specyfiki pracy i zakresu działania 
Inspekcji Sanitarnej.

W tym dniu pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie
będą do Państwa dyspozycji, dostarczą kom-

petentnej i fachowej informacji na temat róż-
norodności zadań i codziennej działalności po-
szczególnych komórek.

W ramach Dnia Otwartego zachęcamy do:
• pomiaru poziomu cukru we krwi,
• mierzenia ciśnienia krwi,
• wykonania badań spirometrycznych.
W programie ponadto zagadnienia z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia:
• nauka samobadania piersi;
• zasady udzielania pierwszej pomocy przed-

lekarskiej;
• prelekcje:
- jak zachować higienę psychiczną i radzić 

sobie ze stresem;
- zasady racjonalnego żywienia a otyłość;
- zapobieganie zatruciom pokarmowym, w 

tym zatruciom grzybami.

Wystawa w Przedszkolu nr 1

Moje ulubione zwierzątko
Dnia 17 października 2006 r. 

w Przedszkolu nr 1 w Nowogar-
dzie odbyła się wystawa „Moje 
ulubione zwierzątko”. Głów-
nym celem działań w ramach 
organizacji tej wystawy było 
rozbudzenie dziecięcej miłości 
do zwierząt, uwrażliwienie na 
ich potrzeby fizyczne i psychicz-
ne oraz przybliżenie dzieciom 
problemu zwierząt bezmyślnie 
porzucanych przez ludzi.

Organizacja wystawy przy-
padła na obchody dni Świato-
wego tygodnia zwierząt oraz, 
że październik jest miesiącem 
dobroci dla wszystkich zwie-
rząt.

Tym razem wizytę w przed-
szkolu składały zwierzątka na-
szych przedszkolaków: świnki, 
chomiki, żółwie, rybki i króliki. 
Ich mali właściciele wyrazili w 
ten sposób jaką rolę spełniają 

zwierzęta w ich domach, o tym 
jak wielka łączy ich przyjaźń.

Nad całością wystawy czuwał 
gość zaproszony – lekarz wete-
rynarz Janusz Soroka, który to 
zapoznał dzieci ze swoją pracą 
polegającą na pomocy chorym 
zwierzętom. Przeprowadził krót-
ka pogadankę z dziećmi na temat 
zasad opieki i karmienia zwierząt 
domowych, starał się również 
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Ogłoszenie o II przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
 Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 311 Burmistrza Nowogardu z 

dnia 28 września 2005 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmen-
tarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:

1. II przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie, oznaczonych jako miejsca 26 i 27 odbę-
dzie się w dniu 23 października 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, 
pl. Wolności 1 w sali nr 7 o godzinie 10,00.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem 
przetargu wadium w wysokości 48,80 (czterdzieści osiem, 80/100) złotych. 

3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 
240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na 
kwotę 30,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, 

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wyli-
cytowany czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. Wówczas otrzyma zezwole-
nie, o którym mowa w § 2 w/w zarządzenia. 

8. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, 
należy wpłacić w dniu 23 października 2006 r. 

9. Nie zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 7 lub nie dokonanie wpłaty 
w terminie określonym w punkcie 8 powoduje utratę prawa do otrzymania ze-
zwolenia i utratę wadium. 

10. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania jednego 
miejsca do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

11. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca wadium zostanie zwrócone w 
całości w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Restauracja 
„KAMENA” 

zatrudni 
kUcHarza 
z doświadczeniem 

Kontakt 
091 39 22 225.

SPAWACZY 
zatrudnię 

Tel. 091 39 20 760 
0503 032 234

Centrum Języków Obcych 
„EFFEKT”

zatrudni
lektora języka angielskiego

inf. tel. 091-407-23-77 
w godz.13-20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na zbycie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  

położonych w Dobrej Nowogardzkiej i w Nowogardzie wg poniższego wykazu 

Lp Adres Powierz-
chnia Kondygnacja

Cena wywoławcza
Wadium

Wyposażenie 
ponad

standardowe

Miesięczne 
opłaty

lokatorskie własnościowe eksploa-
tacja kredyt

NOWOGARD

1 Bankowa 8 45,30 2 piętro 19 600 zł 59 729 zł 1 800 zł  217 zł 122 zł

DOBRA NOWOGARDZKA

1 Traugutta 3a 78,10 parter 9 241 zł 51 300 zł 1 300 zł 1 562 zł 375 zł 211 zł
2 Traugutta 3a 78,10 2 piętro 27 337 zł 70 339 zł 1 100 zł  375 zł 211 zł
3 Traugutta 3a 67,20 parter 12 302 zł 47 637 zł 900 zł 403 zł 323 zł 181 zł
4 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 14 923 zł 50 257 zł 1 000 zł 1 075 zł 323 zł 181 zł
5 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 11 492 zł 46 453 zł 1 000 zł 672 zł 323 zł 181 zł
6 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 21 062 zł 56 397 zł 900 zł 2 150 zł 323 zł 181 zł
Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 4,80 zł/m2   nie zawiera opłat licznikowych (woda, gaz, energia elektrycz-

na). 
Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowo-

gard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej 

kopercie opatrzonej napisem „PRZETARG lokal nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium oraz zobowiązaniem 
do rozliczenia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem prawa do lokalu.

Termin składania ofert upływa 27 września 2006 r. o godz. 1300 , otwarcie o godz. 1315.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub w zależno-

ści od zainteresowania przetarg ustny.
Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim Spółdzielni Mieszkaniowej „Gard-

no” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

reklama reklama

uświadomić dzieciom konieczność 
podejmowania trudnych obowiąz-
ków dbania o swoje zwierzęta.

Dużo radości sprawiły dzieciom 
zabawy ze zwierzętami – pieskiem 
i małymi kociętami przywieziony-
mi przez pana weterynarza. Nasz 
czworonożny gość – pies rasy pudel 
popisywał się umiejętnościami i ro-
zumieniem poleceń swojego pana, 
wprowadzając w zachwyt wszystkie 
dzieci.

Poprzez zapewnienie dzieciom 
bezpośredniego kontaktu ze zwie-
rzętami udało nam się zasiać ziaren-

ko miłości do zwierząt, rozbudzić 
uczucia opiekuńcze oraz poczucie 
odpowiedzialności za nie.

Wszystkie działanie związane z 
organizacją wystawy spotkały się z 
akceptacją i zaangażowaniem ze stro-
ny dzieci, rodziców i wychowawców. 
Dziękuję wszystkim i zapraszam do 
dalszej współpracy.

Pragnę serdecznie podziękować 
Panu Januszowi Soroce, że przyjął 
zaproszenie na naszą wystawę. Życzę 
sukcesów w pracy zawodowej.

Organizator wystawy
Anna Piotrowska
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aUTODemONTaŻ
SamOcHODOWe
czĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
Oraz OpONY 

SkUp 
SamOcHODÓW

 rOzBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
pŁaTNOŚĆ GOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych im. J. Słowackiego 

w Nowogardzie 

oferuje do wynajęcia 
na imprezy kulturalne 

„Dom działkowca” 
Informacje 0693 404 728.

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE

Poradnia Ginekologiczna 
NZOZ „Sanus” 

zaprasza na bezpłatne 
badania cytologiczne

w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Szyjki  

Macicy finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Program obejmuje kobiety w 

wieku 25 – 59 lat, które nie wy-
konały badania cytologicznego 

w ciągu ostatnich 3 lat. 
Do ginekologa nie jest 

wymagane skierowanie.
Rejestracja pacjentek codziennie 
w godzinach 8 – 15 w rejestracji 
NZOZ „Sanus, ul. Kościuszki 36 
(I piętro) lub telefonicznie pod 

numerem 091-3926960.
Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Sanus”

zaprasza  
21 października 2006 r. 

(sobota) 
do gabinetów lekarskich 

przy ul. Kościuszki 36
na

bezpłatne 
badania 

profilaktyczne
• cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat
• USG piersi
• USG tętnic
• Badanie słuchu
Rejestracja  codziennie w godzi-
nach 8–15 
w rejestracji NZOZ „Sanus, ul. 
Kościuszki 36 ( I piętro ) 
lub telefonicznie pod numerem 
091-3926960.

Kierownik NZOZ „Sanus”
Anna Fedorczuk-Smolira

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Zapraszamy do sklepu 

z PANELAMI 
Dom rzemiosła, ul. 3 maja 48 

(wjazd od restauracji „Przystań”)
• podłogi: Kronopolu i Klassena
• ściany: Kronopolu MDF
  - inne na zamówienie 3 dni
  - PCV (plastic) zewnętrzne mrozoodporne
• drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne, parapety
• listwy, kleje, pokrycia dachowe 
  – rulony i płyty trapezowe

Czynne od 9.00 do 17.00
Soboty od 9.00 do 14.00

Tel./fax 091 39 26 077, 0601 750 697
Fachowe doradztwo!

KURY NIOSKI 
1,5-roczne 

WYPRZEDAŻ 
Gospodarstwo Drobiarskie Ża-

bowo 13, 
tel. 091 39 106 66

Sprzedam dom 
210 m2 plus 5 ha ziemi 
- okolice Nowogardu 

- cena 200.000 zł 
Tel. 0691 209 559

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQUELL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)
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OG£OSZENIA 
drObNE

NierUcHOmOŚci
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-aro-

wą z murowaną altanką, z mediami. 
0604 509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowo-
gardzie o pow. 220 m kw., pow. działki 
ok. 1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altanką 
murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w Nowogardzie mieszkanie 
własnościowe, dwupokojowe. Tel. 
0603 349 436.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II 
piętro. 0502 384 315.

•  Wynajmę kawalerkę w centrum. 0604 
787 696. 

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• pilnie kupię mieszkanie 2-pokojowe. 

Tel. 0880 724 468.
• Sprzedam kontenery blaszane – Targo-

wisko Miejskie. 0508 444 130.
• Sprzedam lub wynajmę garaż murowa-

ny w centrum. Tel. 0667 971 814.
• Sprzedam działkę zagospodarowaną, 

z altanką przy ul. Zamkowej. Tel. 0606 
945 398.

• Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, 
góra, dół, garaż, działka w Błotnie. 091 
39 17 956.

• Sprzedam lub wynajmę dom w Golenio-
wie. 091 39 20 299.

• Szukam garażu do wynajęcia w Nowo-
gardzie lub na ul. Gen. Bema. 091 39 
23 132.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 58 
m kw., spółdzielcze, 3 piętro, 1400 zł/m, 
centrum miasta. 0502 561 271.

• Sprzedam dom 210 m kw. plus 5 ha zie-
mi, okolice Nowogardu, cena 200.000 zł. 
Tel. 0691 209 559.

• Kupię mieszkanie 3, 4-pokojowe. Naj-
chętniej na Os. Bema. 0606 39 89 02.

• Dom Handlowy „VELES” w centrum No-
wogardu wynajmie stoisko 50 m kw., 
niedrogo. 0501 333 075.

• Zamienię M-5 na M-3 do II piętra. 091 39 
22 150, 0503 67 18 32.

• Sprzedam – wydzierżawię lub inne pro-
pozycje budynek przemysłowo miesz-
kalny. Karsk 25 A.

• Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, ul. 
700-lecia. Tel. 0887 405 616.

• Kupię domek w Nowogardzie lub oko-
licach, może być do remontu. 0693 
469 363.

• Sprzedam mieszkanie 57,6 m kw., ul. 
Kościuszki 35A, własne c.o., I piętro, ład-
nie urządzone, kuchnia i łazienka umeb-
lowane, duży taras, niskie opłaty. 0604 
264 803.

• Poszukuję kawalerki lub 2-pokojowego 
mieszkania do wynajęcia. 0604 867 363.

• Sprzedam 30-arową działkę budowlaną, 
zezwolenie na budowę – w okolicach 
Nowogardu. 091 39 21 454, wieczorem.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
0696 440 841.

mOTOrYzacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam przyczepkę kempingową 520 
Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 64.

• Sprzedam tanio Ford Fiesta, 1990 r., poj. 
1.8D, hak, cena do uzgodnieia. 091 39 
25 344, 0502 017 437.

• Sprzedam Opel Vectra hatchback, 1993 
r., cena 6.000 zł – do uzgodnienia. 0889 
430 872.

• Sprzedam Opel Omega kombi, poj. 
2,3TD, 1992 r. 0889 432 535.

• Części do 126p sprzedam. 0604 551 658.
• Sprzedam Renault 11, 1984 r., poj. 1700 

+ gaz. Stan dobry, cena do uzgodnienia. 
0607 646 373.

• Sprzedam Opel Kadett, poj. 1.4, stan do-
bry, 1991 r., cena 900 zł, nowy przegląd. 
0603 700 617.

rOlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Uwaga działkowicze! mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za jedy-
ne 0,40 zł od metra kw. oraz rekulty-
wacja wyschniętych trawników. inży-
nier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam jałówkę nadającą się na kro-
wę. 0608 762 876.

• Skup kasztanów świeżych w cenie 0,30 
gr/kg, punkt skupu – Przypólsko 8, czyn-
ny codziennie w godz. od 15.00. Wymogi 
jakościowe: kasztany dojrzałe, czyste, z 
tegorocznych zbiorów. 091 39 11 782, 
0667 839 291.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 22 986.
• Kaczki białe, skubane na zamówienie 

sprzedam. 091 39 104 90.
• Wykonuję orkę pługiem 2-płatowym 

pod las. 0508 50 36 50.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 13 328.
• Sprzedam 0,70 ha ziemi w Karsku. 0665 

479 515.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na in-

dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• DYWaNOpraNie – 0604 373 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktura 

VaT. 0888 878 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. Tanio 

i solidnie. Tel. 0885 157 291.
• Transport, przeprowadzki. 0604 

516 451.

• J. angielski – korepetycje. 0668 
226 064.

• NapraWa SprzĘTU rTV. Ul. Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Poszukuję firmy budowlanej na budowę 
pawilonu usługowo-mieszkalnego. 0606 
115 410.

praca
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• zatrudnię stolarza. Tel. 0697 151 503.
• Szkoła Języków Obcych poszukuje 

do współpracy lektora j. angielskiego 
do poprowadzenia zajęć na pozio-
mie szkoły podstawowej. Tel. 0661 
131 860.

• zatrudnimy mechanika albo szpachla-
rza samochodowego. praca przy spor-
towych autach. zarobki od 1000 zł i 
więcej. praca od zaraz. 0508 246 576, 
Nowogard.

• Firma SECURITA poszukuje osób do pra-
cy w ochronie na terenie Szczecina. Kon-
takt – 0603 348 044.

• Licealistka szuka pracy. 0504 59 33 31.
• przyjmę kierowcę międzynarodowe-

go z doświadczeniem c + e, polska 
– Szwecja. 0693 682 492.

iNNe
• elektryczny przepływowy podgrze-

wacz wody 380V, małe gabaryty, do 
domku, baru, cena 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody do domku, baru, 
cena od 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody 130 – 190 litr., stojący, ide-

alny do domku, pensjonatu, restaura-
cji, gdzie gorąca woda jest w kilku ba-
teriach jednocześnie. 0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 
pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, 
kamera, okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elemen-
tów z kolumnami i dokumentacją, mało 
używana, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszka-
nia, domku, warsztatu – różne rozmia-
ry, nowe i uźywane – tanio oraz piec 
gazowy  c.o. Vaillant stojący, żeliwny, 
elektronik, ekonomiczny, do domku 
– kuchni, cena 800 zł, serwis gwaran-
cyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• piec gazowy c.o. VaillaNT, elek-

tronik, na mieszkanie, domek, cena 
1.200 zł oraz Junkers gazowy do 
łazienki, kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Sprzedam nową pralkę automatyczną 
Whirlpool. Cena 600 zł. 091 39 23 132.

• kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Owczarek niemiecki – 1,5 roku, pies, 
czarny, podpalany, mocnej budowy, 
czujny. 091 39 21 828.

• Sprzedam betoniarkę 150 litrów, tel. 
0693 404 728.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie  
przy ul. Poniatowskiego 21 

ogłasza przetarg nieograniczony 
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na 

„Wymianę posadzki w kuchni internatu”
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:
- zerwanie posadzek z masy lastrykowej – 129,165m²
- zerwanie posadzki cementowej – 129,165m²
- podkłady betonowe grub. 8 cm wykonane przy użyciu 
    „Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. do 8m² - 129,165m²
- izolację przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej – 129,165m²
- warstwy wyrównujące i wygładzające 
   z zaprawy samopoziomującej 142,082m²
- posadzka HERCULAN IG gr. 2mm – 142,082m²
• Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2006r. o godz. 10.00
• Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat szkoły
• Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawia-

jącego w pok. Nr 15
• Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie 

szkoły 
• Osoba upoważniona do kontaktów -  Magdalena Pietrzak, tel. 091 39 21 162 

wew. 33, w godz. 9.00 – 14.00
• Termin związania oferta wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert
• Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej
• Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 
• W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte 

w SIWZ
• Kryteria oceny oferty: najniższa cena 100%.
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reklamareklama

 Witamy wśród nas...

Aurelia córka Gabrieli 
Stefańskiej ur. 13.10.06 
z Karnic

Syn Renaty Krawczyk 
ur. 14.10.06 z Długo-
łęki

Córka Jolanty Gaw-
lickiej ur. 14.10.06 z 
Dargomyśla

Córka Wioletty Koza-
kiewicz ur. 16.10.06 z 
Krasnołęki

Córka Anny Stefań-
skiej ur. 19.10.06 ze 
Strzelewa

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodzi-
ło się 1 dziecko. 
Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodzica.
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Krzyżówka nr 42kupon nr 42 Humor 
Henia Szczupaka

„Brakorób”
Gdybym był radnym, mógłbym – 
Co za heca –
W gronie wyborców przepracować dzionek,
Gadać bez miary, odstawiając speca,
Nie dbać o jakość moich powiedzonek.
Dawać na wyrost różne obietnice,
Coś napartaczyć w zebrań materiale.
Każdy ścisnąłby mocno mą prawicę,
I czysta byłaby „Książka zażaleń”!

posady
Jeszcze się tak składa
(Mam o tym swe zdanie),
Na ciepłych posadach
Siedzą zimne dranie.

miernik
Oto co odróżnia mądrego od kpa:
Mądry człowiek błądzi, głupi w błędzie trwa.

pycha
Pycha, niejednego wzniosła
Na poziom mądrości osła.

zwątpienie
W reformy wiarę tracę,
Gdy praca goni płacę.

Wybrani
Gdy dają wam fotele,
Nie bądźcie zbyt radzi.
Zanim usiądziecie,
Mogą was usadzić.

pragnienie
Chciałbym otrzymać różdżkę od wróżki,
By w mózgi zmieniać niektóre móżdżki.

Układy sprężone
Znam mechanizm tych układów:
swoich w górę, obcych – na dół.

Rozwiązanie – aktualną kon-
statację autora – utworzą litery 
z pól ponumerowanych uporząd-
kowane od 1 do 20.

Rozwiązanie krzyżówki nr 41 
– KTO SIĘ WAHA NIE MA NIC 
– nadesłali:

Ryszard Gutowski, Agnieszka 
Skowrońska, Bogumiła Urtnow-
ska, Andrzej Leszczyński, 

Stanisława Pokorska, Kry-

styna Tretiak(?), Jerzy Zawadz-
ki, Władysława Kubisz, Józef 
Górzyński, Barbara Bartosik, 
Regina Orłowska, Iwona Prask, 
Aniela Włodek, Franciszek Pale-
nica, Andrzej Czarnowski, Irena 
Domagalska, Grażyna Jurczyk, 
Krystyna Młynarska,

W losowaniu brały także 
udział rozwiązania poprzednich 
krzyżówek – Grażyny Jurczyk i 
Teresy Powalskiej.  

Nagrody w postaci prenume-
raty „DN” na listopad wyloso-
wali:

- Krystyna Młynarska z No-
wogardu,

- Iwona Prask z Nowogardu,
- Andrzej Czarnowski z Oso-

wa,
Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

przeWÓz OSÓB - rOmaN BiŃczYk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTm  s.c. przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

reGUlarNa liNia mikrOBUSOWa SerOcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 19.10.2006r.

OFerTY pracY pUp GOle-
NiÓW, Filia NOWOGarD

1. Mechanik samochodów cięża-
rowych 

2. Przedstawiciel handlowy ( j. 
niemiecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów oso-

bowych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Kierowca kat. C+E
9. Sprzedawca paliw
10. Zbrojarz, cieśla budowlany
11. Konsultant inwestycyjno-

ubezpieczeniowy
12. Sprzątaczka (1/2 etatu )
13. Pracownik budowlany
14. Pracownik produkcji ( jeli-

ciarz)
15. Piekarz (cukiernik)
16. Szwaczka – instruktor
17. Elektryk

OFerTY pracY SpOza 
reJONU

1. Konsultant inwestycyjno-
ubezpieczeniowy, asystent 
konsultanta inwestycyjno 
– ubezpieczeniowego (Szcze-
cin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji 
(Szczecin-Dąbie)

3. Spawacz, ślusarz, monter  
(Szczecin)

4. pracownik fizyczny – kierowca 
min. B ( Szczecin)

5. Pracownik obróbki skór (Łozie-
nica k. Goleniowa)

6. Specjalista ds. jakości, kie-
rownik ds. kontroli jakości, 
kontrola jakości (Goleniów)

7. Sprzedawca (Goleniów)
8. Pracownik produkcji (Ościę-

cin)
9. Kelner (Łukęcin)
10. Kierowca kat. C
11. Pracownik ochrony (gr. inwa-

lidzka)
12. Elektryk
13. Traktorzysta (Rurka k. Gole-

niowa)
14. Kucharz (Niechorze)
15. Pracownik gospodarczy 

(Szczecin Dąbie)

14 października 2006 r., czesław potomski, ur. 1954 r., Ostrzyca

16 października 2006 r., marianna Głąbecka, ur. 1931 r., Wojcieszyn

17 października 2006 r., Stanisława kielek, ur. 1913 r., Nowogard
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Pomorzanin Nowogard – Fagus Kołbacz 4:0 (1:0)

Juniorzy: Tym razem 
dokumentów nie zabrakło

Do Dobrzan na 
mecz z outsiderem

W najbliższą sobotę piłkarze Pomorzanina 
wyjadą do Dobrzan by zmierzyć się z miejscową 
Zorzą. Zespół, który jeszcze niedawno walczył 
na trzecioligowych boiskach dziś jest outside-
rem V ligi. Po dwunastu meczach zgromadził 
zaledwie cztery punkty i co ciekawe, żaden z 
nich nie został wywalczony na własnym boisku. 
Zawodnikom z Dobrzan udało się pokonać w 
Gryficach Spartę oraz zremisować z Fagusem 
w Kołbaczu.

Początek meczu o godzinie 15.00.
Pozostałe spotkania:
Vineta Wolin - Sparta Gryfice, Orzeł Trzciń-

sko-Zdrój - Radovia Radowo Małe, Dąb Dębno 
- Osadnik Myślibórz, Kłos Pełczyce - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Piast Choszczno - Piast 
Chociwel, Fagus Kołbacz - Polonia Płoty, Odra 
Chojna - Mieszko Mieszkowice.

Andrzej Garguliński

Sonda kibiców

Bonifrowski 
po raz kolejny

Pomorzanin wygrał ostatni mecz ligowy, 
więc kibice nie musieli szukać „mniejszego 
zła” lecz z przyjemnością wybrali najlepszego 
zawodnika naszej drużyny.

Zgodnie z przewidywaniami w sondzie 
prowadzonej na stronie www.pomorzaninno-
wogard.za.pl zwyciężył Wojciech Bonifrowski 
(35 % głosów) który asystował przy pierwszym 
golu a w ostatnich minutach dwa razy trafił do 
siatki. Gdyby dopisało mu szczęście strzeliłby 
więcej bramek, lecz po jego uderzeniach dwa 
razy piłka odbia się od poprzeczki. Na drugim 
miejscu znalazł się zdobywca trzeciej bramki 
Krystian Miklas (28 % głosów), a na trzecim 
niemal stały bywalec tego zestawienia Krystian 
Rzechuła (27 % głosów).

Gratulujemy i zachęcamy do glosowania.
Andrzej Garguliński

Pomorzanin :  B orowik - 
Mordzak, Jakubowski, Doma-
nowski, Paszkiewicz, Iwaniuk, 
Pastusiak (46’Bobrowski, 75’Frą-
ckowiak) Pertkiewicz, Majczyna, 
Majdziński, Lembas.

Bramki dla Pomorzanina: 
Lembas, Borowik, Majdziński, 
Majczyna.

Przed meczem Fagus Koła-
bacz chciał wyeliminować z 
gry kilku naszych zawodników 
żądając okazania ważnych do-
kumentów. Ucierpiał jednak od 
własnej broni, gdyż okazało się, 
że tylko ośmiu piłkarzy gości 
posiada przy sobie takowe. Na 
boisko zespół ten musiał wyjść 
mocno zdekompletowany. W 
Pomorzaninie ważne dokumen-
ty posiadało dziesięciu graczy, 
kolejne wkrótce dostarczono i 

chwilę po rozpoczęciu spotkania 
nasza drużyna grała w pełnym 
składzie, choć potrzebne były 
zmiany w ustawieniu. Najwięk-
szą było przekwalifikowanie na 
bramkarza Borowika. Pełnił on 
tę rolę w pierwszej połowie i nie 
dał się zaskoczyć rywalom, a jego 
koledzy z pola (i on sam) mając 
łatwiejsze niż zazwyczaj zadanie 
zaaplikowali przeciwnikom czte-
ry bramki.

Zgodnie z przewidywaniami 
zaczęło się od ataków gospoda-
rzy. W 3.minucie Lembas zagry-
wa do Majczyny, ten uderza z 18. 
metrów, lecz bramkarz obronił 
jego strzał. Chwilę później po 
wrzutce Lembasa w szeregach 
obrony gości zapanował taki 
chaos, że jeden z nich był bliski 
zdobycia bramki samobójczej. 

Zawody wędkarskie Zwycięstwa tenisistów
Męska drużyna Pomorzanina Nowogard 

– Luks Top Wierzbięcin rozegrała na wyjeździe 
2 pojedynki ligowe.

W pierwszym meczu zawodnicy pokonali 
Czarnych Pieszcz 7:3

Artur Lewańczuk – 2,5 pkt
Łukasz Owczarek – 2,5 pkt
Józef Korkosz – 1,5 pkt
Mateusz Witkowski – 0,5 pkt
Mateusz Motyl
W drugim pojedynki Pomorzanin pokonał 

Jonex Szczecinek 6:4
Artur Lewańczuk – 2,5 pkt
Łukasz Owczarek – 2,5 pkt
Józef Korkosz – 0,5 pkt
Mateusz Witkowski – 0,5 pkt
Mateusz Motyl
Trener Józef Korkosz

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 12 36 62-5
2.  Vineta Wolin 12 31 46-8
3.  Osadnik Myślibórz 12 27 51-15
4.  Dąb Dębno 12 22 39-20
5.  Pomorzanin Nowogard 12 22 20-21
6.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 12 21 31-44
7.  Kłos Pełczyce 12 19 32-25
8.  Mieszko Mieszkowie 12 18 15-29
9.  Sparta Gryfice 12 15 18-22
10.  Polonia Płoty 12 13 34-25
11.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 12 12 23-28
12.  Radovia Radowo Małe 12 10 16-54
13.  Odra Chojna  12 10 21-42
14.  Fagus Kołbacz 12 9 13-28
15.  Zorza Dobrzany 12  6 22-41
16.  Piast Choszczno 12 6 10-46

W 15. minucie Lembas uderzył 
tuż obok słupka. Niemoc strze-
lecka mija w 33. minucie, kiedy 
Iwaniuk zagrywa do aktywnego 
Lembasa, a ten strzałem z pierw-
szej piłki zdobywa prowadzenie 
dla naszego zespołu. 

Zbyt pewny siebie Pomorzanin 
do przerwy nie zdobył już żadnej 
bramki, za to w drugiej połowie 
przestał lekceważyć osłabionego 
przeciwnika co zaowocowało 
kolejnymi trafieniami. Dziesięć 
minut po wznowieniu gry, grają-
cy już w polu Borowik zdobywa 
drugą bramkę dla podopiecz-
nych Czesława Sowy. Zaledwie 
trzy minuty kibice czekali na 
kolejnego gola. Jakubowski za-
grywa do Majdzińskiego, a ten 
strzałem z 25.metrów pokonuje 
bramkarza Fagusa. Przed szan-
są na podwyższenie rezultatu 
stanęli jeszcze Pertkiewicz i 
Borowik, lecz żadnemu z nich ta 
sztuka się nie udała. Powiodło 
się to w 70. minucie Majczynie, 
który doszedł do dośrodkowania 
Mordzaka i uderzeniem z głowy 
ustalił wynik meczu na 4:0. Do 
końca spotkania Pomorzanin 
atakował, bramkarz gosci musiał 
interweniować przy uderzeniach 
Pertkiewicza, Jakubowskiego 
i Mordzaka, lecz piłka już nie 
znalazła drogi do bramki.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Dąb Dębno 1:2, 
Osadnik Myślibórz - Odra Choj-
na 4:1, Mieszko Mieszkowice 
- Zorza Dobrzany 2:2, Polonia 
Płoty - Piast Choszczno 11:0, 
Piast Chociwel - Kłos Pełczyce 
7:0, Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin - Orzeł Trzcińsko Zdrój 1:5, 
Radovia Radowo Małe - Vineta 
Wolin 0:5.

Andrzej Garguliński

W niedzielę 15 października 
odbyły się zawody wędkarskie 
spławikowe zorganizowane przez 
koło M-G PZW Nowogard. 
Wzięło w nich udział 64 zawod-
ników – pogoda i ryby dopisały.

W kategorii seniorów I miej-
sce zajął Andrzej Rychert (8880 
pkt), II miejsce zajął Waldemar 
Puszcz (8440 pkt) a III Rafał 
Rychert (8320 pkt). Zwycięzcy 
uhonorowani zostali pucharami 
ufundowanymi przez koło M-G 
PZW a najlepszy w tej katego-
rii otrzymał również puchar 
ufundowany przez burmistrza 
Kazimierza Ziembę.

W kategorii juniorów zwycię-

żył Mateusz Zborowski (6500 
pkt), który również otrzymał 
dwa puchary. Poza tym 18 za-

wodników otrzymało upominki 
w postaci sprzętu wędkarskiego. 
Zawody jak zwykle zakończyły 
się wspólnym grillowaniem.

H. Szczupak

foto. E. Paszkiewicz
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reklama

                  DREWPOL  Sp. z o.o. • 72 - 221 Osina 27 A
        poszukuje kandydatów na stanowisko:

                  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
                          odpowiedzialny za sprzedaż na rynkach zachodnich

Oczekiwania wobec kandydatów 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V., listu motywacyjnego
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres:

DREWPOL Sp. z o.o. Osina, 72-221 Osina 27 A
Kontakt : Dyr.Handlowy tel.91 5790137  e-mail : w.iwanowski@drewpol.pl
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Szkoła Podstawowa w Żabowie 
obchodzi w tym roku sześćdziesiątą 
rocznicę swego istnienia. W miniony 
piątek, 20 października, odbyły się 
uroczyste obchody tego jubileuszu.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły 
się Mszą św. w miejscowym kościele, 
po czym uczestnicy przeszli do małej 
salki gimnastycznej. Ta już po chwili 

wypełniła się po brzegi. Zjawili się 
przedstawiciele władz, różnych insty-
tucji, dyrektorzy szkół i przedszkoli z 
całej gminy, uczniowie, absolwenci i 
ich rodzice. Wszyscy zostali powitani 
przez dyrektor Danutę Kowalczyk, 
odwzajemniając się gratulacjami, 
życzeniami dalszej owocnej pracy, 
bukietami kwiatów i okolicznościo-

wymi prezentami. Dyrektor Szkoły 
miała okazję by podziękować wszyst-
kim, którzy pomagają tej placówce 
nadając im zaszczytny tytuł przyja-
ciela szkoły. Okazję do nagrodzenia 
zasłużonych nauczycieli wykorzystał 
również Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego wręczając swoje medale.

60 lat szkoły 
w żabowie

I publiczna 
debata 
wyborcza

płatne ogłoszenie wyborcze

Adam Fedeńczak 
- Przyjaciel SP w Żabowie
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KALENDARIUM
24 października
imieniny: # Alojzy, Antoni, Aretas, Boleczest, Feliks, 
Feliksa, Filip, Jan, January, Józef, Marcin, Marek, Prokles, 
Prokul, Rafał i Septym
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

25 października
imieniny: Antonin, Bonifacy, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, 
Cyryna, Daria, Gaudenty, Hilary, January, Kryspin, Kryspin
ian, Krystian, Inga, Ingeborga, Maur, Prot, Sambor, Tadeusz, 
Teodozjusz, Walentyna, Wilhelmina i Wojmir.
Święto Sztabu Generalnego
Polska  Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

26 października
imieniny: Amanda, Bernard, Bonawentura, Damian, 
Demetriusz, Ewaryst, Felicysym, Fulko, Lucjan, Lucyna, 
Ludomiła, Lutosław, Łucjan, Łucjana, Marcjan, Rustyk i 
Rustyka.

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np. : odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardz-
kiej zaprasza na spotkanie promocyjne płyty

Nowogardzkiego Zespołu Folklorystycznego 
„KAPELA RYCHA”.

Spotkanie odbędzie się 25 października b.r. 
(środa) o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie.

W programie prezentacja zespołu i wydanej 
płyty. 

Wszystkich zainteresowanych muzyką ludowa 
serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej 

Franciszek karolewski

nowy sprzęt dla „drogówki”
Goleniowska „Drogówka” 

wzbogaciła się o nowy sprzęt 
przydatny do walki z piratami 
drogowymi, który będzie wyko-
rzystywany na drogach naszego 
powiatu.

Nowy sprzęt to prędkościo-
mierz Polcam PC 2006. Pod tą 
nieco enigmatyczną nazwą kryje 
się znany już wielu kierowcom 
precyzyjny system video, który 
będzie wykorzystywany do nad-
zorowania wszystkich wykro-
czeń drogowych oraz pomiaru 
średniej prędkości w oparciu 
o mierzenie czasu i odległości. 
Jest on zamontowany w nie-
oznakowanym radiowozie, który 
został przekazany goleniowskim 
policjantom przez Komendę 
Wojewódzkiej Policji.

System składa się z kamery, 
monitora, jednostki centralnej, 
urządzenia nagrywającego oraz 
pilota. Umożliwia to wyczerpu-
jące udokumentowanie całego 
pomiaru, którego efektem jest 
zapis video przedstawiający 
m.in. wartość pomiaru prędko-
ści, przebytą drogę i zmierzony 
czas, datę i godzinę, prędkość 
pojazdu wraz z bieżącą sytuacją 
w ruchu drogowym. Wszystko 
to jest zapisane w komputerze. 
Zdaniem policjantów wpłynie 
to na poprawę bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenie wykroczeń 
drogowych na drogach powiatu 
goleniowskiego gdzie będzie 
wykorzystywany. 

Koszt zakupu urządzenia wy-
niósł 30 tys. zł i został sfinanso-
wany z pieniędzy samorządo-
wych. 20 tys. zł przekazała gmina 
Goleniów, a 10 tys. zł dołożyła 

gmina Nowogard. O tym jak 
skuteczna jest to broń przeko-
nali się między innymi piraci 
drogowi z Gdyni, którzy zostali 
namierzeni przez goleniowską 
„Drogówkę” pożyczonym z 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
radiowozem. Kierowcy BMW 
7 i Volvo S80 na odcinku kilku 
kilometrów nazbierali 22 i 26 
punktów karnych za popełnione 
wykroczenia drogowe. Zostali 
oni ukarani mandatami karnymi 
w wysokości 1000 złotych, czeka 

ich również egzamin kontrolny 
na prawo jazdy, a jeden z nich 
dodatkowo znalazł się w Za-
kładzie Karnym w Goleniowie, 
ponieważ był poszukiwany za 
popełnione przestępstwo.

To nie jedyny nowy sprzęt, 
który w ostatnim czasie trafił 
do Komendy Powiatowej Policji 

w Goleniowie. Na nasze drogi 
trafił również przenośny foto-
radar, przekazany na stałe przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w Szczecinie, częściowo sfinan-
sowany przez Unię Europejską. 
Robione przez niego zdjęcia są 
bardzo dobrej jakości, pomiary 
są bardzo dokładne. 

Fotoradar jest już codziennie 
rozstawiany na drogach powiatu, 
zgodnie z mapą kontroli pręd-
kości, ale także można się go 
spodziewać w innych punktach. 

Fotoradar odnotowuje dozwo-
loną prędkość jazdy, prędkość 
samochodu, datę wykonywania 
zdjęcia, godzina i miejsce po-
miaru. Jednoznaczne zidentyfi-
kowanie kierowcy nie sprawia 
więc większego problemu.

Ag

kronika policyjna
W poniedziałek o godzinie 

9.45 skradziono tablicę reje-
stracyjną z samochodu polonez 
caro zaparkowanego na ulicy 
Wiejskiej.

W środę jeden z kandydatów 
na burmistrza zgłosił kradzież 
materiałów reklamowych, a 
konkretnie baneru wiszącego 
na skrzyżowaniu ulic 700-lecia 
i 3 Maja. Swoje straty oszacował 
na 70 zł.

O godzinie 17.00 z otwartego 
samochodu nieznany sprawca 
ukradł telefon komórkowy oraz 
150 zł. Samochód stał na ulicy 
Warszawskiej.

Włamano się do zaparko-

wanego na ulicy Bohaterów 
Warszawy volkswagena golfa. 
Po wybiciu szyby w drzwiach 
złodziej ukradł radioodtwarzacz 
wartości 300 zł.

W piątek z jednej z posesji 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 
skradziono trzy bażanty kró-
lewskie.

Skradziono rower, który został 
pozostawiony na klatce schodo-
wej jednego z budynków przy 
ulicy Bohaterów Warszawy.

W sobotę policjanci zatrzy-
mali pijanego rowerzystę. Artur 
P. jechał ulicą Armii Krajowej 
mając w wydychanym powietrzu 
1,2 promila.

W niedzielę podczas rutyno-
wej kontroli policjanci zatrzyma-
li na ulicy Dworcowej mężczyznę 
kierującego motorowerem ogar. 
Okazał się nim mieszkaniec 
Błotnego Młyna Arkadiusz D, 
który był w stanie nietrzeźwym. 
Miał 1,92 promila.

Na ulicy zatrzymali kolejnego 
pijanego użytkownika drogi. 
Tym razem był to rowerzysta 
Ryszard W., który jechał ulicą 
Wojska Polskiego mając w wy-
dychanym powietrzu około 2,2 
promila alkoholu.

Ag

Uroczystość przekazania nowego sprzętu 
policjantom z goleniowskiej „Drogówki”.

Błędy, które pojawiły się w artykule „60 lat szkoły 
w Strzelewie” nie były błędami autora.

M. kurzawa
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I publiczna debata wyborcza 
  WYBORY, WYBORY...

Michał Wiatr

Informujemy, że Dziennik No-
wogardzki wystąpił do Komitetów 
Wyborczych wystawiających kan-
dydatów na burmistrza Nowogardu 
z propozycją wzięcia udziału w zor-
ganizowanej przez nas po raz pierw-
szy debacie publicznej z udziałem 
kandydatów na urząd burmistrza. To 
niecodzienne wydarzenie odbędzie 
się 4 listopada w Domu Kultury, a 
jego wynikiem ma być odpowiedź 
na pytanie: Nowogard-co z nami 
będzie?

Widzimy wielką potrzebę przedsta-
wienia mieszkańcom kandydatów na 
burmistrza, a według nas najlepszą 
formą do tego jest otwarte spotkanie, 
gdzie mieszkańcy na żywo będą mogli 
przyjrzeć się i wysłuchać programów 
pretendentów do fotela burmistrza. 
Liczymy, że wszyscy kandydaci chęt-
nie wezmą udział w debacie i odważą 
się poddać publicznej przedwybor-
czej ocenie mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że udział 
publiczności zmobilizuje głównych 

bohaterów do perfekcyjnego przy-
gotowania. Kluczowym punktem 
programu będą właśnie pytania od 
widzów, dajemy również szansę no-
wogardzianom niemogącym przybyć 
na debatę, w tym celu udostępniamy 
nr tel.: 661 997 408, oraz adres ema-
il: poligraf@post.pl, gdzie można 
wysyłać smsy i maile z pytaniami. 
Ponadto pytania można pozostawić 
pod numerem tel. 091 39 22 165 i w 
siedzibie redakcji. Spośród wszyst-
kich wybierzemy najciekawsze, i 
zadamy je podczas debaty. Apeluję 
do mieszkańców - zadawajcie trudne 
i konkretne pytania, aby jak najlepiej 
sprawdzić wiedzę i umiejętności kan-
dydatów przed wyborami. 

W czwartek 26.10 o godzinie 17.00 
odbędzie się w Redakcji DN spotka-
nie, na które zapraszamy przedstawi-
cieli wszystkich Komitetów Wybor-
czych, wspólnie ustalimy szczegóły 
techniczne. Pełny program debaty 
opublikujemy w piątkowym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego.

komunikat policji
Komisariat Policji w Nowogardzie informuje wszystkie osoby, które do-

konały wpłaty pieniędzy w Punkcie Tanich Opłat „Cent” w Nowogardzie, że 
w przypadku, gdy należności nie trafiły do adresata oraz w przypadku, gdy 
otrzymali upomnienie lub wezwanie do ponownej wpłaty aby zgłaszali ten 
fakt na policję. 

Prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z prowadzącym postępowanie 
celem ustalenia terminu wstawiennictwa, gdyż osób pokrzywdzonych może 
być kilkadziesiąt i wstawiennictwo bez uzgodnienia terminu uniemożliwi 
skuteczne przeprowadzenie czynności procesowych w postaci przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie. 

Kontakt telefoniczny z prowadzącymi postępowanie: sierż. szt. Marcin Świę-
cicki (091) 579 23 08, mł. asp. Marcin Kraszewski (091) 579 23 80. Pokrzyw-
dzonych prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości oraz wszystkich 
odcinków wpłat, które stanowią dowody na popełnione przestępstwo.

PSL i PO razem!
W poniedziałek 16 października 

w sali konferencyjnej hotelu Kamena 
nastąpiło uroczyste podpisanie poro-
zumienia przez Polskie Stronnictwo 
Ludowe i Platformę Obywatelską w 
sprawie zblokowania list wyborczych 
obu partii w wyborach do Rady Gminy 
Nowogard i Rady Powiatu Goleniów. 
Porozumienie podpisali upoważnieni 

pełnomocnicy obu partii – Kazimierz 
Ziemba szef wojewódzkich struktur 
PSL oraz Olgierd Geblewicz szef po-
wiatowych struktur PO w obecności 
ponad 40-tu kandydatów na radnych 
z obu partii.

W wygłoszonych przemówieniach 
liderzy obu partii zapewniali o ścisłej 
współpracy, „pokojowej” kampanii 
wyborczej i współpracy po wyborach 
na bazie bardzo podobnych i w wielu 
punktach zbieżnych poglądach na roz-
wój gminy i powiatu (czytaj artykuł 
„Co oznacza „blokowanie” list?)

Na spotkaniu ustalono, że pierwsza 
publiczna prezentacja kandydatów 
obu ugrupowań odbędzie się w so-
botę 21 października na placu przed 
Nowogardzkim Domem Kultury.

Dokładnie o godz. 14 –tej spotka-
nie to rozpoczęli Kazimierz Ziemba 
i Olgierd Geblewicz.

W obecności prawie wszystkich 
kandydatów oraz (jak na tradycje 

nowogardzkie) dużej liczby przy-
szłego elektoratu liderzy obu partii 
przedstawili najważniejsze punkty 
programowe oraz poszczególnych 
kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku 
Wojewódzkiego.

Program zgody, która buduje nie 
jest rewolucyjny, ale chyba realny i 

zdroworozsądkowy.
Główny nacisk kładzie na zdrowie 

(w Nowogardzie oznacza to – mimo 
krytyki opozycji – troskę o utrzy-
manie szpitala i jego dalsze unowo-
czesnianie), kontynuowanie rozbu-
dowy infrastruktury komunalnej, 
dbałość o oświatę (wyniki osiągane 
przez uczniów naszych szkół świad-
czą o wysokim poziomie nauczania), 
dalsze starania o pozyskiwanie inwe-
storów i tworzenie nowych miejsc 
pracy, pozyskiwanie środków z Unii 
Europejskiej ze wszystkich możli-
wych programów pomocowych oraz  
dostrzeganie wielkiej roli kultury w 
naszym codziennym życiu – dlatego 
NDK też będzie wspomagany. 

Tekst i foto Lesław M. Marek 

Co oznacza blokowanie list 
- czytaj str. 4
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dokończenie ze str. 1

Taka uroczystość nie może się 
obyć bez przybliżenia historii 
placówki, która dla okolicznych 
mieszkańców jest najważniej-
szym ośrodkiem kultury. Or-
ganizatorzy obchodów zrobili 
to w nietypowy i ciekawy spo-
sób. Do mikrofonów podszedł 

absolwent tej szkoły i wraz z 
aktualną uczennicą rozmawiali 
z zaproszonymi gośćmi wy-
pytując o ich wspomnienia. 
Opowiadała obecna dyrektor, 
była nauczycielka Wiesława 
Krzysztoszek, jej była uczennica 
a obecnie również polonistka 
Olga Lehmann oraz pracownica 
obsługi Irena Murawska, która 
pamięta początki szkoły. Zebra-
ni usłyszeli, że jeszcze w 1945 
roku 17-letni wówczas Andrzej 
Murawski zebrał grupę dzieci i 
młodzeży i zorganizował pierw-
sze zajęcia. W 1946 roku szkoła 
zaczęła działać oficjalnie, a jej 

pierwszym dyrektorem została 
Irena Piesio – Musielska. Póżniej 
kierowali nią Czesław Suleja, 
Zbigniew Rybakiejzy, Ryszard 
Kaźmierczak, Jan Martyniuk, 
Halina Kędzierska, Wiesław 
Buczyński i obecna dyrektor 
Danuta Kowalczyk.

Kolejnym żelaznym punktem 
takich uroczystości jest część 
artystyczna. Były śpiewy, tańce, 
lecz największym powodzeniem 
cieszyły się występy kabaretowe. 
Uczniowie i absolwenci przed-
stawili prawdziwy przekrój tej 
dziedziny sztuki. Zaczęli naj-
młodsi od wystawienia „Żurawia 
i czapli” Brzechwy, później był 
skecz o znaczku pocztowym z 
repertuaru Kabaretu „Dudek”, 
później znany „Boryna” Krzysz-
tofa Piaseckiego i Stanisława 
Zygmunta a skończyo się zupeł-
nie współcześnie scenką o królu 
i pogromcy smoka z repertuaru-
Ani Mru Mru.

Po tej uroczystości goście 
przeszli do głównego budynku 
szkoły, gdzie zwiedzili przygo-
towane wystawy i skorzystali z 
pysznego poczęstunku.

Ag

60 lat szkoły w żabowieco oznacza 
„blokowanie” list?

Wprowadzona przez Sejm nowelizacja usta-
wy o wyborach samorządowych wprowadza 
tak zwane blokowanie list (bardzo brzydkie 
słowo!).

Tłumacząc to na prosty język ustawa umoż-
liwia porozumienie dwóch i więcej Komitetów 
Wyborczych w sprawie wspólnego podziału 
mandatów na podstawie sumy głosów od-
danych na kandydatów porozumiewających  
się Komitetów. Porozumienie takie musi być 
podane do publicznej wiadomości przed 
wyborami.

Dla obywateli jest to wyraźny sygnał, że 
oddając głos na jedno z ugrupowań pośrednio 
popierają kandydatów ze zblokowanego dru-
giego ugrupowania. Wiemy też, że po wybo-
rach zblokowane ugrupowania będą tworzyć 
koalicję. Koalicja nie jest jednak obligatoryjna, 
czyli może być zawiązana, ale nie musi.

W zamyśle autorów nowelizacja ma ura-
tować tracone dotychczas głosy oddane na 
ugrupowania, które nie osiągają w wyborach 
5% głosów uprawniajacych do podzialu 
mandatów. W praktyce wzbogacą zapewne 
ugrupowania silniejsze przewodzące zbloko-
wanym komitetom. Podawałem już przykład z 
ostatnich wyborów – głosy oddane na Komitet 
Wyborczy „Nasze Miasto Wspólny Los” i Ligę 
Polskich Rodzin (w całej gminie ponad 800 
głosów) nie były uwzględnione przy podziale 
mandatów, a po zblokowaniu mogły wzmocnić 
np. Forum Samorządowe o 2 mandaty kosztem 
SLD i PSL, co zmieniłoby układ Rady Miej-
skiej. A jakie skutki rodziłoby zblokowanie 
silnych ugrupowań?

Egzotyczny w roku 2002 (obecnie także) 
blok SLD i Forum Samorządowego zabrałby 
w pierwszym i drugim obwodzie wyborczym 
wszystkie mandaty, a PSL zyskałby tylko 1 
mandat na wsi.

Co będzie w tegorocznych wyborach? Jest 
blok PSL i PO i blok PiS - Samoobrona - Liga 
Polskich Rodzin (chociaż ta ostatnia nie wy-
stawia listy). Forum Samorządowe i SLD pójdą 
do wyborów w gminie samodzielnie.

LMM 

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie

„Wspólnota ludzi oddanych Bogu, wiernych Jego Słowu, zjednoczonych 
w Chrystusie oraz zaangażowanych w dzieło głoszenia Ewangelii i okazy-

wanie praktycznej miłości innym ludziom.”

Z a P r O S Z e n I e
Szanowni Państwo 
Mam zaszczyt zaprosić Państwa na szczególne wydarzenie w życiu naszej Społeczności, jakim jest 

pokaz filmu biograficznego p.t. „ Marcin Luter ”
W piątek  27-go Października o  godz. 1800  w Przedszkolu nr 4  przy ulicy kościuszki 3

oraz Wieczór Pieśni religijnej
z udziałem edyty i daniela kowalińskich

W sobotę   28-go Października o  godz. 1800  w Przedszkolu nr 4  przy ulicy kościuszki 3
Będziemy czuli się zaszczyceni Państwa udziałem w imprezie. 

Serdeczne wyrazy 
wdzięczności i uznania wraz 

z podziękowaniem za fachową pomoc 
i troskliwą opiekę 

w czasie pobytu w szpitalu 
panu ordynatorowi 

dr Markowi Kowalczykowi 
i dr Michałowi Braneckiemu 

oraz całemu personelowi 
oddziału chirurgii 

szpitala w Nowogardzie 
składa Zofia Gaszewska

ŻYCZeNIa
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Dzień Nauczyciela

ekSPeryMenT(aLnIe) w I LO
Mecz nauczyciele kontra uczniowie, występ grupy ekSPeryMenT oraz uroczyste spotkanie - tak 

obchodzili swoje święto pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w nowogardzie.

   Tegoroczne obchody Dnia 
Nauczyciela w I LO rozpoczę-
ły się od meczu siatkówki, w 
którym młodzież zmierzyła się 
ze swoimi belframi. Zagrały 
drużyny w składzie: Emil Gry-
gowski i Łukasz Podemski( n-le 
wychowania fizycznego), Michał 
Sokulski (n-l języka polskiego 
i trener), Grzegorz Zając ( n-l 
biologii) oraz gościnnie Konrad 
Podemski i Bogdan Wawryczuk; 
uczniowie: Mateusz Florkowski, 
Mieszko Florkowski, Grzegorz 
Gronowski, Mateusz Grzelak, 
Radosław Kowalczyk, Rafał 
Reginia i Mateusz Saja. Mecz 
zakończył się wynikiem 3:0 dla 
uczniów. Czyżby uczeń przerósł 
mistrza? Nie, to właśnie pod 
czujnym okiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego, ci młodzi 
sportowcy doskonalą swoje 
umiejętności.

   Po zmaganiach na sali gim-
nastycznej przyszedł czas na 
część artystyczną. Na uroczy-
stym spotkaniu dyrekcji, grona 
pedagogicznego i wszystkich 
pracowników ZSO Nr 1 swój 
PROGRAM NIE – POETYCKI 
pt. „EKSPERYMENT zaprezen-
towała grupa o tej samej nazwie,  
wyłoniona  z klasy I a . Opiekę 
nad przygotowaniami sprawo-
wała pani wicedyrektor Dorota 
Borzeszkowska – Buriak. EKS-
PERYMENT, bo to właściwie ich 
pierwszy występ. Jak na klasę hu-
manistyczną przystało uczniowie 
recytowali, śpiewali i tańczyli. 
Dla tych, którzy kochają taniec, 
była „cza-cza” w wykonaniu 
Magdy Gan i Piotra Sikorskiego. 
Zaś w świat poezji Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego, Sta-
nisława Grochowiaka, Juliana 
Tuwima, Mirona Białoszewskie-
go i Andrzeja Bursy przenieśli 
publiczność: Mariusz Berliński, 
Gracjan Wuczyński, Agata Tre-
tiak, Piotr Sikorski, Andżelika 
Patyk, Paulina Łuczak, Paulina 
Suchodolska, Agata Wdowczyk, 
Irmina Jerzykowska oraz Mate-
usz Olechnowicz. Największy en-
tuzjazm wśród zgromadzonych 
wywołał konkurs dla nauczycieli, 
którzy musieli udowodnić, że 
potrafią czytać ze zrozumie-
niem i choć…zrozumieć ich 
było trudno, zostali nagrodzeni 
dużymi brawami. Młodzi artyści 
rozbawili publiczność skeczem 
pt. „Gilanie”. Piątkowy belferski 
debiut grupy był udany. Śmiało 
można powiedzieć, ze EKSPE-
RYMENT się powiódł. 

   Wprowadzeni przez swoich 
wychowanków w doskonały 
nastrój nauczyciele, z uśmie-
chem na twarzy odbierali z rąk 
Pani Dyrektor Ireny Stasiewicz 
NAGRODY DYREKTORA za 

szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej. W tym roku 
wśród wyróżnionych znaleźli 
się: p. Dorota Borzeszkowską-
Buriak, p.Danuta Gutowska, 
p.Maria Dziura, p.Jan Kopyciń-
ski, p.Leszek Łuka, p. Barbara 
Papuszka, p.Karina Surma,  p. 
Małgorzata Jażdzewska, p. Mo-
nika Tomasikiewicz, p.Barbara 
Bartoszyńska, p.Emil Grygowski 
oraz  p. Łukasz Podemski.               

   To spotkanie to jedna z nie-
wielu okazji, by porozmawiać ze 
sobą troszkę inaczej niż na co 
dzień, w odświętnej atmosferze 
i  bez  pośpiechu, ale jak zawsze 
o… uczniach, którzy przecież 
są częścią życia pedagogów. 
Wszyscy wiemy, że ogromne 
zaangażowanie i serce włożone 
w pracę z młodzieżą to inwesty-
cja, która się opłaca, bo  nasze 
wysiłki zostaną  nagrodzone. Jak 
napisała Eliza Orzeszkowa: „Ku 
celom pożądanym wiodą drogi 
trudne.”  

Barbara Bartoszyńska

ekologicznie w Osinie
W piątek 06.10.2006 roku w Osinie miała miejsce VII 

Sesja Ekologiczna Rady Gminy Osina. Obrady składa-
ły się z dwóch części. Pierwsza odbyła się w Urzędzie 
Gminy, natomiast druga zagościła w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół Publicznych imienia Bronisława Ma-
linowskiego. Do uczestnictwa w sesji zaproszono Prze-
wodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI 
w Nowogardzie, Pana Antoniego Bielidę, Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie, Pana Andrzeja Mucka, 
prezesa Stowarzyszenia „Szanse bezdroży Gmin Gole-
niów, Osina, Przybiernów i Stepnica- Pana Zbigniewa 
Łukaszewskiego, Pana Wiktora Smolińskiego, preze-
sa, oraz Pana Wiesława Wróbla, wiceprezesa Zakładu 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Nowogardzie oraz 
Andrzeja Leję-przewodniczącego Rady Powiatowej Izb 
Rolniczych w Goleniowie. Jak wynika z opinii osób bio-
rących udział w sesji radnych oraz zaproszonych gości, 
trudny do przecenienia okazał się efekt pracy włożonej 
przez dyrekcję, pracowników i uczniów szkoły, przy 
współorganizacji sesji. Wszyscy, którzy tego dnia przy-
byli do budynku szkoły mieli sposobność obejrzenia 
atrakcyjnego programu artystycznego, będącego do-
rodnym owocem pracy uczniów. Mogli też dogodzić 
swym podniebieniom, racząc się wspaniałymi wy-
piekami, doskonale komponującymi się z estetyczną 
(nawiązującą do charakteru sesji) dekoracją. Zaanga-
żowania szkoły w Osinie w problemy ekologii dowodzi 
również liczny i aktywny udział uczniów i nauczycieli w 
niedawnej akcji „Sprzątanie Świata”. Sesja rozstrzygnę-
ła także kilka konkursów. Wśród nich, na „Najładniejszą 
wieś w Gminie Osina w 2006 roku”, w którym pierwszą 
nagrodą był puchar Wójta Gminy, Wiesława Tomkow-
skiego oraz nagroda pieniężna w wysokości 4 tysięcy 
złotych. W tym roku miano najładniejszej wsi w gminie 
nadano Bodzęcinowi; W kategorii „Najładniejsza Za-
groda Wiejska w Gminie Osina w 2006 roku”, zwycięz-
cy, Panśtwo Misztal z miejscowości Kościuszki, zostali 
nagrodzeni  pucharem Przewodniczącego Rady Gminy 
Sylwestra Gryszówki oraz nagrodą rzeczową w postaci 
sprzętu AGD; oraz konkurs na „Najestetyczniejszą Za-
grodę W Gminie Osina w 2006 roku”, w którym laureaci 
pierwszego miejsca, Państwo Bożena i Stanisław Dwo-
rakowie otrzymali Puchar Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Gminy, Marzanny Grodź oraz nagrodę w postaci 
sprzętu AGD. Obchody ekologicznej sesji zakończo-
no pokazem zdjęć nagrodzonych zagród. Po pokazie, 
uczestnicy sesji przy kawie i poczęstunku, wymienili 
rady dotyczące estetyki i utrzymania i pielęgnacji przy-
domowych ogródków.     

Jakub Zbyszyński
Joanna Górczewska- Rudnicka
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  Listy Czytelników

Pani 

dr Teresie Buragas 

serdeczne podziękowanie 
za bezinteresowną pomoc 
i wyjątkową dobroć serca 

składa 
Zofia Gaszewska

ŻYCZeNIa

„Potrzeba efektów, a nie gadania”
rafał Szpilkowski

Rafał Piłat w tekście p.t. „Po-
trzeba dialogu, a nie inwektyw” 
publicznie nazwał mnie pozbawio-
nym empatii ignorantem, którego 
sposób pisania narusza jego zmysł 
poczucia dobrego stylu i smaku. 
Zdaję się na ocenę czytelników, 
czy to, co napisał kol. P. to jest 
bardziej dialog, czy inwektywy. 
Czasu i miejsca w gazecie szkoda 
na branie się personalnie za bary z 
każdym kto na Szpilkowskiego na-
skoczy. Pozostawiam zatem kolegę 
P. w poczuciu osobistego triumfu 
i przechodzę do meritum.

Grupa najtęższych umysłów 
Nowogardzkiego Forum Samorzą-
dowego zebrała się i długo radziła, 
co zrobić z tą naszą nieszczęsną 
plażą. Wymyślili. Najważniejsze, 
bo na pierwszym miejscu, jest dla 
nich, aby zmienić umowę dzier-
żawną kąpieliska miejskiego „tak, 
aby dzierżawca zobligowany był 
do utrzymania estetyki obiektu”. 
(cytat z programu NFS na stronie 
internetowej dn. 20.X - żeby mi 
kol. Piłat inwektyw nie zarzucał). 
Tak się składa, że jestem w po-
siadaniu kopii umowy dzierżawy 
kąpieliska zawartej w 2001 r. Ot-
wieram ją na drugiej stronie i w § 
6, pkt.d czytam: „Dzierżawca dba 
o porządek, bezpieczeństwo i ład 
na terenie kąpieliska miejskiego 
h I cóż wobec tego wart jest ten 
wysiłek umysłowy mózgów NFS? 
Cóż tu zmieniać? Że Kowalski ma 
co drugą pełnię księżyca trawę na 
różowo malować?

radni nFS przez 4 lata dumali 
nad kąpieliskiem, ale nie wpadli 
na pomysł, żeby zapoznać się z 
umową dzierżawy przed wydu-
maniem, że chcą ją zmieniać. 
Szpilkowski co prawda Hegla w 
oryginale nie czyta lecz wysilił 
tych swoich kilka marnych sza-
rych komórek, napisał wniosek do 
urzędu, po dwóch dniach dostał 
kopię umowy i teraz, specjalnie 
dla p. Krzywani, radnych NFS 
i kolegi Piłata, zamieszcza ją na 
swojej stronie internetowej www.
szpilkowski.info. 

Żeby w nocy sobie głowy nie 
rozbić, włącza się światło w po-
koju. Żeby poprawić funkcjono-
wanie plaży trzeba poznać zasady 
jej dzierżawy i funkcjonowania. 
Niestety, radni NFS od 4 lat tłuką 
po ciemku głowami w mur, aż 
fuga strzela. Panowie, zacznijcie 

działać z głową, a nie głową. 
Problem umowy dzierżawy polega 
jedyne na tym, że spełnianie jej 
zapisów nie jest od dzierżawcy 
egzekwowane. 

I znów tutaj pojawia się temat 
braku pasji i konceptu działania. 
Nowogardzkie kąpielisko jest 
dla mnie miejscem wyjątkowo 
ważnym. Mój ojciec – Marian 
Szpilkowski współtworzył w la-
tach 60 pierwsze struktury WOPR 
w Nowogardzie. Ja na kąpielisku 
spędzałem najpiękniejsze chwi-
le dzieciństwa i młodości. Tu 
nauczyłem się pływać. Tu, po 
rytualnym wypiciu litra wody z 
jeziora i klapsie płetwą w mokry 
zadek, zostałem pasowany na 
ratownika WOPR, po czym spo-
łecznie pełniłem służbę ratowni-
czą. Tu nauczyłem się pływać na 
windsurfingu i nartach wodnych. 
Z tych wszystkich powodów tro-
chę bardziej niż tym wszystkim 
bezradnym radnym zależy mi na 
nowogardzkiej plaży.

 Z tekstów pana K. i kolegi P. 
wynika smutny obraz funkcjono-
wania Rady Miejskiej Nowogardu. 
Otóż radni „dyskutują” „poruszają 
sprawę”, „rozmawiają od paru lat 
w różnych gronach”. Jaki jest tego 
efekt? Miasto pełne obdrapanych 
bloków, plaża zaniedbana i płat-
na, placu zabaw nie ma, fontanna 
zardzewiała stoi, turystów jak na 
lekarstwo, młodzi i starzy wieją 
za granicę, aż huczy. raz w roku 
igrzyska – Lato z Muzami, a no-
wogard zadłużony na 18,5 mln zł 
i bez rzeczywistych perspektyw 
na dochody, które pozwolą ten 
dług spłacić. A radni – bezradni 
pretensje do dziennikarzy mają, że 
ktoś im źle interpelacje policzył. 
Żenada.

Praca architekta oparta jest 
na podstawowym schemacie 
działań. Po kolei to: inwentary-
zacja – analiza uwarunkowań 
– koncepcja – kalkulacja kosztów 
– projekt wykonawczy – kosz-
torys – realizacja. Zauważyłem, 
że stosowanie tego schematu w 
każdym działaniu życiowym daje 
doskonałe efekty. Proszę zauważyć 
ile działań bezradnych radnych 
zaczyna się i kończy na etapie 
analizy uwarunkowań, czyli po 
prostu zwykłym gadulstwie nie 
poprzedzonym nawet próbą  in-
wentaryzacji tematu.

Mimo, że nie jestem radnym, 
a zwykłym, szarym obywatelem, 

etap inwentaryzacji mam już 
prawie za sobą. Wykonałem go w 
ramach czynu społecznego. Powo-
łując się na Ustawę o dostępie do 
informacji publicznej uzyskałem 
z Urzędu Miejskiego nie tylko 
umowę dzierżawy kąpieliska, ale 
również ofertę przetargową dzier-
żawcy, spisy inwentaryzacyjne 
mienia i listę dotacji z budżetu 
gminy. Wykonałem zdjęcia frag-
mentów plaży, które najbardziej 
mnie zaniepokoiły nie tylko z 
powodów estetycznych, ale rów-
nież ze względów bezpieczeństwa 
użytkowania. Napisałem do DN 
artykuł, w którym wspomniałem 
o problemie, czego wynikiem 
był natychmiastowy odzew kilku 
osób związanych z plażą ( m.in. 
jej dzierżawcy, Romana Kowal-
skiego) z propozycją spotkania i 
przedyskutowania tematu. Odby-
łem pogawędkę z kierownikiem 
wydziału odpowiedzialnego za 
realizację umowy dzierżawy ką-
pieliska miejskiego. Dzięki tym 
czynnościom dysponuję wiedzą, 
która pozwoli mi niedługo opra-
cować koncepcję zmian mogących 
przyczynić się do tego, że będzie-
my się cieszyć z naszej plaży, o 
czym oczywiście napiszę w DN. 
Wiedza ta pozwoliła mi również 
kilka wersów powyżej ośmieszyć 
niekompetencję twórców zapisów 
programowych NFS. I któż tu jest 
ignorantem kolego Rafale?

Na koniec trochę prywatnie. 
Moja żona pracuje jako przed-
stawiciel handlowy. Jej wyna-
grodzenie opiera się na systemie 
premiowym. Jeżeli zrealizuje 
plan sprzedaży – premia jest, 
jeżeli nie – bieda. Musi sporzą-
dzać cotygodniowy plan pracy i 
cotygodniowe rozliczenie z jego 
realizacji. Jest rozliczana z efektów 
swoich działań. Teren działania 
– od Koszalina do Zielonej Góry. 
Nikogo nie obchodzi, że ślisko na 
drogach, że małe dziecko w domu, 
ile odbyła rozmów z klientami, ile 
czasu dumała nad strategią sprze-
daży. Liczy się jedno – WYNIK. 
I tak czasami  wieczorem, gdy 
Ola już w łóżeczku pochrapuje, 
siądziemy i zamyślimy się, jak 
ta nasza Polska by wyglądała, 
gdyby tych wszystkich radnych, 
urzędników, burmistrzów, pre-
zydentów, wojewodów, posłów, 
ministrów przenieść na system 
premiowy i rozliczać z wyników, 
a nie z przegadanych godzin?

XL zwyczajna 
sesja rM

25 października 2006 roku o godz. 12.00 odbę-
dzie się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20 wrześ-

nia 2006 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w 

okresie od 20 września 2006 roku do 25 paź-
dziernika 2006 r.

5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Nowogard na 2006 

rok.
b) zmian w budżecie gminy Nowogard na 

2006 rok.
c) zmian w planie Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2006 rok

d) zmiany uchwały (dot. Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych)

e) nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w 
Nowogardzie

f ) zmiany uchwały (dot. statutu CZK R-XXI)
g) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowo-

gardu.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, 

wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Renacie i Witoldowi 
Krawczyk 

z okazji 
narodzin Syna 

życzymy radości 
z odkrywania nowych uroków 

wspólnego życia 
oraz składamy 

najserdeczniejsze gratulacje! 
koleżanki i koledzy z pracy
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZdarZyŁO SIĘ W SZkOLe:
10 października w Maszewie odbyły się Powiatowe Biegi Sztafetowe Szkół 

Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, 
reprezentacje dziewcząt i chłopców. Klasyfikacja chłopców przedstawia się 
następująco:

I miejsce ZSP Goleniów – opiekun E. Zając, J. Kostrzeba
II miejsce ZSP Nowogard – opiekun Z. Ceranka
III miejsce ZSP Maszewo – opiekun A. Dudziak
IV miejsce ZSZ Goleniów
V miejsce II LO Nowogard
Klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce ZSP Goleniów – opiekun E. Zając, J. Kostrzeba
II miejsce ZSZ Goleniów – opiekun Wojtyła
III miejsce ZSP Nowogard – opiekun A. Pikuła
IV miejsce II LO Nowogard
V miejsce ZSP Maszewo
W niedzielę 22 października odbył się Turniej Piłki Ręcznej im. Stanisła-

wa Steczka. Zmierzyły się ze sobą następujące drużyny:
Kusy Szczecin 39 : 19 Gwardia Koszalin
Pomorzanin Nowogard 25 : 19 Gwardia Koszalin
Pomorzanin Nowogard 16 : 21 Kusy Szczecin 
Drużyny uplasowały się na następujących miejscach:
I miejsce: Kusy Szczecin – opiekun Mieczysław Zart; najlepszy zawodnik: 

Łukasz Kuczyński
II miejsce: Pomorzanin Nowogard – opiekun Jerzy Stolf; najlepszy za-

wodnik: Krzysztof Michalski
III miejsce: Gwardia Koszalin – opiekun Bogusław Ciesielski; najlepszy 

zawodnik: Marcin Kwiatkowski

kĄcIk kuLInarny:
Gulasz grzybowy na jesienne spotkania

Składniki:
30 dag kg pieczarek 
30 dag grzybów leśnych (wg uznania) 
3 cebule (najlepiej kolorowe) 
2 kolorowe papryki 
1 puszka kukurydzy 
1 puszka czerwonej fasolki 
1 pęczek pietruszki 
sól pieprz ziołowy, gałka muszkatołowa i szczypta kurkumy do smaku  

Sposób przyrządzenia:
Podsmażyć na oleju na złoto cebulkę pokrojoną w półksiężyce, dodać 

grzyby pokrojone w cząstki, poddusić 15 min. Dodać następnie pieczarki 
pokrojone w grubsze cząstki, dusić jeszcze na wolnym ogniu 15 min. Pa-
prykę pokroić w paseczki, dodać do grzybków. Po 5 min dodać kukurydzę, 
fasolkę i posiekaną drobniutko połowę pietruszki. Dusić wszystko jeszcze 
5min. Wyłożyć do naczynia posypując z wierzchu resztą pietruszki. Poda-
wać z bagietką lub kładzionymi kluseczkami. 

Grzybowe leczo
Składniki:
po szklance:
- startej młodej marchwi karotki,
- startej młodej pietruszki,
- startego młodego selera,

W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją 
W złotych strzępach liści drzewa 

nocą stoją, 
Księżyc srebrne smugi po ziemi

rozwłóczy. 
Nic mi nie pomoże na tęsknotę 

moją, 
Już mnie żadne szczęście od niej

nie oduczy. 
Pobielały domy od srebrnej  

poświaty, 
Jesienny przymrozek słabe ciało 

krzepi. 
Tylko zeschłe liście, tylko 

zwiędłe kwiaty! 
Może być, jak było, może nie 

być lepiej.

HOrOSkOP:
BARAN – lepiej bądź czujny – ktoś chce Cię wpakować w duże kłopoty. 
BYK – zacznij się uczyć jeśli chcesz coś osiągnąć. Lenistwem do niczego 

nie dojdziesz.
BLIŹNIĘTA – masz teraz bardzo dużo szczęścia, wykorzystaj dobrą pas-

sę.
RAK – z dnia na dzień masz coraz mniej pozytywnej energii. 
LEW – zwolnij tempo i weź się za naukę. Zabawa nie zawsze może grać 

pierwsze skrzypce.
PANNA – dwa razy pomyśl zanim coś powiesz, a sukces masz gwaran-

towany.
WAGA – realizuj swoje marzenia i nie martw się o szkołę.
SKORPION – najgorsze masz już za sobą, teraz będzie tylko lepiej.
STRZELEC – w najbliższych dniach lepiej schodź z drogi najsurowszym 

nauczycielom. Kolejna jedynka już grzeje sobie miejsce w Twojej rubryce.
KOZIOROŻEC – nawet niepowodzenia w szkole będą dla Ciebie moty-

wujące. W trudnych chwilach pomoże Ci pewna Bliźniaczka, na którą za-
wsze możesz liczyć.

WODNIK – idą wielkie zmiany. Być może odkryjesz w sobie jakieś talen-
ty. Nadchodzący tydzień będzie pełen niespodzianek!

RYBY – ktoś pragnie, abyś był najgorszy, ale Ty odkryjesz kto. Pamiętaj 
też o tym, żeby przyłożyć się do najbliższej klasówki.  

- posiekanej zielonej papryki,
- posiekanych pomidorów,
- posiekanej cebuli,
- oczyszczonych i posiekanych grzybów (borowiki, młode maślaczki),
- wody,
- gęstej śmietany,
- 1 łyżka oliwy z oliwek,
- 1 łyżeczka mąki,
- 1 łyżka posiekanej natki pietruszki,
- sól, pieprz do smaku. 
Sposób przyrządzenia:
Do rondla wlać wodę i oliwę, wrzucić grzyby, marchew, pietruszkę i se-

ler. Dusić pod przykryciem ok. 7 min. Dodać paprykę, wymieszać i dusić 
razem 3 min. Dodać pozostałe składniki i dusić jeszcze ok. 5 min. Śmietanę 
dokładnie wymieszać z mąką, dodać do potrawy. Zagotować. Doprawić do 
smaku. Przed podaniem posypać natką pietruszki.

SMACZNEGO! 
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ReklaMa

kury nIOSkI 
1,5-roczne 

WyPrZedaż 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, 
tel. 091 39 106 66

Centrum Języków Obcych 
„EFFEKT”

zatrudni
lektora języka angielskiego

inf. tel. 091-407-23-77 
w godz.13-20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na zbycie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  

położonych w dobrej nowogardzkiej i w nowogardzie wg poniższego wykazu 

Lp adres Powierz-
chnia kondygnacja

cena wywoławcza
Wadium

Wyposażenie 
ponad

standardowe

Miesięczne 
opłaty

lokatorskie własnościowe eksploa-
tacja kredyt

nOWOGard

1 Bankowa 8 45,30 2 piętro 19 600 zł 59 729 zł 1 800 zł  217 zł 122 zł

dOBra nOWOGardZka

1 Traugutta 3a 78,10 parter 9 241 zł 51 300 zł 1 300 zł 1 562 zł 375 zł 211 zł
2 Traugutta 3a 78,10 2 piętro 27 337 zł 70 339 zł 1 100 zł  375 zł 211 zł
3 Traugutta 3a 67,20 parter 12 302 zł 47 637 zł 900 zł 403 zł 323 zł 181 zł
4 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 14 923 zł 50 257 zł 1 000 zł 1 075 zł 323 zł 181 zł
5 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 11 492 zł 46 453 zł 1 000 zł 672 zł 323 zł 181 zł
6 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 21 062 zł 56 397 zł 900 zł 2 150 zł 323 zł 181 zł
7 Traugutta 5 67,20 parter 11 060 zł 46 667 zł 1000 zł 323 zł 181 zł
8 Traugutta 3a 54,90 2 piętro 12 617 zł 40 576 zł 800 zł 1 977 zł 264 zł 148 zł
Miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 4,80 zł/m2   nie zawiera opłat licznikowych (woda, gaz, energia elektryczna). 

Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 w Banku Spółdzielczym o/Nowo-
gard.  

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 Nowogard, ul. Osiedlowa 6, w zamknię-
tej kopercie opatrzonej napisem „PrZeTarG lokal nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium oraz zobowiąza-
niem do rozliczenia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem prawa do lokalu.

Termin składania ofert upływa 27 pażdziernika 2006 r. o godz. 1300 , otwarcie o godz. 1315.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z otwarcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub w zależ-

ności od zainteresowania przetarg ustny.
Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 

Ślusarzy i spawaczy 

zatrudnię 
091 39 20 760, 
0503 032 234.

jur-TranS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

ReklaMa

MaSZ dOBre Serce WyŚLIj SMSka!!!
 
Drodzy mieszkańcy Nowogardu i 
okolic  w dniu 24 października bę-
dzie nadawany w telewizji Polsat 
program „Nasze dzieci”. W tym pro-
gramie wystąpi nasza mieszkanka 
Natalia Kielar .Jej mama opowie o 
nieszczęściu jakie spotkało jej dzie-
cko .Nie bądźmy obojętni ,zobaczmy 
sprawdźmy i wyślijmy smka by po-

móc tej małej istotce…..
  Smsa możemy wysyłać od 24 października do 31 października

na numer 7531 hasło Pomoc
Do wszystkich mieszkańców i ludzi dobrej woli składamy niskie ukłony i 
podziękowania za wspieranie, pomoc w  naszych wszystkich akcji charyta-
tywnych….
Organizatorzy  Edyta Kamińska, Lidia Tatara. 
Dziękujemy w imieniu mamy i Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie

Polski Czerwony Krzyż  • Zarząd Rejonowy w Nowogardzie 
B.S.Goleniów oddz. Nowogard 

Nr Konta: 56 9375 1012 4200 0664 2000 0010
Na rzecz Natalki Kielar 
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OG£OSZENIA drObNE

Na rozwiązania tego zadania czekamy do 6 listopada.

W nowogardzie…
Po rozwiązaniu krzyżówki w polach przyciemnionych powstanie hasło 

końcowe.

Poziomo:
4 – coś naszytego np. oznaka na mundurek harcerski,
6 – brak jakichkolwiek dźwięków, stan …jak makiem zasiał,
7 – w domu na odpadki, w redakcji na odrzucane artykuły,
8 – w motocyklu silnikowy, w rowerze nożny,
9 – skąpa (ale lubiana przez dziewczęta) spódniczka,
10 – sala lekcyjna.
Pionowo:
1 – modne ostatnio opakowanie napoju,
2 – pracownik, którego głównym zadaniem jest kontakt z prasą i udzielanie 

rzeczowej  informacji
3 – wieszczka z Iliady, córka króla Priama, która przepowiadała przyszłość 

ale nikt jej nie wierzył (w wyraz KADRA wstaw SAN),
5 – szpeci cerę, towarzyszy niektórym chorobom i alergiom .

Umieścić zdjęcie laura cisowego ( znajdż swoje zdjęcie albo umieść foto 11 
z pliku 2005.02.01 Laury 2005).

nIerucHOMOŚcI
• Sprzedam działkę ogrodową 5,5-arową 

z murowaną altanką, z mediami. 0604 
509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w Nowogar-
dzie o pow. 220 m kw., pow. działki ok. 
1000 m kw. 0697 11 61 86.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z altanką 
murowaną. 091 39 25 767.

• kupię w nowogardzie mieszkanie 
własnościowe, dwupokojowe. Tel. 0603 
349 436.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II pię-
tro. 0502 384 315.

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• Sprzedam kontenery blaszane – Targowi-

sko Miejskie. 0508 444 130.
• Sprzedam działkę zagospodarowaną, 

z altanką przy ul. Zamkowej. Tel. 0606 
945 398.

• Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, 
góra, dół, garaż, działka w Błotnie. 091 39 
17 956.

• Szukam garażu do wynajęcia w Nowogar-
dzie lub na ul. Gen. Bema. 091 39 23 132.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 58 m 
kw., spółdzielcze, 3 piętro, 1400 zł/m, cen-
trum miasta. 0502 561 271.

• Sprzedam dom 210 m kw. plus 5 ha ziemi, 
okolice Nowogardu, cena 200.000 zł. Tel. 
0691 209 559.

• Kupię mieszkanie 3, 4-pokojowe. Najchęt-
niej na Os. Bema. 0606 39 89 02.

• Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, ul. 
700-lecia. Tel. 0887 405 616.

• Kupię domek w Nowogardzie lub oko-
licach, może być do remontu. 0693 
469 363.

• Poszukuję kawalerki lub 2-pokojowego 
mieszkania do wynajęcia. 0604 867 363.

• Sprzedam garaż z kanałem przy ul. Za-
mkowej. 0507 252 121.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, Dębice. 
0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogardzie. 
0661 957 649.

• Wynajmę dom umeblowany w Nowogar-
dzie nad jeziorem. 0695 780 299.

MOTOryZacja
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault Lagu-

na II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam przyczepkę kempingową 520 
Hobby, cena 3.000 zł. 091 39 107 64.

• Sprzedam tanio Ford Fiesta, 1990 r., poj. 
1.8D, hak, cena do uzgodnieia. 091 39 
25 344, 0502 017 437.

• Sprzedam Renault 11, 1984 r., poj. 1700 
+ gaz. Stan dobry, cena do uzgodnienia. 
0607 646 373.

• Sprzedam Renault 19, 1991 r., stan do-
bry, części zapasowe + ogumienie zimo-
we. Cena 3.500 zł. 0505 632 228, 0660 
884 872.

rOLnIcTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lokalizacja 

– nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• uwaga działkowicze! Mechaniczne prze-

kopanie działki glebogryzarką wraz z 
siewem żyta na poplon za jedyne 0,40 
zł od metra kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. Inżynier rolnik. 
0600 653 124.

• Skup kasztanów świeżych w cenie 0,30 
gr/kg, punkt skupu – Przypólsko 8, czyn-
ny codziennie w godz. od 15.00. Wymogi 
jakościowe: kasztany dojrzałe, czyste, z te-
gorocznych zbiorów. 091 39 11 782, 0667 
839 291.

• Kaczki białe, skubane na zamówienie 

sprzedam. 091 39 104 90.
• Wykonuję orkę pługiem 2-płatowym pod 

las. 0508 50 36 50.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 13 328.
• Sprzedam 0,70 ha ziemi w Karsku. 0665 

479 515.
• Sprzedam prosiaki i ziemniaki. 091 418 98 

24.

uSŁuGI
• józef durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
• Profesjonalne strony internetowe na indy-

widualne zamówienie – szybki czas reali-
zacji, faktury VAT. 0605 522 340.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 392 851.

• j. angielski – nauka i korepetycje. 0608 
654 492.

• Cyklinowanie podłóg. Tel. 0691 703 843.
• dyWanOPranIe – 0604 373 143.
• usługi transportowe do 1,5 t. Faktura 

VaT. 0888 878 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. Tanio i 

solidnie. Tel. 0885 157 291.
• j. angielski – korepetycje. 0668 226 064.

Praca
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 151 503.
• Szkoła języków Obcych poszukuje do 

współpracy lektora j. angielskiego do 
poprowadzenia zajęć na poziomie szko-
ły podstawowej. Tel. 0661 131 860.

• Firma SECURITA poszukuje osób do pra-
cy w ochronie na terenie Szczecina. Kon-
takt – 0603 348 044.

• Przyjmę kierowcę międzynarodowego z 

doświadczeniem c + e, Polska – Szwe-
cja. 0693 682 492.

• Zatrudnię pokojówkę. 0663 412 054.
• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 20 760, 

0503 032 234.

Inne
• elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody 380V, małe gabaryty, do domku, 
baru, cena 150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody do domku, baru, cena od 150 
zł oraz gazowy podgrzewacz wody 130 
– 190 litr., stojący, idealny do domku, 
pensjonatu, restauracji, gdzie gorąca 
woda jest w kilku bateriach jednocześ-
nie. 0501 446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 
pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfro-
wy, kamera, okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elemen-
tów z kolumnami i dokumentacją, mało 
używana, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do mieszkania, 
domku, warsztatu – różne rozmiary, 
nowe i uźywane – tanio oraz piec gazo-
wy  c.o. Vaillant stojący, żeliwny, elektro-
nik, ekonomiczny, do domku – kuchni, 
cena 800 zł, serwis gwarancyjny. 0501 
446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• PIec gazowy c.o. VaILLanT, elektro-

nik, na mieszkanie, domek, cena 1.200 
zł oraz junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant – cena 400 zł. 
Gwarancja, serwis. 0501 446 467.

• Sprzedam nową pralkę automatyczną 
Whirlpool. Cena 600 zł. 091 39 23 132.

• Sprzedam pudelka szczeniaka (pies) kolo-
ru czarnego. 0609 349 138.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 23.10.2006r.
OFeRTY PRaCY PUP 

GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów 
ciężarowych 

2. Przedstawiciel handlowy (j. 
niemiecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów 

osobowych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Kierowca kat. C+E
9. Sprzedawca paliw
10. Zbrojarz, cieśla budowla-

ny
11. Sprzątaczka (1/2 etatu )
12. Pracownik budowlany
13. Pracownik produkcji (jeli-

ciarz)
14. Piekarz (cukiernik)
15. Szwaczka – instruktor
16. Elektryk

OFeRTY PRaCY SPOZa 
ReJONU

1. Konsultant inwestycyjno-
ubezpieczeniowy, asystent 
konsultanta inwestycyj-
no – ubezpieczeniowego 
(Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji 
(Szczecin-Dąbie)

3. Spawacz, ślusarz, monter 
(Szczecin)

4. pracownik fizyczny – kierow-
ca min. B ( Szczecin)

5. Pracownik obróbki skór (Ło-
zienica k. Goleniowa)

6. Sprzedawca (Goleniów)
7. Kierowca kat. C
8. Pracownik ochrony (gr. inwa-

lidzka)
9. Elektryk
10. Traktorzysta opasowy 

(Rurka k. Goleniowa)
11. Kucharz (Niechorze)
12. Pracownik gospodarczy 

(Szczecin Dąbie)
13. Pra cow n i k  p ro d u k c j i 

(Ościęcin)
14. Elektromechanik, mecha-

nik samochodowy, opera-
tor myjni samochodowej, 
blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy 
(Szczecin Dąbie)

15.  Przedstawiciel regionalny/
agent (Wrocławek) 

16. Cieśla zbrojarz, pracownik 
budowlany  (Rzeszów)

17. Magazynier (Szczecin Dą-
bie) 

18. Spawacz (Szczecin)
19. Piekarz ciastowy, stołowy, 

piecowy, samodzielny cu-
kiernik (Baniocha)

20. Jednostka Wojskowa (Gle-
wice k. Goleniowa)
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Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 1:5 (1:3)

Pewnie i skutecznie
Pomorzanin: Piątkowski (75’ 

Haberski) – Marszałek, M. Mi-
klas (75’ Durkowski), Sokulski, 
Kaczmarek, Galus, Skórniewski, 
Konieczny, K. Miklas (61’ Wasy-
luk), Bonifrowski, Nieradka (65’ 
Szobel)

Bramki dla Pomorzanina: 
K. Miklas – 2, Galus – 2, Ko-
nieczny.

W miniony weekend Pomo-
rzanin zmierzył się z outsi-
derem rozgrywek, zespołem 
Zorzy Dobrzany. Obyło się bez 
niespodzianki i nasza drużyna 
pewnie wygrała inkasując kom-
plet punktów.

Od początku meczu przewaga 
należała do podopiecznych Woj-
ciecha Kubickiego i już dziesięć 
minut po pierwszym gwizdku 
sędziego objęli prowadzenie. K. 
Miklas przeprowadził indywidu-
alną akcję i strzałem z 14 metrów 
umieścił piłkę w siatce. Po tej 
akcji Pomorzanin poczuł się zbyt 

pewnie, w konsekwencji czego 
w poczynania naszej drużyny 
wdało się sporo chaosu. W 30. 
minucie wykorzystali to piłkarze 
Zorzy. Nasi zawodnicy przepro-
wadzili nieudana pułapkę ofsaj-
dową, spóźnił się Skórniewski i 
jeden z graczy Zorzy znalazł się 
sam przed naszym bramkarzem. 
Okazję tę wykorzystał i strzałem 
nie do obrony z 15 metrów poko-
nał Piątkowskiego. Dla naszych 
zawodników było to jak zimny 
prysznic, po którym się obu-
dzili i zaczęli grać swoje. Efek-
ty przyszły tuż przed końcem 
pierwszej połowy. W 43. minucie 
Bonifrowski dośrodkował z lewej 
strony, piłka trafiła do Galusa, 
który strzałem z pięciu metrów 
po raz kolejny zdobył prowadze-
nie dla naszej drużyny.

Minutę później Galus uderze-
niem głową zdobył swoją drugą 
bramkę. Tym razem z rzutu roż-
nego dośrodkował Skórniewski.

W drugiej połowie obraz me-
czu się nie zmienił i nadal prze-
ważała nasza drużyna. W 60. 
minucie kolejną akcję przepro-
wadza K. Miklas i strzałem z 12 
metrów po raz kolejny pokonuje 
bramkarza gospodarzy.

Osiągając bezpieczny wynik 
Wojciech Kubicki zdecydo-
wał się na wprowadzenie kilku 
zmienników pozwalając pograć 
nawet drugiemu bramkarzowi. 
Cieszyć może fakt, że nie miało 
to zbyt negatywnego wpływu na 
grę naszej drużyny, która nawet 
zdobyła kolejną bramkę. W 75’ 
minucie Konieczny mija trzech 
obrońców, będąc w polu kar-
nym zdołał położyć bramkarza i 
spokojnie umieścił piłkę w siatce 
ustalając wynik na 5:1.

Zorza Dobrzany to młody i 
niedoświadczony zespół. Nasza 
przewaga nie podlegała dys-
kusji. Był to w zasadzie mecz 
treningowy, gdyż miałem okazję 
wypróbować zmienników ściągają 
z boiska Marcina i Krystiana Mi-
klasów czy Marka Piątkowskiego. 
Wygraliśmy w pełni zasłużenie.” 
– podsumował spotkanie trener 
Pomorzanina Wojciech Kubi-
cki.

Pozostałe wyniki meczów: 
Vineta Wolin - Sparta Gryfi-

ce 5:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Radovia Radowo Małe 4:1, 
Dąb Dębno - Osadnik Myśli-
bórz 3:0, Kłos Pełczyce - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 1:1, Piast 
Choszczno - Piast Chociwel 5:0, 
Fagus Kołbacz - Polonia Płoty 
3:1, Odra Chojna - Mieszko 
Mieszkowice 1:1.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 13 35 35-7
2.  Piast Choszczno 13 31 34-10
3.  Vineta Wolin 13 29 31-19
4.  Pomorzanin nowogard 13 28 37-16
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 13 26 23-17
6.  Odra Chojna 13 22 31-18
7.  Polonia Płoty 13 19 24-18
8.  Osadnik Myślibórz 13 17 19-26
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 13 16 19-21
10.  Radovia Radowo Małe 13 14 12-30
11.  Piast Chociwel 13 13 15-18
12.  Sparta Gryfice 13 10 16-27
13.  Kłos Pełczyce 13 10 10-21
14.  Mieszko Mieszkowice 13 10 8-12
15.  Fagus Kołbacz 13 9 11-29
16.  Zorza Dobrzany 13 4 13-49

III Ogólnopolski 
jesienny Turniej 
Piłki ręcznej

W dniu 7 października 2006 roku Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 
odbył się III „Ogólnopolski jesienny Turniej 
Piłki ręcznej chłopców - rocznika 1992  
i młodsi”. 

Organizatorem tego turnieju był: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie  
w osobie Pana Jacka Cieślaka, a współorga-
nizatorem był Urząd Miejski w Nowogardzie  
w osobie Pana Tomasz Kulinicza – Zastępcy 
Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury, Turystyki i Sportu. 

W turnieju udział wzięło 6 drużyn a zespoły 
grały systemem „każdy z każdym”. Po bardzo 
zaciętej rywalizacji wyniki przedstawiają się 
następująco:  

1   miejsce: KS PR „Gwardia” Gim. nr 9 Kosza-
lin, opiekun – B. Ciesielski, I. Lejewska,

2   miejsce: KS „Energetyk” Gryfino, opiekun 
– Piotr Kejs, 

3   miejsce: MKS KUSY II Gimnazjum nr 7 
Szczecin, opiekun – Artur Rykaczewski,

4   miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
G-2 Nowogard, opiekun – Jacek Cieślak, 

5   miejsce: MKS KUSY I Szczecin, opiekun 
– Adam Skrobuk,  

6   miejsce: Gimnazjum Poznań, opiekun 
– Andrzej Harasimowicz. 

Ponadto wybrano najlepszego bramkarza, 
strzelca i zawodnika, w osobach: Najlepszy 
bramkarz turnieju jakub konieczny ZSO Gim. 
2 nowogard, Najlepszy strzelec Mateusz Go-
liasz i najlepszy zawodnik Mateusz Iwaszkiewicz 
obaj z KS PR „Gwardia” Gim. nr 9 Koszalin.

Turniej sędziowali Radosław Łąpieś i Domi-
nik Kulak a przy stoliku pomagali im Maciej 
Dobrowolski i Maksymilian Pomorski.

Przy organizacji tego turnieju bardzo pomogli 
sponsorzy, bez których bardzo ciężko było by 
zorganizować tę imprezę na takim poziomie. 
A byli nimi:
1. Urząd Miejski w Nowogardzie,
2. Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
3. Piotr Klewicz - Firma PROFIL I Pniewa 
4. Adam Fedeńczak – Hurtownia Nowogard,
5. Zbigniew Feńczak – FUH Nowogard, 
6. Andrzej Siwy – Firma Geodezyjna Nowogard
7. Waldemar Pędziszczak - Piekarnia Nowogard,
8. Firma „ASPROD” Goleniów, 
9. Pan Robert  Augustynek
10. Pan Mirosław Chmielnicki,

Wszystkim sponsorom oraz osobom, które 
pomogły przy organizacji tego turnieju serdecz-
nie dziękujemy i mamy nadzieje że współpraca 
ta będzie nadal kontynuowana. Ponadto chcie-
libyśmy aby turniej ten był kontynuowany w 
latach następnych podobnie jak inne tego typu 
imprezy sportowe. 

Ze sportowym pozdrowieniem:
  Jacek Cieślak i Tomasz Kulinicz 

ZaPISy na OBÓZ narcIarSkI 2007
Szkoła Podstawowa w Żabowie, jako organizator kolejnego już Obozu narciarskiego dla 

uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Nowogard, serdecznie zaprasza 
chętnych do zapisywania się na ww. obóz, który odbędzie się w dniach od 27 stycznia 2007 r. do  
03 lutego 2007 r. w miejscowości Przesieka k/karpacza. 

Bezpośrednim organizatorem jest Pan Bartosz Zdanowicz nauczyciel wychowania fizycznego 
w SP Żabowo, tel. 0-509-636-921.

Cena obozu to 650 zł. i obejmuje: 5 dni nauki i jazdy na nartach, noclegi, wyżywienie (4 
posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), sprzęt narciarski, karnety na wyciągi, autokar, 
ubezpieczenie, wycieczka do zamku Chojnik, kulig oraz ognisko. 

Zapisów proszę dokonywać w sekretariatach szkół podstawowych. 
SerdecZnIe ZaPraSZaMy 

Organizator Bartosz Zdanowicz
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Usługi Ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy 
od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy �a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,�� zł* 

*ceny netto

Informujemy, że   
2� października 2006 r.

środa w godz.  8.30 - 9.30 
w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 

będzie pełnił 
dużur radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Piątek     
27 października 2006 r.        
Nr 82 (1520) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,40 zł

ReklaMa

„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

MAGAZYN BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

ReklaMa ReklaMa

Oszustwa w „Cencie”

Koniec zabawy

czytaj strona 4

Kandydat do Sejmiku

Kazimierz
ZIEMBA

Kandydat
na Burmistrza

Nowogardu

Lista nr pozycja nr1 1

PSLArt. visage

Telefon 516 184 888

Makijaż na szczególny
dzień w Twoim życiu

przygotowanie makijażu ślubnego

Makijaż
•
•
•
•

wieczorowy
dzienny
fotograficzny
kamuflaż

Kosmetyka dłoni,
przedłużanie
paznokci
•
•

żel
akryl

Porady, indywidualne podejście do Klientki

Każda z Was jest niepowtarzalna
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kaleNDaRiUM
27 paźDzieRNika
imieniny: Antonina, Barnim, Florencjusz, Frumen-
cjusz, Iwona, Józef, Kapitolina, Sabina, Siestrzemił, 
Wielebor i Wincenty.

28 paźDzieRNika
imieniny: Anastazja, Cyryl, Cyryla, Faro, Fidelis, 
Honorat, Juda Tadeusz, Ksymena, Szymon, Tadeusz 
i Wszeciech.

29 paźDzieRNika
imieniny: Dalia, Dalimir, Donat, Euzebia, Felicjan, 
Franciszek, Longin, Longina, Lubgost, Maksymilian, 
Michał, Narcyz, Serafin, Teodor, Walenty, Walentyn, 
Wioleta, Zenobiusz i Żelibor.

30 paźDzieRNika
imieniny: Anioł, Benwenuta, Edmund, Eutropia, 
Gerard, German, Julian, Klaudiusz, Liberat, Makary, 
Maksym, Marceli, Przemysław, Saturnin, Serapion, 
Sęczygniew, Sulimir, Wiktoriusz, Zenobia i Zeno-
biusz.

ReklaMa
Nowogardzki Dom 

Kultury 
zaprasza 

wszystkich 
chętnych 

do nauki gry 
na instrumentach 

klawiszowych 
(keyboard, pianino, 
akordeon). Zajęcia 
prowadził będzie 
instruktor Lech 

Jurek. Przesłuchanie 
kandydatów odbędzie 

się 23.10.2006 r. o godz. 
16.30. Zapraszamy.

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w tej 

rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 16.00, po 
16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem gaze-
ty lub osobiście zaoferować swoją pomoc, np. : 
odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądźmy 
obojętni wobec ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebu-
jącym.

Z góry dziękujemy. Redakcja

Gdzie jest pani Jadzia?

Komunikat Policji
 Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi 

śledztwo przeciwko ustalonemu sprawcy, który 
w okresie ostatnich kilku miesięcy dokonywał 
szeregu oszustw na terenie Nowogardy oferując 
sprzedaż paliwa, telefonów komórkowych lub też 
innych przedmiotów po atrakcyjnych cenach, a 
następnie pobierał od pokrzywdzonych pieniądze 
w kwotach od 150 do 1770 zł i nie wywiązywał 
się ze złożonych ofert. W związku z powyższym 
proszę o zgłaszanie tego faktu celem przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 9, 
po uprzednim umówieniu się na przesłuchanie z 
prowadzącym postępowanie sierż. Szt. Marcinem 
Święcickim pod nr telefonu 091 579 23 08.

Od pewnego czasu na naszych 
ulicach nie widać pani Jadzi. Nie 
ma też jej w miejscu jej zamiesz-
kania przy ul. 3 Maja.

W miniony piątek, tuż po 
godz. 13.00, z poczekalni dworca 
autobusowego zabrała kobietę 
karetka pogotowia. Staruszka 
zasłabła.

Jak nas poinformował dy-

rektor szpitala w Nowogardzie 
Kazimierz Lembas stan zdrowia 
pacjentki jest dobry, niemniej 
pozostawiono ją na obserwacji 
w celu dokonania niezbędnych 
badań i najpóźniej w piątek (27 
października) powinna opuścić 
już szpital.

Tymczasem podczas ostatniej  
sesji Rady Miejskiej burmistrz 

poinformował, że pani Jadzia 
otrzymała nowe mieszkanie przy 
ul. Wartckiej. Jest to lokal posia-
dający łazienkę oraz komórkę, 
na czym bardzo jej zależało. Nie-
bawem kobieta otrzyma klucze 
do nowego mieszkania, gdzie 
powinna już bez problemów się 
przeprowadzić.

I.K.

,,EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW”
 w Nowogardzie

Dnia 7 października 2006 roku 
z okazji Europejskich Dni Ptaków 
odbyła się w ,,Zielonej Kuźni”, w 
Płotkowie, impreza wpisana w ramy 
programu edukacji: ,,Interreg”.

 Nowogardzki Oddział Ligi 
Ochrony Przyrody wraz z kołem 
ornitologicznym ,,Bociek” obcho-
dzą to święto każdego roku. Do-
tychczas były to wyjścia z dziećmi 
w teren i liczenie ptaków na wy-
znaczonym obszarze. W tym roku 
mieliśmy okazję skorzystać z już 
otwartego, pięknego obiektu – ja-
kim jest ,,Zielona Kuźnia”. Dobrze 
się złożyło, bo warunki pogodowe 
zdecydowanie nie sprzyjały wyjściu 
w teren – padał deszcz i wiał silny 
wiatr.

Zaproszono dzieci ze szkolnych 
kół LOP wraz z opiekunami. Z za-
proszenia skorzystało 5 szkół. Przy-
jechały dzieci z SP nr 2 z p. Grażyną 
Jackowską, SP nr 3 z p. Bogumiłą 
Olejnik, Błotna z p. Dorotą Ma-
rynowską, Długołęki z p. Bożeną 
Piotrkowską i p. Łucją Goc oraz ze 
szkoły w Osinie z p. Ludmiłą Wrób-
lewską – Heiser. Zaszczycili nas 
również swoją obecnością panowie: 

Marek Piotrowicz 
– znany fotograf 
przyrody oraz 
Marcin Sołowiej 
– przedstawiciel 
Zachodniopomor-
skiego Towarzystwa 
Pr z y ro d n i c z e g o 
(ZTP).

P i e r w s z y m 
punktem programu był konkurs 
ornitologiczny dla dzieci. Trzyoso-
bowe drużyny zacięcie walczyły o 
jak najlepsze miejsca, a było warto, 
bo czekały na nie nagrody – ładne 
albumy i przewodniki o tematy-
ce przyrodniczej. Ostatecznie, po 
podliczeniu punktów, pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z SP nr 2, 
drugie – z SP z Długołęki, a trzecie 
z SP nr 3. Dzieci, które znalazły się 
poza ,,podium” otrzymały nagrody 
pocieszenia. Niespodzianką była 
nagroda (album), ufundowana 
przez pana Marka Piotrowicza – dla 
najmłodszej drużyny, którą okazała 
się być grupa z SP nr 3.

Po zmaganiach konkursowych, 
ponieważ trochę zmarzliśmy – roz-
paliliśmy ognisko i upiekliśmy kieł-

baski. Ogniska i kiełbaski to rytual-
ny już punkt programu na spotka-
niach organizowanych przez LOP, 
dlatego i tu nie mogło go zabrak-
nąć. Po tej małej uczcie wróciliśmy 
do budynku, aby posłuchać cieka-
wych rzeczy. Najpierw opowiadał 
pan Marek o swojej przygodzie z 
fotografią. Pan Marcin natomiast, 
podał sposoby obserwacji ptaków 
oraz zasady, jakie należy wówczas 
zachowywać.

Żegnając się postanowiliśmy 
spotkać się tu za rok, z tej samej 
okazji. 

Chciałbym, i żywię taką nadzieję, 
aby w przyszłym roku włączyły się 
do tej akcji  pozostałe szkoły sku-
pione w naszym Oddziale LOP.

Marek Heiser
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  WYBORY, WYBORY...
Listy Czytelników

Szanowny Panie Redaktorze. Czytam gazetę Dziennik Nowogardzki od 
wielu lat. Dlatego też pragnę wypowiedzieć się na jej forum w jednej, mającej 
wielkie znaczenie dla mnie (i myślę, że dla wielu jej czytelników) sprawie. 
Jestem przekonana, że ludzie którzy czytają tą gazetę mogą wypowiedzieć 
się na jej łamach i w wielu przypadkach dowiedzieć się prawdy przez innych 
skrzętnie ukrywanej.

Obecnie trwa wielki wyścig do władzy samorządowej. Pragnę zwrócić 
uwagę, że niektóre partie, w tym między innymi PiS wystawiają takich kan-
dydatów do Rady Gminy i Powiatu, że aż się płakać chce. Czy w PiS-e nie ma 
porządniejszych, bardziej prawych i szanowanych osób, niż ci którzy są na 
jej listach? Czytając listę kandydatów PiS-u znajduję na niej osoby, które nie 
potrafią porozumieć się z rodziną, nie mówiąc już o mieszkańcach osiedla, na 
którym mieszkają. Jak więc mają nas reprezentować? PiS powinien wstydzić 
się takich kandydatów (jest to cała rodzina państwa M.). Uważam, że nasi re-
prezentanci powinni być kompetentni, rzetelni, prawdomówni i powszechnie 
szanowani przez wyborców. Nie tak jak pan M. z listy PiS-u. Był on swego 
czasu członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”. 
Jednak nie zagrzał tam długo miejsca, gdyż jego niekompetencja oraz płytkie 
rozumowanie zmusiło innych członków tejże Spółdzielni do wykreślenia go z 
członków tej Rady. Prawi i Sprawiedliwi wstydźcie się takich kandydatów.

Przyznaję, że jestem zwolenniczką tej partii i wierzę, że ludzie pokroju pana 
M. nie zostaną wybrani do naszych władz samorządowych. Sztandar PiS-u 
zasługuje na lepszych jego reprezentantów.

Panie Redaktorze. Ufam, że chociaż w części umieści Pan moją uwagę na 
łamach naszej gazety, abym i ja mogła się podzielić moimi spostrzeżeniami 
z innymi jej czytelnikami.

Do spotkania przy urnach wyborczych
Stała Czytelniczka

Czy Powiatowy Urząd Pracy jest 
instytucją społecznego zaufania

Z czym się zderzają, co spostrzegają 
i o czym mówią interesanci i nie tylko, 
obserwując pracę Powiatowego Urzędu 
Pracy. Nowogardzka filia zajmuje dwa 
poziomy dawnego hotelu. Jest dobrze 
wyposażona, pełna komputeryzacja, 
Internet i sporo pracowników.

Choć jestem już emerytem, to tak 
się złożyło, że kilka razy odwiedziłem 
tą może potrzebną, aczkolwiek bar-
dzo drogą „firmę”, wymyśloną przez 
twórców patologicznej transformacji 
ustrojowej. Instytucja się rozrosła, 
Dysponuje pokaźnym budżetem na: 
kredyty, dofinansowania, refundacje, 
szkolenia, kursy, oferty pracy, zasiłki 
przedemerytalne i dla bezrobotnych 
oraz płace dla pracowników.

Chciałbym i nie tylko ja, aby na 
koniec każdego roku przedstawiony 
był do opinii publicznej szczegółowy 
raport Powiatowego Urzędu Pracy 
mówiący: za ile, za co, komu, kto, 
dlaczego, po co, czy i kiedy.

Moja córka poszukująca pracy, 
zgłosiła się do Urzędu Pracy przedsta-
wiając następujące referencje: 

- Studium Nauczycielskie
- Studia magisterskie
- Studium Podyplomowe (marketing 

i zarządzanie)
- 10 lat pracy w bankach – dwa lata 

jako nauczycielka
- biegła znajomość, wysokie za-

awansowanie w posługiwaniu się 
językiem angielskim i wystarczająco 
dobrze językiem włoskim.

Chciała podjąć pracę i liczyła, że 
Urząd Pracy pomoże w jej znalezieniu. 
To były tylko złudne nadzieje. Skoń-
czyło się na upokarzającym zasiłku 
dla bezrobotnych. Później szukając 
na własną rękę, przyjęta została do 
szkoły na czas określony w ramach 
zastępstwa. Wyraziła też akces wy-
jazdu do pracy za granicę. Złożyła 
wniosek, dopytywała się nieustannie, 
wydzwaniała i nic!

W 2005 roku wystąpiła do Urzędu 
Pracy o częściową refundację kosztów 
za szkolenie w Studium Językowym 
w Szczecinie. Prośba została zbyta, 
odpowiedź lakoniczna, pokrętna 
wywołująca oburzenie. Syn także 
nie znalazł pracy i oboje wyjechali z 
Nowogardu.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć 
przykład skrajnego zachowania pra-
cownika Urzędu Pracy w Nowogardzie 
i skandalicznego wręcz załatwienia 
problemu, bezrobotnej mieszkanki 
Nowogardu Pani Grażyny P. Opiekuje 
się Ona prawie 80-letnią, od 10 lat 
sparaliżowaną z objawami padaczki 
matką.

I staje się rzecz niesłychana. Pra-
cownik próbuje wymusić na Pani 
Grażynie zatrudnienia w Stargardzie. 
W uzasadnieniu perfidnie łże pisząc, 
że odmówiła bez uzasadnienia przy-
czyny przyjęcia propozycji odpowied-
niego zatrudnienia. Zainteresowana 
przyniosła podanie z odpowiednią 
motywacją i zaświadczeniami lekar-
skimi. Pracownik odmówił przyjęcia 
tych dokumentów, co jest niezgodne z 
(KPA) Kodeksem Postępowania Ad-
ministracyjnego. Urząd Pracy orzekł 
utratę statusu osoby bezrobotnej. To 
zachowanie pracownika i sposób za-
łatwiania niniejszej sprawy zakrawa 
na bezczelność najwyższych lotów i 
pokazuje jakimi kompetencjami wy-
kazuje się pracownik PUP.

Ten opisany przypadek będziemy 
śledzić.

Mam nadzieję, że z-ca dyrektora 
PUP Małgorzata Bernacka lub dyrek-
tor Robert Czapla zrewidują decyzję i 
podejmą inną, zgodną nie tylko z ko-
deksem, ale także moralno-etycznym 
postępowaniem.

Tadeusz Filipczak

Sprostowanie
W 79 wydaniu naszej gazety (z 17 października 2006) opublikowaliśmy 

pełną listę kandydatów do Rady Miejskiej. W materiałach jakie otrzymaliśmy 
znalazł się błąd, gdyż pierwsze miejsce na liście Samoobrony RP w okręgu 1 
zajmuje Tadeusz Łukaszewicz a nie jak napisano Łukaszewski.

Red.
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Punkty tanich opłat, które 
pojawiły się u nas kilka lat temu 
zyskały sporą rzeszę klientów. 
Niestety, wśród rzetelnych przed-
siębiorców pojawili się zwyczajni 
oszuści.

O problemach klientów „Cen-
ta” pisaliśmy już kilkakrotnie. 
Jak się okazało jest to niemal 
klasyczny przykład oszustwa 
pod przykrywką punktu tanich 
opłat. Kusząc stosunkowo niski-
mi opłatami manipulacyjnymi 
pobieranymi przy regulowaniu 
rozmaitych rachunków punkt 
ten przyciągnął wielu klientów, 
którzy niczego się nie spodzie-
wając uiszczali tam należności 
za energię elektryczną czy te-
lefon. Wielu z nich po jakimś 
czasie otrzymywało ponaglenia, 
a nawet informację o naliczeniu 
karnych odsetek za nieuregulo-
wane rachunki. 

„21 września wpłaciłam nie-
małą sumę. Minął już miesiąc a 
pieniądze nie trafiły na właściwe 
konto” – opowiada jedna z po-
szkodowanych. Inny mieszka-
niec Nowogardu, który zgłosił 
się do naszej redakcji zapłacił aż 
sześć rachunków i jak do tej pory 
żaden nie dotarł do adresata 
przelewu.

Według ustaleń policji takich 
osób może być kilkadziesiąt. 
Część z nich zgłosiła już ja-
kiś czas temu zawiadomienia 
o oszustwie. Teraz policjanci 
poszukują pozostałych poszko-
dowanych. 

Jak się dowiedzieliśmy właści-
cielka „Centa” jeszcze w sierpniu 
b.r. prowadziła taki sam punkt w 
Goleniowie, gdzie skończyło się 
to w podobny sposób. Tamtejsza 
policja została powiadomiona 
przez oszukanych klientów o 

przestępstwie. Punkt został 
zlikwidowany, a pracującej w 
nim kasjerce przedstawiono 
odpowiednie zarzuty. Niestety, 
po przenosinach do Nowogardu 
sytuacja się powtórzyła.  Naj-
prawdopodobniej część pienię-
dzy pobieranych od nowogardz-
kich klientów wpłacana była na 
poczet długów goleniowskiego 
punktu.

Przed sporym wyzwaniem sta-
ją prowadzący pozostałe punkty 
tanich opłat działające w Nowo-
gardzie, którzy wykonują swoją 
pracę uczciwie i rzetelnie. Sam 
od dłuższego już czasu dokonuję 
opłat w jednym z nich i jak do tej 
pory wszystkie pieniądze docho-
dziły w terminie.

Ag

Oszustwa w „Cencie”

Koniec zabawy

Komunikat policji
Komisariat Policji w Nowogar-

dzie informuje wszystkie osoby, 
które dokonały wpłaty pieniędzy 
w Punkcie Tanich Opłat „Cent” w 
Nowogardzie, że w przypadku gdy 
należności nie trafiły do adresata 
oraz w przypadku gdy otrzymali 
upomnienie lub wezwanie do 
ponownej wpłaty aby zgłaszali ten 
fakt na policję. Prosimy o wcześ-

niejsze skontaktowanie się z pro-
wadzącym postępowanie celem 
ustalenia terminu wstawiennictwa, 
gdyż osób pokrzywdzonych może 
być kilkadziesiąt i wstawiennictwo 
bez uzgodnienia terminu uniemoż-
liwi skuteczne przeprowadzenia 
czynności procesowych postaci 
przyjęcia zawiadomienia o prze-
stępstwie. 

Kontakt telefoniczny z prowa-
dzącymi postępowanie: sierż. 
szt. Marcin Święcicki (091) 579 
23 08, mł. asp. Marcin Kraszewski 
(091) 579 23 80. Pokrzywdzo-
nych prosimy o zabranie ze sobą 
dokumentów tożsamości oraz 
wszystkich odcinków wpłat, które 
stanowią dowody na popełnione 
przestępstwo.

Promocja płyty 
Kapeli Rycha

Działająca już od wielu lat nowogardzka 
Kapela Rycha doczekała się pierwszej pły-
ty. W środę w Bibliotece Miejskiej odbyła 
się jej promocja.

Na imprezie zjawiło się kilkadziesiąt osób 
z Nowogardu i nie tylko. Wśród nich m.in. 
dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury 
dr Zbigniew Łukaszewski, szczeciński 
muzykolog dr Bogdan Matłowski i prezes 
Szczecińskiego Stowarzyszenia Twórców i 
Dziennikarzy Jan Sylwestrzak.

Głównym punktem imprezy był oczywi-
ście koncert bohaterów wieczoru, którzy 
zaprezentowali materiał z płyty „Nowo-

gardzki Zespół Folklorystyczny „Kapela 
Rycha”, jak i utwory znane z koncertów. 

Płytę nagrano w studiu Radia Koszalin. 
Muzycy są zadowoleni z nagrania, które 
traktują jak swoje dziecko. „Jest to efekt sy-
stematycznej, wytężonej pracy, ukoronowa-
nia naszych wysiłków i wszelkich poczynań. 
– mówią członkowie zespołu Ryszard Za-
górski i Eugeniusz Heinrich – Pokazaliśmy 
na niej nasz charakter. Przekazaliśmy w tym 
nas samych, to co czujemy. Przekazaliśmy 
to pulsującą muzyką i tekstem. Jeżeli ludzie 
będą nucić te melodie będzie to nasza naj-
większa satysfakcja.”

Kapela Rycha doczekała się już nawet 
coveru, czyli przeróbki ich utworu przez 
innego artystę. Działająca przy Gimnazjum 
nr 3 grupa Akkord wystąpiła za naszą 
zachodnią granicą z utworem „Hej, hej 
w Nowogardzie”, którego słowa napisał 
Mieczysław Sylwestrzak, a muzykę skom-
ponował Ryszard Zagórski.

Płyta nie jest przeznaczona na sprzedaż. 
W trakcie jej promocji wręczano ją każde-
mu, kto ofiarował choćby drobny datek na 
rzecz PCK. Jeśli ktoś chciałby wspomóc tę 
organizację a przy okazji posłuchać folk-
loru może udać się do jej nowogardzkiej 
siedziby.

Ag
foto F. Karolewski

Ludzkie sprawy

Pomóżcie  tym ludziom!
Z taka prośbą zwrócili się do naszej 

redakcji czytelnicy mieszkający przy 
ul. Kowalskiej.

Na spotkaniu z czytelnikami usły-
szeliśmy takie wypowiedzi:

„ Od dłuższego czasu na działce 
przy ul. Kowalskiej w kierunku ul. 
Zamkowej mieszka kobieta z dzieć-
mi. Wcześniej mieszkała przy ul. 
Kowalskiej 5 w budynku, który został 
wyburzony, tu nadal jest zameldo-
wana. Mieszkając w tym domu wraz 
z mężem utrzymywali się głównie 
ze sprzedaży złomu. Po rozbiórce 
wspomnianego budynku otrzymała 
mieszkanie w Osowie. Jest to za daleko, 
gdyż po zakupy musi przyjeżdżać do 
Nowogardu. Do Nowogardu musia-
łaby też przyjeżdżać, aby dojechać do 
Stargardu, gdzie obecnie pracuje. A 
z tym są związane koszty na dojazd. 

Tutaj ma też swoich przyjaciół, na któ-
rych zawsze może liczyć. Obecnie jej 
mąż odbywa karę więzienia i została 
sama z dziećmi.”

Mieszkając w altanie nie ma żad-
nych warunków sanitarno-higienicz-
nych. Brak wody, prądu.

„ Wodę bierze od mnie – mówi inna 
czytelniczka – gdy jeden z jej synów 
szedł do szpitala wzięłam go do domu, 
aby mógł się wykąpać. On pracuje w 
firmie mojego męża, nie ma do niego 
żadnych zastrzeżeń. Jest pracowity i 
uczynny. Od czasu do czasu daję im 
też coś gorącego do zjedzenia, choćby 
zupę. Przecież ugotuję więcej, zatem 
nic mi się nie stanie jak im dam. Wolę 
dać im niż wylać.”

„ Prowadzę sklep spożywczy – mówi 
kolejna rozmówczyni – oni u mnie 
zawsze robią zakupy. To są ludzie 

naprawdę uczciwi, którym koniecznie 
trzeba pomóc. Nikomu z działek nicze-
go nie ukradną, nie można złego słowa 
na nich powiedzieć. Czy mają ponosić 
karę za to co zrobił jej mąż, a ojciec 
dzieci? Już noce są coraz chłodniejsze, 
a co będzie zimą, gdy temperatury 
będą minusowe?”

Inna z pań dodaje: „ Boję się, że 
kiedyś ci ludzie rano się nie obudzą. 
Ogrzewają się z butli gazowej, a ta 
altana nie posiada okien ani żadnej 
wentylacji. Zatem wiadomo czym to 
grozi. Ci ludzie całe życie mieszkali 
w Nowogardzie, tu mają swoich zna-
jomych. Oni nie są przystosowani do 
życia na wsi. Rozpoczęła się kampania 
przedwyborcza i kandydaci „ględzą” 
o potrzebie pomocy innym. Zamiast 
mówić, powinni skrzyknąć się i tym 
ludziom pomóc. Im naprawdę trzeba 
pomóc!”

Niestety nie udało nam się poroz-
mawiać z samą zainteresowaną. 

I. Karczyński
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Bezpieczna szkoła
Pracując w szkole nauczyciele widzą i obserwują dzieci, które bywają ofia-

rami przemocy lub są świadkami wymuszeń. Niektóre z nich ulegają presji pa-
lenia papierosów, zażywania narkotyków i picia alkoholu. Uczniowie w czasie 
przerw, poza lekcjami, narażeni są na urazy ciała.

„Trudno jest wychowawcom uciec również od problemu przemocy i agresji. 
Można to zjawisko zaobserwować, na co dzień. Coraz częściej mówi się o aktach 
przemocy w szkole, o małych agresorach. Nie można przemilczeć tego problemu. 
Trzeba o nim mówić najlepiej z ludźmi, których on dotyczy.” – mówią organiza-
torki spotkania Róża Górczewska i Danuta Ścibor.

Właśnie dlatego Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 1 
w Nowogardzie zorganizował w dniach 26.09 – 04.10.06 cykl spotkań z Krzysz-
tofem Saniukiem - kierownikiem Referatu Prewencji oraz Sebastianem Żróbek 
Specjalistą ds. Nieletnich i Patologii. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie 
klas 0-VI. 

Celem spotkania było poznanie zagrożeń, z którymi uczniowie mogą stykać 
się w czasie drogi do szkoły, w szkole oraz na podwórkowych placach zabaw, 
nauka postępowania w chwili zagrożenia, zapoznanie uczniów z procedurami 
dotyczącymi wykroczeń  przez nieletnich, stopniowe eliminowanie aktów prze-
mocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej typu: znęcanie się nad młodszymi 
kolegami, zastraszanie, akty zemsty, wandalizmu.

Spotkania z policjantami cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. 
Omówione zostały zagrożenia, z którymi uczniowie mogą się spotkać w każdej 
chwili  jak rozboje, alkohol, narkotyki. Młodzież została poinformowana o tym, 
co należy robić w takich sytuacjach. Omówiono również odpowiedzialność nie-
letnich za czyny karalne. W trakcie spotkań młodsze i starsze dzieci zadawały 
wiele pytań, na które panowie policjanci udzielali wyczerpujących odpowiedzi. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Róża Górczewska i Danuta Ścibor 
serdecznie dziękują policjantom za interesujące i pouczające spotkania z ucz-
niami klas O –VI.

Ag 

  

Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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  WYBORY, WYBORY...

IDEAŁY 
SOCJALDEMOKRACJI

oprócz polityki – te pytania pozostają 
niestety bez odpowiedzi. Wiadomo za 
to, że pan Cz. w Nowogardzie się uro-
dził, wychował, chodził do szkoły i że 
kocha gminę całym sercem. Czy to jed-
nak wystarczy, aby rzeczywiście zaszła 
ta oczekiwana zmiana na lepsze?

Podstawą ideałów lewicowych jest 
przeciwdziałanie rozwarstwieniu 
społecznemu i zapewnienie również 
biednym dzieciom możliwości roz-
woju swoich talentów i zaintereso-
wań. Zapewne na głosy wyborców o 
takich poglądach liczy i pan Cz. i p. 
Sławomir Jankowski. Sylwetka tego 
ostatniego została zaprezentowana 
wyborcom w tym samym, paździer-
nikowym numerze biuletynu wy-
borczego. Został on przedstawiony 
jako „Człowiek Kulturalny” (wielkie 
litery tak jak w orginalnym tekście). 
P. Jankowski według własnej relacji 
zajmuje się w NDK „pisaniem tekstów 
oraz reżyserią spektakli”, a oprócz tego 
kwestiami techniczno-logistycznymi i 
pracą instruktora tańca. Kandydat na 
radnego narzeka na to, że „kultura w 
Nowogardzie traktowana jest trochę 
po macoszemu”. Dalej skarży się, że 
„Ilekroć w tym mieście ktoś stara się 
coś pozytywnego robić, zawsze znajdzie 
się tłum malkontentów, którzy próbują 
wszystko obrócić w niwecz.” Jako, że ja 
byłem jedną z niewielu osób, które 
w ciągu ostatnich lat miały czelność 
podjąć się próby oceny funkcjono-
wania NDK, czuję się wywołany do 
tablicy. Proszę teraz rzucić okiem 
na zamieszczoną obok tekstu tabelę 
obrazującą wysokość dotacji, które 
NDK otrzymał w ostatnich 4 latach z 
kasy miejskiej. Przyznacie Państwo, że 
są to duże pieniądze.

Zestawienie to pozwala obalić pierw-
szy mit powtarzany w Nowogardzie 
niemal codziennie jak mantra. Nie-
prawdą jest, że „nasz przepiękny dom 
kultury” wyremontowany został za 
pieniądze Unii Europejskiej. UE nie 
jest instytucją charytatywną, dlatego 
jedynie dofinansowuje pewne cele. 
Prawdą jest natomiast, że w latach 2005 
i 2006 na remont obiektu NDK poszło 
z kasy miejskiej prawie 604.000 zł. Czy 
to jest traktowanie po macoszemu? 

Średnia roczna dotacja z budżetu 
gminy na działalność NDK w ostat-
nich 4 latach wyniosła 653.000 zł. 
Dla porównania w 2005 r. na kulturę 
fizyczną i sport w całej gminie wydano 
439.300 zł, a na całą gminną gospo-
darkę mieszkaniową w 2005 r. wydano 
599.000 zł. Czy według Państwa oceny 
NDK rzeczywiście jest traktowany po 
macoszemu? Wracając do osoby p. 
Jankowskiego, należy zadać pytanie, 
czy NDK otrzymujący tak wysokie 
dotacje nie powinien zatrudniać do re-
żyserii spektakli osób o odpowiednim 

wykształceniu i kwalifikacjach? P. Jan-
kowski z wykształcenia jest kolejarzem 
i pracuje zawodowo jako zawiadowca 
ruchu na stacji Szczecin Główny. Praca 
to ważna i odpowiedzialna, więc sza-
nuję zawód wykonywany przez niego, 
jednak do kultury ma się nijak. O ile 
mi również wiadomo, aby pracować z 
dziećmi w domu kultury należy mieć 
odpowiednie wykształcenie kierunko-
we. Pozostaję w nadziei, że kandydat 
SLD do Rady Miejskiej rzeczywiście 
je posiada.

Program wyborczy SLD obejmuje 
m.in. zwiększanie wydatków na utrzy-
manie placówek kultury. Ciekawe ile 
jeszcze pieniędzy z kasy miejskiej 
jest w stanie pochłonąć NDK? Czy 
działalność NDK idzie w zgodzie 
socjaldemokratycznymi ideami? We-
dług informacji otrzymanych z NDK 
wszystkie zajęcia dla dzieci są odpłatne. 
Pierwsze dziecko z rodziny – 20 zł, 
każde następne po 10 zł. Zamyka to 
drzwi NDK przed wszystkimi dziećmi 
z biednych rodzin, których nie stać 
nawet na taką sumę. A przecież wśród 
dzieci niezamożnych też trafiają się 
prawdziwe talenty. Jeżeli uda mi się 
zostać radnym, to przy wsparciu rad-
nych Platformy Obywatelskiej, a liczę, 
że i innych ugrupowań, będę forsował 
3 tematy związane z NDK. To są moje 
autorskie pomysły na zmianę funkcjo-
nowania NDK. Pierwszy z nich to pro-
gram „Janko Muzykant”, który ma 
zapewnić bezpłatny udział w zajęciach 
NDK grupie utalentowanych dzieci 
z rodzin niezamożnych. Drugi temat 
to akcja „Film za złotówkę”oferująca 
jeden seans kina familijnego lub bajek 
dla dzieci w tygodniu za ową symbo-
liczną złotówkę od dziecka. Obecnie 
bilety do kina „Orzeł” kosztują 11 zł 
dla dzieci i 12 zł dla dorosłych. Dla 
rodziny z dwójką dzieci jest to cena 
zaporowa. Wynikiem tego jest smutna 
statystyka – średnie roczne obłożenie 
sali kinowej to 20 osób na seans, przy 
245 miejscach siedzących. Dla kogo 
jest to kino? Dla operatora? Trzeci 
temat to wprowadzenie etatu anima-
tora kultury wiejskiej i wyjście z tą 
kulturą poza mury NDK i poza granice 
Nowogardu. 

Bowiem kultura to nie tylko „Lato 
z muzami” i „Ekofilm”. To nie tylko 
popijanie kawki ze znanymi reżyserami 
i aktorami w gabinecie pani dyktator 
NDK, czy machanie z okienka do wi-
watujących tłumów. Kultura to również 
organiczna praca u podstaw, której 
ideały określone zostały 150 lat temu 
w okresie pozytywizmu, m.in. przez  
Konopnicką, Sienkiewicza, Prusa i 
Żeromskiego. Te ideały wyznają nie 
tylko socjaldemokraci. Powinien je 
mieć w duszy każdy wrażliwy i roz-
sądny człowiek. 

Rafał Szpilkowski

Jestem człowiekiem tolerancyjnym 
wobec poglądów politycznych. Cie-
kawią mnie pomysły na Nowogard i 
zapoznaję się treścią różnych wydaw-
nictw wyborczych pod kątem oceny 
programu danej opcji politycznej i 
tego, co reprezentują sobą jej kandy-
daci. Z tego powodu z dużym zainte-
resowaniem czytam również kolejne 
wydania biuletynu wyborczego SLD. 
Zainteresowanie jest tym większe, że 
lewica, która rządziła Nowogardem 
w ostatniej kadencji mając najwięcej, 
bo 8 radnych w 21 osobowej Radzie 
Miejskiej, idzie do wyborów pod ha-
słem swego kandydata na burmistrza 
– Roberta Czapli: „JUŻ CZAS NA 
ZMIANĘ”. Robert Czapla to nadzieja 
nowogardzkiej socjaldemokracji. 
Młody, ambitny, nastawiony na sukces 
człowiek. Mógłby zapewne wytyczać 
nowe tory realizacji lewicowych ide-
ałów, ale...

 W nr 7 biuletynu wyborczego czy-
tam relację z przekazania komputera 
świetlicy terapeutycznej „Promyk” i ... 
przecieram oczy ze zdumienia. Tutaj 
dosłowny cytat: „Prezent pochodził 
od Powiatowego Urzędu Pracy, a 
wręczenia dokonał sam dyrektor 
PUP Robert Czapla”. Jedno zdanie, a 
tak wiele negatywnych przekazów. Pro-
szę zauważyć, że komputer zakupiony 
został ze środków Urzędu Pracy, który 
przecież otrzymuje pieniądze na po-
moc bezrobotnym. Zatem wychodzi 
na to, że Pan Cz. zabiera pieniądze 
bezrobotnym, aby kupić komputer 
dzieciom, wręczyć go osobiście i na 
potrzeby kampanii wyborczej zrobić 
sobie zdjęcie z gromadką maluchów. 
Że niby taki z niego dobry wujek.

Pan Cz. zarabia bardzo dobre pie-
niądze. Według oświadczenia ma-
jątkowego, które złożył jako radny 
kończący kadencję, jego tegoroczne 
dochody wynoszą 3.680 zł miesięcz-
nie. To chyba nie jest mało dla osoby, 
która nie ma na utrzymaniu żadnej 
rodziny. Komputery ostatnio staniały 
i dobry sprzęt z monitorem i drukarką 
można kupić już za 1.500 zł. Jeżeli pan 
Cz. chciał być dobrym wujkiem, to 
mógł komputer ufundować z własnej 
kieszeni, a nie zabierać pieniądze 
bezrobotnym, których niekoniecznie 
interesuje to, że kandyduje on na 
burmistrza Nowogardu i potrzebuje 
ładnych zdjęć z dziećmi.

W haśle „JUŻ CZAS NA ZMIA-
NĘ” chodzi zapewne o zmianę na 
lepsze. (Zmiana może być przecież 
też na gorsze) Jeżeli takie jest słuszne 
założenie, to Nowogard oczekuje na 
burmistrza młodego, wykształconego, 
kompetentnego, obytego w świecie, o 
szerokich horyzontach myślowych, 
mającego ciekawe zainteresowania,  
znającego języki obce i umiejącego się 
pięknie wysławiać po polsku. Z tych 
wszystkich cech wiadomo na pewno, że 
Robert Czapla jest młody. Moje usilne 
poszukiwania, zarówno w ulotkach 
wyborczych, biuletynie wyborczym, 
jak i na stronie internetowej kandydata, 
dały taki rezultat, że dowiedziałem się 
jeszcze, że Pan Cz. ma wykształcenie 
wyższe ekonomiczne i jest dyrektorem 
PUP w Goleniowie. Natomiast jaką 
uczelnię i w którym roku ukończył, 
jaką pracę dyplomową obronił, czy 
posiada certyfikaty z języków obcych, 
jakie miał osiągnięcia zawodowe, za-
nim w wieku 27 lat został dyrektorem 
PUP, którego roczny budżet sięga 30 
mln zł, czy interesuje go cokolwiek 
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Najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy 

pani Danucie Kowalczyk 
dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Żabowie 
składają Burmistrz Nowogardu, 

kierownicy ZEAS i Wydziału Edukacji 
oraz współpracownicy

W dniu 10 października 2006 r. w 
Szkole Podstawowej nr 2 już po raz 
kolejny był obchodzony Światowy 
Dzień Zwierząt. Z tej okazji odbyły się 
liczne konkursy, pogadanki o zwie-
rzętach, wystawy. Przybyli zaproszeni 
goście: Marek Heiser – prezes Zarzą-
du Oddziału Ligi Ochrony Przyrody, 
Marek Piotrowicz – zaprzyjaźniony 
ze szkołą znany fotografik przyrody, 
przedstawiciel firmy Master Foods 
– sponsor nagród dla dzieci.

Goście w rozmowach z uczniami 
podzielili się ogromną wiedzą o 
świcie zwierząt, co wzbudziło zainte-
resowanie i zachwyt uczniów.

Organizatorami Święta były panie: 
D. Marcinkiewicz, G. Jackowska 
– Wojtala, I. Płaczek, M. Wiśniewski, 
E. Żylak, U. Zajda, M. Florczak i M. 
Kozioł.

Zorganizowano i rozstrzygnięto 
wiele konkursów o tematyce przyrod-
niczej. Dzięki sponsorowi (któremu 
bardzo dziękujemy) uczniowie atrak-
cyjne nagrody w niżej wymienionych 
konkursach:

Konkurs recytatorski „Zwierza-
ki”

DOBRA PRACA I PŁACA
Michał Wiatr

Nowoczesne miasto szczęśliwych 
mieszkańców, tak powinno wyglą-
dać myśl przewodnia tych wyborów. 
Niestety ponownie jak cztery lata 
temu trafiają się buble pod tytułem: 
sprowadzić inwestorów, zmiany itd. 
Większość z kandydatów żongluje 
hasłami nie podając konkretów, i 
rozwiązań na męczące nas problemy. 
Prowadząc w czerwcu akcję NOWO-
EMIGRACJA, liczyłem, że jej wyniki 
wywrą znaczące piętno na pretenden-
tach do fotela burmistrza, a problem 
odpływu młodych będzie kluczowym 
tematem kampania. Czekałem także 
na sensowne propozycje rozwiązania 
tej sytuacji w Nowogardzie. Jak dotąd 
od żadnego kandydata nie słyszałem 
nic konkretnego, nie mówiąc już o 
antidotum

Są natomiast personalne kłótnie i 
papka wyborcza, najbardziej obrazują 
to komitetowe pisemka wydawane 
specjalnie na czas kampanii. Dziwi 
fakt, że zamiast złożeń programowych 
i rozwiązań dla miasta obfitują w ataki 
na przeciwników i poświęcają papier 
innym zamiast prezentować siebie. 
Ponownie, więc zwracam uwagę 
wszystkim na konkrety, dla mnie 
osobiście najistotniejszą sprawą jest 
problem emigracji, skutki widać już 
dziś: brak fachowców wielu dziedzin, 
rzemieślników, wzrost cen niektórych 
usług. 

Przyczyny zjawiska są przecież 
dobrze znane: brak pracy, a jeśli ona 
jest to ludzie zarabiają nie pensję 
tylko jałmużnę. Właśnie ogromna 
dysproporcja w zarobkach między 
nami a zachodem pomaga podjąć 
decyzje o wyjeździe. Dlatego zwracam 
się do kandydatów: zamiast krzyczeć 
wszem i wobec: sprowadzimy nowych 
inwestorów, z nowymi miejscami 
pracy czy nie lepiej wesprzeć naszych 
lokalnych: drobnych i średnich przed-
siębiorców. Zaproponować korzystne 
ulgi, aby mogli inwestować i podnosić 
rentowność swoich zakładów, co da 
efekt w postaci wzrostu zarobków i 
zatrudnienia.

Owszem nie można zapomnieć o 
dużych zewnętrznych inwestorach, 
trzeba jednak dokonać wcześniej 
kalkulacji czy to nam się tak na-
prawdę opłaca. Inwestor ma zawsze 
żądania: za przysłowiową złotówkę 
chce wykupić uzbrojony grunt warty 
dużo więcej, zwolnienie z podatku 
na wiele lat. To powoduje dziurę w 
budżecie, której niestety nie zapełnią 
pracownicy nowej fabryki, bo z czego 
jeśli firma oferuje pensję w wysokości 
600 zł,

Obciąża to emerytów, właścicieli 
sklepików i zwyczajnych obywateli

Jeśli już decydować się na inwe-
stycje z zewnątrz i przystawać na 
warunki to od drugiej strony należy 
oczekiwać gwarancji odpowiedniej 
liczby zatrudnienia i uczciwych pensji 
dla pracowników. Nie zapominajmy, 
że gmina już na starcie ponosi ogrom-
ne koszty próbując sprowadzić do 
siebie nową inwestycje, dlatego ważna 
jest kalkulacja i plan. Być może ktoś 
powie, jeśli my tego nie zaoferujemy 
zrobi to inna gmina i inwestycja przej-
dzie koło nosa.

Ale powiedzmy otwarcie:, po co 
nam inwestor, który ma wielkie żą-
dania w zamian nic sensownego nie 
oferuje w dodatku płaci pracownikom 
grosze.

Dlatego pojawia się pytanie, w ja-
kim kierunku ma iść Nowogard, czy 
stawiać na uprzemysłowienie, budowę 
fabryk kosztem warunków turystycz-
nych, czy odwrotnie zachować skarb, 
jakim jest czyste jezioro i okoliczne 
lasy, postawić na turystykę. 

Mieszkaniec europejskiego miasta 
potrzebuje codziennie średnio godzi-
nę na dojazd do pracy, w USA około 
dwóch, my mamy raptem 20 minut 
samochodem do Goleniowskiej Strefy 
Ekonomicznej. Jak grzyby po deszczu 
powstają tam nowe zakłady, dlaczego 
nie ochronić naszych dóbr, a stworzyć 
odpowiedni węzeł komunikacyjny 
dla mieszkańców Nowogardu, aby 
spokojnie mogli dojeżdżać. Pytanie 
tylko jak goleniowscy inwestorzy 
będą chcieli wynagradzać, ale tu już 
piłeczka leży po stronie nowych władz 
powiatowych. One muszą żądać gwa-
rancji zatrudnienia i wynagradzania 
od inwestora zanim podejmą decyzję 
i wydadzą stosowne pozwolenia. 

Inwestor musi pamiętać i liczyć 
się z tym, że jeśli nie będzie płacić 
uczciwych pensji to bliżej niż strefa 
ekonomiczna jest lotnisko, a z niego 
już tylko 2 godziny lotu do Londynu 
gdzie pensję są czterokrotnie wyż-
sze. 

Światowy Dzień Zwierząt 
w SP nr 2

I – Jakub Kaźmierowski kl. 0b
I – Amanda Puszcz kl. Ia
I – Marta Pieczywek kl. IIa
I – Agnieszka Bąk kl. IIIb
Konkurs plastyczny
Klasy I
I – Wiktoria Bogatkowska
II – Kamil Sobolewski
III – Magdalena Kopella
Klasy II
I – Natalia Pabisiak
II – Jessica Solarek
III – Iga Tymanowska
Klasy III
I – Jakub Cybulski
II – Karolina Łokaj
III – Adrian Machocki
Konkurs piosenki
I – Marta Warzecha kl. IIb
II – Karolina Michalak kl. IIIa
III – Justyna Kaźmierowska kl. 

IIIb
Konkurs plastyczny „Mój przy-

jaciel pies”
I – Karolina Wesołowska kl. VIc
II – Paulina Tylkowska kl. Vc
III – Aurelia Bajerska kl. IVb
Konkurs mody zwierzęcej
I – Kinga Zawada kl. Va
II – Agnieszka Pabisiak kl. Va
III – Aleksandra Michalak kl. Vb
Konkurs wiedzy „Koty”
I – Sara Kaliszewska kl. VIc
II – Karolina Bąk kl. VIa
Kamila Brodniak kl. VIb
III – Magdalena Kasprzak kl. Via
Dominika Zarecka kl. VIb
Zootele
Karolina Młynarska kl. IIIa
Izabela Heiser kl. VIb
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 

firmie Master Foods za wiele atrak-
cyjnych nagród, jednocześnie mamy 
nadzieję, że nasza współpraca będzie 
się rozwijać dalej równie owocnie jak 
dotychczas.

ZPSz

W odruchu serca
25 października 2006 roku w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie 

odbyło się spotkanie promocyjne płyty CD Nowogardzkiego Zespołu 
Folklorystycznego ,,Kapela Rycha”. W trakcie spotkania rozprowad-
zono 44 płyty i 8 kaset magnetofonowych.

Uczestnicy uroczystości w odruchu serca przekazali na leczenie i 
rehabilitację chorej dziewczynki Natalii Kielar kwotę 544,01 złotych, 
którą wpłacono na konto PCK w Banku Spółdzielczym  w Nowogardzie 
nr konta  56  9375  1012  4200  0664  2000  0010.

    Kierownik Placówki PCK
     Eugeniusz  HEINRICH 
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PO stronie starego układu
(w odpowiedzi Rafałowi Szpilkowskiemu)

Z przykrością stwierdzam, iż nie mam 
poczucia triumfu, ani nawet satysfakcji 
po wymianie zdań na łamach „DN” z 
kolegą Szpilkowskim. Mam wrażenie 
natomiast, że próbę merytorycznej 
debaty – o którą tak usilnie mój adwer-
sarz zabiegał - udało mu się skutecznie 
sprowadzić na manowce, posuwając się 
do kolejnych obraźliwych i absurdalnych 
sformułowań pod adresem radnych opo-
zycji. A więc czuć mogę jedynie zażeno-
wanie i coraz większy smutek. Pozwolę 
jednak sobie na owych manowcach 
pozostać i przedstawić czytelnikom kilka 
faktów, tym razem już bez ogródek. 

Sprawę nieszczęsnej plaży myślę, że 
można pozostawić na boku. Dodam 
tylko, że umowę dzierżawy czytałem i 
nadal z całą stanowczością twierdzę, 
że powinno się ją zmienić, chociażby 
w paragrafie 5 punkt. 1.  Warto też, 
się dowiedzieć co kryje się za sformu-
łowaniem „koncepcja funkcjonowania 
kąpieliska” o której mowa w paragrafie 
10. Ale do rzeczy.

Zarzuty które Rafał Szpilkowski sta-
wia radnym Nowogardzkiego Forum 
Samorządowego w tekście pt. „Potrzeba 
efektów, a nie gadania” mają niewłaś-
ciwy adres. To, że miasto jest pełne 
obdrapanych bloków, plaża zaniedbana, 
placu zabaw nie ma, turystów jak na 
lekarstwo, a  gmina zadłużona jest na 
18,5 mln zł to wina rządzącej od 12 
lat koalicji SLD-PSL, a nie będących 
w opozycji członków Forum Samorzą-
dowego. To również koalicja SLD-PSL 
miała znaczącą przewagę w minionej 
kadencji Rady Miejskiej i dyktowała 
warunki, a nie garstka 5 radnych z NFS. 
I żeby o czymkolwiek dalej rozmawiać 
warto mieć w pamięci owe proporcje. Nie 
rozumiem na jakiej podstawie kolega 
Rafał próbuje rozliczać za ten okres 
właśnie tych pięciu radnych, słowem 
nie wspominając o koalicji rządzącej 
z burmistrzem Ziembą na czele. Nie 
sądzę, żeby nie wiedział ile osób zasiada 
w radzie. Może zatem nie ma pojęcia o 
istniejących układach politycznych. O 
tym, że tuż po wyborach cztery lata temu 
wszystkie funkcje w radzie zostały roz-
dysponowane według klucza partyjnego. 
Stanowiska, od przewodniczącego rady 
poczynając, na zastępcach przewod-
niczących komisji kończąc otrzymali 
członkowie koalicji rządzącej PSL-SLD. 
A zatem radni Forum Samorządowego 
zostali odsunięci od realnego sprawo-
wania władzy. Może gdyby Szpilkowski 
zechciał porozmawiać z którymkolwiek 
z nich dowiedziałby się, ile propozycji 
uchwał i projektów mogących zmienić 
oblicze naszego miasta zostało za-
blokowanych zanim ujrzało światło 
dzienne. Ale chyba, to nie brak wiedzy 
z jego strony każe mu rozliczać za błędy 
ekipy rządzącej właśnie opozycję w sile 

5 radnych. 
Moim zdaniem są dwa powody. Po 

pierwsze kolega Szpilkowski jako bez-
partyjny (tak pisze o sobie na stronie 
www.) kandyduje do Rady Miasta z 
partyjnego (niestety) komitetu wybor-
czego Platformy Obywatelskiej, który w 
naszej wesołej skądinąd rzeczywistości 
zblokował się (czytaj zbratał) z Polskim 
Stronnictwem Ludowym. Czyli w przy-
szłej radzie obie te partie będą tworzyły 
koalicję. Ja na miejscu kolegi bym się w 
tym momencie grubo zastanowił i po-
dziękował za występy gościnne z ekipą, 
która doprowadziła gminę do obecnego 
stanu. Jeśli rzecz jasna zmiany o których 
pisze, ma zamiar wprowadzać w życie. 
Widać jednak kolega oprócz charyzmy, 
ciekawych pomysłów i młodzieńczej 
fantazji, ma jeszcze ciekawszy sposób 
na parcie do władzy. Wydedukował, że 
nie ma nic do stracenia. A że na obecne 
władze w tym układzie pisać krytycznie 
byłoby niezręcznie, poszukał więc spa-
ring partnera gdzie indziej i wysilając 
swoje szare komórki pisze co popadnie.  

Drugi powód, może mniej zabawny, 
ale równie skomplikowany. Myślę, że 
pewne powiązania kolegi Szpilkowskiego 
z pewnym wydziałem w urzędzie gminy, 
mogą go pozbawiać pewnych przywile-
jów człowieka wolnego, a co za tym idzie 
ograniczać jego bezstronność i obiektyw-
ność w spojrzeniu na rzeczywistość. 

Pojawia się tutaj jeszcze jeden prob-
lem i pewna niekonsekwencją ze strony 
Rafała Szpilkowskiego, o którą bym go 
nigdy nie posądził. Otóż, w jaki sposób 
chce on zrealizować swój program 
wyborczy zakładający m.in.: zmianę 
estetyki zabudowy miasta, zablokowanie 
możliwości powstawania supermarke-
tów w centrum (mimo, że więcej wy-
budować już się nie da), czy darmowy 
wstęp na kąpielisko miejskie, skoro jego 
przyszły koalicjant PSL z burmistrzem 
Ziembą na czele przez szereg lat robił 
zupełnie coś przeciwnego? Chyba, że po 
tych wyborach Stronnictwu Ludowemu 
się odmieni i zacznie ono naprawiać 
to co partaczyło przez tyle lat? Ale to 
zakrawałoby na cud. Oj coś mi się widzi 
kolego Szpilkowski, że i Ty wpisujesz 
się na listę partyjnych kandydatów do 
Rady Miejskiej i będziesz budował nie 
plac zabaw dla dzieci ale betonowy mur 
partyjny. 

Pozostaje jeszcze sprawa kandydata 
na burmistrza z nowogardzkiej Platfor-
my Obywatelskiej. Tak się zastanawiam. 
Jeśli PO w osobie kolegi tak zaciekle kry-
tykuje Marka Krzywanię, to rozumiem, 
że ma do zaproponowania mieszkańcom 
lepszego kandydata na burmistrza. Nie 
bardzo wiem tylko kogo. Bo kandyda-
tura pana Popowicza - z całym szacun-
kiem, dla osoby tego młodego człowieka 
i działalności którą prowadzi na terenie 

  Listy Czytelników Szczecina - to chyba jakiś dowcip? Jakie 
pan Popowicz ma doświadczenie w pra-
cy samorządu? Jaką się wykazał dzia-
łalnością społeczną? Czy zna problemy 
tego miasta?  Może i jest przystojny, ale 
czy to wystarcza, żeby pełnić tak ważną 
funkcję? Jeśli ta kandydatura jest wyni-
kiem burzy mózgów w PO, to nie wróży 
nic dobrego tej partii.

Na koniec mała dygresja odnośnie 
twórczości kolegi Szpilkowskiego. Otóż 
miałem okazję zajrzeć na stronę inter-
netową naszego kandydata i znalazłem 
link o nazwie publikacje w którym za-
mieszczone są jego teksty opublikowane 
w „DN”. Najbardziej przypadł mi do 
gustu pomysł na zlikwidowanie korków 
w mieście (artykuł z lipca tego roku). 
Okazuje się, że obwodnica jest niepo-

trzebna, a rozwiązanie wzmożonego ru-
chu samochodów jest dziecinnie proste. 
Proste bo pochodzi prosto z Chin. Trzeba 
przerzucić się na rowery – pisze inż. 
mgr architektury. I biorąc pod uwagę, 
że cytuję: „praca architekta oparta jest 
na podstawowym schemacie działań. Po 
kolei to: inwentaryzacja, analiza uwa-
runkowań, kalkulacja kosztów, projekt 
wykonawczy, kosztorys, realizacja.” ów 
pomysł, to istne architektoniczne arcy-
dzieło. Prawie żadnych kosztów ze strony 
gminy, a i społeczeństwo zdrowsze. Jeśli 
takie rozwiązania ma nam proponować 
kolega Szpilkowski w przyszłej radzie, to 
ja serdecznie dziękuję.

 Rafał Piłat
raf13p@o2.pl   

Ostatnia sesja Rady Miejskiej
W minioną środę w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się 40 

– jubileuszowa – i zarazem ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. 
Na sesję przybył starostwa powiatu Jerzy Jabłoński i radny powiatu, a jed-

nocześnie dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas.
Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie burmistrza ze swej działalności 

w okresie między sesjami od 20 września do 25 października br. Następnie 
radni przyjęli uchwały w sprawie ustanowienia zespołów przyrodniczo-kra-
jobrazowych, wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu i ustanowienia 
użytków ekologicznych.

Dokonano także zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
naszej gminy. Dotyczy to stypendiów dla uczniów. Uchwała ta została przy-
jęta przez radnych na wrześniowej sesji, jednak nadzór wojewody przesłał 
ją do ponownego rozpatrzenia przez Radę z uwagi na błędny zapis, gdzie 
było powiedziane, że termin składania wniosków na stypendia liczy się od 1 
października a powinno być, iż termin ten liczy się od 1 września.

Ponadto radni dokonali zmian planu gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. Zmieniono także uchwały dotyczące 
zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz zmieniono uchwałę dotyczącą 
zmian w preliminarzu gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

Przyjęto także uchwałę w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie. Przyjęto również uchwałę nadającą statut Urzędowi Miejskie-
mu oraz dokonano zmiany uchwały dotyczącej statutu CZG R – XXI.

Radni rozpatrywali także skargę na burmistrza Nowogardu, którą złożyła 
jedna z mieszkanek Olchowa, zarzucając burmistrzowi opieszałość w zała-
twieniu jej prośby. Po analizie zebranych dowodów oraz zasięgnięciu opinii 
radcy prawnego, która stwierdziła, iż postępowanie burmistrza jest zgodne z 
prawem, radni skargę odrzucili.

Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej były odpowiedzi na pytania i 
interpelacje radnych, na które odpowiadali burmistrz Kazimierz Ziemba i 
z-ca burmistrza Antoni Bielida.

Radny Jan Mularczyk nawiązał do remontu odcinka kanalizacji w Osowie 
pytając jednocześnie czy będzie dokonany remont pozostałej części. Ponadto 
pytał o losy świetlicy w Błotnie.

Remont kanalizacji w Osowie będzie dokończony, ale w późniejszym ter-
minie. Natomiast na świetlicę w Błotnie zostanie ogłoszony przetarg, zostanie 
ona sprzedana, gdyż są chętni, którzy chcą dokonać jej zakupu.

Radny Czesław Kozieł zwrócił uwagę na baraki przy ul. Reja, które od 
dawna nie były remontowane. Pytał czy nie można pomalować elewacji 
zewnętrznych tych budynków.

Burmistrz odpowiedział, ze takie remonty zostaną wykonane, ale tylko na 
zewnątrz baraków.

Radna Alina Ochman wystąpiła z wnioskiem o skorygowanie umowy doty-
czącej wywożenia śmieci przez Zakład Usług Komunalnych. Jak powiedziała 
radna, ZUK zabiera śmieci tylko z kubłów pozostawiając inne, np. w workach, 
które do kubłów już się nie zmieściły. Została ona poinformowana, że zostaną 
podjęte odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tego problemu.

I.Karczyński
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Chcę robić to, 
na czym się znam

le pw. Matki Bożej Fatimskiej w 
Nowogardzie. Swoimi działaniami 
spowodowałem sprowadzenie do 
gminy środków unijnych, środków 
z WFOŚiGW, a także z organizacji 
społecznych w wysokości blisko 
230.000,00 pln netto.

Pomimo tego, że byłem Rad-
nym niezależnym, nie należącym 
do żadnego z klubów, na 40 tema-
tów, które wnosiłem pod dyskusję 
do realizacji zrealizowano prawie 
wszystkie, za co serdecznie dzięku-
ję koleżankom i kolegom Radnym 
oraz Panom Burmistrzom.

Nie byłyby to możliwe bez po-
mocy wielu ludzi, instytucji, dar-
czyńców, rady osiedla, parafialnej, 
firmy - w której pracuję. Wszyst-
kim tym, którzy wspierali moje 
działania i pomagali je realizować 
z całego serca dziękuję.

Tych z Państwa, którzy chcieliby 
bliżej poznać bliżej moją działal-
ność społeczną i poruszane przeze 

mnie w tej kadencji sprawy zapra-
szam na stronę http:// forum.no-
wogard.net.

„D.N.”: Startuje Pan w wy-
borach samorządowych, czym 
chciałby Pan zająć się w przypad-
ku wejścia do Rady? 

S.K.: Przede wszystkim tym, na 
czym się znam: przygotowaniem 
warunków do pozyskiwania środ-
ków unijnych, działalnością na 
rzecz dzieci, młodzieży, organizacji 
społecznych, działalnością na rzecz 
ochrony środowiska i promocji 
gminy, pomocą osobą starszym, 
niezamożnym.

Wywodzę się z rodziny robot-
niczej, zawsze jestem wrażliwy na 
sprawy ludzi zwykłych i zawsze 
Oni będą dla mnie najważniejsi.

„D.N.”: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Rozmowa z wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskie, Sławomirem 
Kucalem.

„Dziennik Nowogardzki”: Dzi-
siaj kończy się IV kadencja czy 
możemy porozmawiać o Pana 
działalności w Radzie? 

Sławomir Kucal: W Radzie 
Miejskiej pełniłem funkcję wice-
przewodniczącego. W początko-
wym okresie pracowałem w Ko-
misji Społecznej, później w Ko-
misji Finansowo Gospodarczej. W 
trakcie kadencji byłem delegowany 
na szkolenie nt. zasad tworzenia 
budżetu gminy, z którego przygo-
towałem sprawozdanie dla wszyst-
kich radnych. Byłem także w 2 
dniowej delegacji w miejscowości 
Gutzkow, gdzie nawiązałem kon-
takty, które później zaowocowały 
partnerstwem w prowadzonym 
przeze mnie projekcie „Zielona 
Kuźnia – Płotkowo”.

Nie należałem do żadnego klubu 
czy partii, rozmawiałem i szanowa-
łem poglądy wszystkich radnych 
- chociaż nie wszystkie akceptowa-
łem. Starałem się działać meryto-
rycznie przygotowując się do po-
dejmowanych uchwał, składanych 
wniosków czy interpelacji poprzez 
korzystanie z programów prawni-
czych, internetu czy w bezpośred-
nich rozmowach z fachowcami z 
danej dziedziny. Przy niektórych 
sprawach sięgałem po przepisy 
szczegółowe jak np. w przypadku 
interwencji w sprawie bezpłatnych 
przejazdów osób represjonowanych 
autobusami komunikacji miejskiej. 

„D.N.”: Czy pamięta Pan swój 
pierwszy złożony wniosek czy in-
terpelację? 

S.K.: Pierwsza interpelacja, którą 
złożyłem dotyczyła prac nad two-
rzeniem statutu, uzupełnienia go o 
słowa wypowiadane przy ślubowa-
niu dla tych, którzy chcą - „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 

Było to dla mnie bardzo ważne. 
Szanuję poglądy wszystkich lu-
dzi, nie żartuję z innej wiary, nie 
śmieję się z ludzi niewierzących i 
oczekuję tego odwrotnie, poszano-
wania praw konstytucyjnych ludzi 
wierzących. Próbowano w różny 
sposób przekonać mnie, że jest to 
niemożliwe, że w nowej ustawie 
zapisy pominięto. Używano różnej 
argumentacji pomimo tego zapis 
znalazł się w Statucie i mam na-
dzieję, że będzie służył nowo wy-
branej Radzie. 

„D.N.”: Czy może Pan wymie-
nić kilka ze swoich zrealizowa-
nych działań?

S.K.: Między innymi zorgani-
zowałem imprezę promocyjną re-
aktywującą Związek Harcerstwa 
Polskiego w Nowogardzie, współ-
tworzyłem Radę Przyjaciół Harcer-
stwa – grupę osób wspierających 
działalność ZHP w Nowogardzie. 
Byłem pomysłodawcą i inicjato-
rem powstania obiektu „Zielona 
Kuźnia w Płotkowie” dofinanso-
wanego ze środków unijnych w 
ramach programu Inerreg IIIa. 
Nawiązałem kontakt i pozyskałem 
partnera niemieckiego dla projektu 
„Zielona Kuźnia w Płotkowie”. Or-
ganizowałem imprezy plenerowe 
dla dzieci i młodzieży: Rajdy Ro-
werowe „Dzień z naturą”, „Majów-
ka”, „Śladami Jana Pawła II”, biwaki 
w Czermnicy i inne. Pomogłem w 
pozyskaniu środków z WFOŚiGW 
i wydaniu albumu przyrodnicze-
go promującego przyrodę naszego 
regionu „Flora i Fauna Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego” oraz 
opisów albumu „Zachodniopo-
morskie Perły Przyrody” 

Byłem wnioskodawcą utworze-
nia sieci obszarów chronionych 
na terenie gminy. Dzięki dobrej 
współpracy z organizacjami spo-
łecznymi, powołano w okresie 
kadencji 3 Zespoły Przyrodniczo 
Krajobrazowe, Obszar Chronione-
go Krajobrazu „Las Czermnicki”, 
objęto ochroną 39 drzew pomni-
kowych oraz 22 użytki ekologicz-
ne pozyskując na ten cel środki 
zewnętrzne. Współtworzyłem 
projekt ścieżki rowerowej i folder 
„Równina Nowogardzka”.

Zainicjowałem powstanie i 
współpracowałem z jedyną w na-
szym mieście utworzoną Radą 
Osiedla Nr 3. Wspomagałem dzia-
łania Rady Parafialnej przy koście-

WAŻNE DLA OSÓB 
BEZROBOTNYCH 

Powiatowy Urząd Pracy  w Goleniowie uprzejmie informuje osoby bezro-
botne i pracodawców o możliwości skorzystania z następujących ulg :

- finansowanie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pracy zgłoszonego 
przez pracodawcę i powrotu do miejsca zamieszkania w związku ze skiero-
waniem przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wymienione finansowanie kosztów następuje na wniosek osoby bezrobot-
nej, która musi spełnić następujące warunki:

- zatrudnienie nastąpiło w wyniku wydanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Goleniowie skierowania na zgłoszenie przez pracodawcę wolnego 
miejsca pracy;

- w wyniku zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie prze-
kraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie 
od 01.01.2006 r. wynosi 899,10 brutto).  

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Go-
leniowie  Jakub Lipski I piętro -  nr tel. 091 418 34 95,  418 53 67, 418 20 97, 
lub w Fili Nowogard – Dariusz Kowalewski  pod nr tel. 091 392 13 76, 577 
78 07, 392 18 13  
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ŻyczeNia

W tak pięknym Dniu, jakim jest 
45 rocznica 

Waszego Ślubu życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności, 

pociechy z dzieci i wnuków, 
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 

Złotych Godów 

Mirosławie i Janowi 
Kowalczyk 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

Barbara, Monika 
i Krzysztof z rodzinami

Relacja z rajdu rowerowego 
„WITTERIADA V’’

W sobotę 14 października na 
plaży miejskiej w samo południe 
grupa 25 rowerzystów wyruszyła 
w trasę V już rajdu rowerowego 
zwanego potocznie “WITTE-
RIADĄ”. Nazwa ta pochodzi od  
organizatora i sponsora Drogerii 
“Natura Witter”. Celem rajdów 
jest promocja czynnego wypo-
czynku, szlaków rowerowych, 
odkrywanie walorów przyrod-
niczych i zabytkowych odwie-
dzanych miejscowości oraz nasza 
propozycja na spędzenie wolnego 
czasu. Tym razem trasa wiodła  z 
Nowogardu do Golczewa przez 
Błotno, dalej Wodzisław – Świe-
toszewo  - Czar-
nogłowy – Czer-
mnica – Płotko-
wo i powrót do 
Nowogardu.  

Niestety pro-
gnozy pogody nie 
sprawdziły się. 
Na niebie wisia-
ły groźne ciem-
ne chmury,  dało 
sie odczuć lekką 
mżawkę, zniechę-
ciło to niektórych 
rowerzystów. Nie-
mniej jednak, co 
wytrwalsi uczest-
nicy poprzednich rajdów i kilku 
nowych  stanęło na starcie. 

Jak zwykle licznie przybyli 
członkowie klubu “BICYCL 50”, 
których przyprowadził Ryszard 
Zagórski ( www.bicycl.yoyo.
pl) - im nie straszna zła pogoda. 
Po raz pierwszy uczestniczyli, co 
cieszy szczególnie organizatorów, 
członkowie U.K.S “Chrabąszcze” 
pod opieką trenera Ryszarda 
Posackiego - prawdziwe młode 
wilki, ale niekwestionowanym 
bohaterem rajdu jest 81- letni 
Pan Adam Stefański, kilka razy 
do roku jeździ rowerem do ro-
dziny w Sieradzu. Brawo Panie 
Stefanie! 

Tuż po starcie młodzi cykli-
ści i paru starszych twardzieli 
narzuciło szybkie tempo, co 
nie spodobało się pozostałym, 
ale nie pomogły żadne sugestie 
i prośby, pognali do Golczewa, 
gdzie wcześniej uzgodniliśmy 
spotkanie.

Około 8 km od Nowogardu 
po prawej stronie kilkadziesiąt 
metrów od drogi ze zdziwieniem 
niektórzy stwierdzili, że w lesie 
znajduje się pomnik przyrody 
- okazały buk o kilkumetro-

wym obwodzie pnia i niemalże 
od samej ziemi rozłożystych 
konarach. Był na pewno wart 
odwiedzenia.

Nieco dalej w Błotnie kolejny 
pomnik - piękny dąb o 7 m 
obwodzie pnia, wciąż w letniej 
zielonej szacie spowodowanej 
zapewne nietypową wciąż ciepłą 
jesienią aurą.

W Golczewie rzut oka na 
zabytkową baszt , parę zdań z 
uczestnikami szczecińskiego 
klubu rowerowego “DENTKA”, 
którzy w tym rejonie zorganizo-
wali sobie rajd i nasz cały peleton 
dzielnie pedałując pod górę  skie-

rował się w stronę Wodzisławia, 
gdzie podczas krótkiego postoju 
na łyk gorącej herbaty z termosu  
podziwialiśmy piękne witraże 
zabytkowego kościoła i dobrze 
zachowaną drewnianą wieżę.

Nad jeziorem w Czarnogło-
wach, które jest niezwykle popu-
larne wsród płetwonurków z całej 
Polski z uwagi na niespotykane 
nigdzie indziej ukszkałtowanie 
dna w postaci pionowych ścian 
i zatopionego lasu porośnietego 
omółkami, uczestnicy zwrócili 
uwagę na dobrze zagospodarow-
ny brzeg jeziora, domki kempin-
gowe, duży parking i zadaszone 
miejsca na biwak zachęcające 
do ponownych  odwiedzin tego 
ciekawego miejsca.

Na skraju Puszczy Gole-
niowskiej leży zadbana wieś 
Świetoszewo, gdzie mogliśmy 
podziwiać największą na Po-
morzu hodowlę koni kłusaków, 
których wyrażnie zaciekawił 
nasz różnokolorowy peleton.
Niestety  w pajęczynie dróg na 
terenie dużego kompleksu leś-
nego jakim jest puszcza część 
grupy jadąca przodem  pojechała 
w złym kierunku nadkładając  

tym samym ok. 15 km dociera-
jąc aż do lini kolejowej Szczecin 
– Świnoujście.  Na szczęście w 
końcu trafili na właściwą drogę 
z Łożnicy do Czermnicy  i całość 
potraktowano jako nieplanowa-
ną przygodę.

Pozostali piękną leśną drogą 
w jesiennej scenerii bez trudu 
dotarli do Czermnicy i dalej do 
Płotkowa, gdzie  zwiedziliśmy 
przepięknie położony wśród 
lasów ośrodek edukacyjny “Zie-
lona Kużnia”. Ta imponująca 
budowla służy edukacji ekolo-
gicznej dzieci i młodzieży i oby 
służyła jak najdłużej.

 Po przyby-
ciu na metę, 
która znajdo-
wała się na pla-
ży miejskiej na 
uczestników 
czeka ła  go-
rąca herbata 
i inne napoje 
oraz  kiełbaski 
z grilla przygo-
towane  przez 
szefową Dro-
gerii “NARU-
RA WITTER” 
Teresę  Gre-
bieniuk. Pod-

czas spożywania posiłku wśród  
wszystkich uczestników rajdu 
rozlosowano atrakcyjne nagrody 
i rozdano upominki,  każdy coś 
otrzymał. Główną nagrodę - od-
kurzacz wylosował   Pan Jerzy 
Kaczmarski. Gratulujemy!

Po posiłku przy ognisku moż-
na było się ogrzać i podzielić 
wrażeniami z  przebytej trasy, 
która wyniosła ok. 56 km, a 
dla niektórych nawet 80 km! 
Wstępnie wytypowaliśmy trasę 
następnego rajdu w kierunku 
Gryfic przez Truskolas. 

D o  z o b a c z e n i a  n a 
kolejnej”WITTERIADZIE”  za 
rok!

Pozdrawiamiam wszystkich 
uczestników rajdów  i czytelni-
ków “Dziennika Nowogardz-
kiego”

Wiele zdjęć z trasy i opis raj-
du również na stronie www.
witter.pl  

Relacje opracował:
Witalij Grebieniuk 

Zdjęcia autor.

Trzeba nam 
zawsze w górę iść... 

7 października 2006 roku odbył się w XXV 
Międzynarodowy Bieg Uliczny im. Bronisława 
Malinowskiego w Grudziądzu. Szkoła osińska 
jako pierwsza w Polsce przyjęła (9.06.1984 
roku) imię Bronisława Malinowskiego- wiel-
kiego sportowca , lekkoatlety, mistrza olim-
pijskiego. Jak od lat, w biegu brała udział re-
prezentacja Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie. W biegu 
uczestniczyło 2500 biegaczy z kraju i zagrani-
cy w różnych kategoriach wiekowych i na róż-
nych dystansach : 1 km, 2 km, 3km. Osińską 
szkołę godnie reprezentowało sześciu uczniów 
i niemalże  wszyscy zajęli wysokopunktowane 
pozycje: Mariusz Grzybowski  - VIII miejsce 
, Klaudia Szymczak –XII miejsce, Anastazja 
Szymczak – XX miejsce oraz   Seweryn Grzy-
bowski i Hubert Szymczak, którzy  ukończyli 
bieg na dalszych pozycjach. Biorąc pod uwagę 
ilość startujących uczestników można uznać, 
że uczniowie szkoły w Osinie osiągnęli nieby-
wały sukces.

Biegi uliczne to również okazja do spot-
kania szkół noszących imię Bronisława Mali-
nowskiego . W tym roku wśród szkół „Bron-
ka” rozegrany został turniej wiedzy o patronie. 
Zespół Szkół Publicznich z Osiny w kategorii 
drużynowej zajął III miejsce, a indywidualnie- 
Klaudia Szymczak zajęła również III miejsce. 
Trzeba dodać, że do Grudziądza zjechało 12 
szkół noszących imię wielkiego lekkoatlety .

Ekipę do biegu przygotowali nauczyciele 
wychowania fizycznego (panowie Zbigniew 
Tarczykowski, Michał Janik, Sebastian Ko-
walik), a do konkursu wiedzy o Bronisławie 
Malinowskim – pani Ewa Grygowska, która 
od lat sprawuje opiekę merytoryczną nad re-
prezentacją szkoły. Warto dodać, że wszystkie 
wcześniejsze starty szkoły osińskiej w Między-
narodowych Biegach Ulicznych im. Bronisła-
wa Malinowskiego w Grudziądzu uwieńczone 
były sukcesami.   

Ewa Grygowska
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Informuję, iż w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1 udostępniany 

jest w godzinach 8.00 - 15.00 do wglądu 
spis wyborców dla wyborów do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.
Udostępnianie spisu wyborców następuje 

na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane 
umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

P.H.HURTPOL w Nowogardzie

zatrudni kierowców
Wymagamy:

Prawo jazdy kat.”C”
Aktualny kurs „na przewóz rzeczy”             

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV 
i listu motywacyjnegona adresP.H.HURTPOL ul.Młynarska 1a 
72-200 Nowogard lub na adres e-mailowy: kadry@hurtpol.pl 

dodatkowe informacje pod nr telefonu 091/5792919 fax 5792939

ReklaMa

Otwarcie kursu 30 października, godz. 16.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 
informuje, że rozpoczęła budowę budynku 

mieszkalnego 32-rodzinnego 
przy ul. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania lokatorskiego lub własnoś-
ciowego zapraszamy do nowej siedziby SM „Cisy” przy ul. Poniatowskie-
go 7a
W realizowanym budynku występują mieszkania – 2 pokojowe o pow. 
50,00m2 :
1)wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie – 36.000,00zł
2)wkład budowlany na mieszkanie własnościowe – 100.000,00zł
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007r.
 Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578.

Bilard w „Pasadenie”
W sobotę 21 października rozegrano turniej bilarda. W „Pasadenie” 

o puchar „Kretmana” zawodnicy grali w dwóch grupach systemem 
każdy z każdym. Z grupy wyszło po dwóch zawodników. W pierwszym 
półfinale Darek z Berlina pokonał Roberta Buraka 2:1, a w drugim 
Leszek Wicher pokonał 2:1 Piotra Mądrowskiego. Pokonani walczyli 
o trzecie miejsce i wynikiem 2:1 wygrał Robert Burak. W finale 3:0 
wygrał Leszek Wicher.

Trzech pierwszych zawodników pucharami uhonorował szef firmy 
„Kretman” Robert Augustynek.

Andrzej Szafran

ReklaMa

Zawody wędkarskie 
w Tęczaku 

W minioną niedzielę, przy pięk-
nej bezwietrznej pogodzie, na kana-
le w Trzebieszewie rozegrano zawo-
dy wędkarskie zorganizowane przez 
Koło PZW Tęczak w Nowogardzie. 

W zawodach towarzyskich Koła 
Tęczak wzięło udział ogółem 21 
osób. Duża ryba brała średniawo. 
Dlatego też, ci którzy nastawili się 
na grubszy połów i biczowali wodę 
cięższym sprzętem mieli kłopot z 
osiągnięciem przyzwoitego wyniku. 

Rej wodzili zawodnicy tnący 
uklejeczki na bacik. Ten patent jest 
już wypróbowanym sposobem na 
podium. Jednak tym razem do peł-
nego sukcesu, dla specjalisty w tej 
branży Kamila Palety, zabrakło kil-
ku większych okazów. Tym razem 
musiał się zadowolić drugim miej-
scem. Oczywiście dla wielokrotnego 
mistrza drugie miejsce to „tylko”, a 
przecież o takim miejscu wielu może 
tylko pomarzyć. 

Zawody tym razem wygrał 
Tomasz Adamelak z wynikiem 4124 
pkt. 

II m – Kamil Paleta 3853, 
III m - Janusz Kłosowski – 2975, 
IV m – Grzegorz Kondraciuk 

– 2290, 
V - Józef Ochęcki  - 2228, 
VI – Stanisław Berezowski. 

Puchar za największą rybę 560 g 
otrzymał Marcin Szewczyk. 

Ryba brała niemrawo, ale tego 
dnia nad kanałem w Trzebiesze-
wie panowała iście sielska pogoda, 
prawdziwa polska jesień. W oczeki-
waniu na pieczone kiełbaski wędka-
rze siadali w trawie i snuli opowieści 
o taaakich rybach. A może im się 
przyśniło? Bo w wędkarskim zwy-
czaju już jest, że w miarę upływu 
czasu fakty, zdarzenia i sytuacje ule-
gają nieco zatarciu, a przez to śred-
nia płoteczka urasta do rozmiarów 
suma. 

Ale przecież nie to jest ważne. 
Ważny jest czynny wypoczynek na 
świeżym powietrzu w dobrym to-
warzystwie. 

Za pomoc w organizacji podzię-
kowanie dla p.p.Mariana Jeża PBO 
Grinbud, Andrzeja i Henryka Gry-
gowskich, piekarni Karsk Bogumiły 
Lisiewicz i Roberta Ławniczaka. 

Podziękowania dla członków za-
rządu i działaczy Koła: Stanisławy 
Lecijewskiej, Ryszada Patyka, Ada-
ma Włodka, Henryka Marca, Stani-
sława Piórki i Zenka Chałupniczka. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak 
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aUToDeMoNTaŻ
SaMocHoDoWe
czĘŚci UŻyWaNe 

i NoWe 
oRaz opoNy 

SkUp 
SaMocHoDÓW

 RozBiTycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
pŁaTNoŚĆ GoTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

KURY NIOSKI 
1,5-roczne 

WYPRZEDAŻ 
Gospodarstwo Drobiarskie Ża-

bowo 13, 
tel. 091 39 106 66

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQUELL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

Centrum Języków Obcych 
„EFFEKT”

zatrudni
lektora języka angielskiego

inf. tel. 091-407-23-77 
w godz.13-20

Ślusarzy  i Spawaczy 
zatrudnię 

Tel. 091 39 20 760 
0503 032 234

JUR-TRANS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

Zatrudnię 
KIEROWCĘ 

z kwalifikacjami 
Tel. 0605 276 271

Zatrudnimy 
SPAWACZY 

wysokie zarobki 
Informacje – 091 39 23 887
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OG£OSZENIA 
dRObNETel. 091 39 20 303, 091 39 25 627

• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top
NieRUcHoMoŚci
• Sprzedam działkę ogrodową 

5,5-arową z murowaną altanką, 
z mediami. 0604 509 996.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie o pow. 220 m kw., 
pow. działki ok. 1000 m kw. 0697 
11 61 86.

• kupię w Nowogardzie mieszka-
nie własnościowe, dwupokojo-
we. Tel. 0603 349 436.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we, II piętro. 0502 384 315.

•  Pokój do wynajęcia 0691 186 532. 
• Sprzedam kontenery blasza-

ne – Targowisko Miejskie. 0508 
444 130.

• Sprzedam działkę zagospodaro-
waną, z altanką przy ul. Zamko-
wej. Tel. 0606 945 398.

• Sprzedam mieszkanie 2-pozio-
mowe, góra, dół, garaż, działka w 
Błotnie. 091 39 17 956.

• Szukam garażu do wynajęcia 
w Nowogardzie lub na ul. Gen. 
Bema. 091 39 23 132.

• Sprzedam dom 210 m kw. plus 5 
ha ziemi, okolice Nowogardu, cena 
200.000 zł. Tel. 0691 209 559.

• Kupię mieszkanie 3, 4-pokojowe. 
Najchętniej na Os. Bema. 0606 39 
89 02.

• Sprzedam garaż z kanałem przy 
ul. Zamkowej. 0507 252 121.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojo-
we, Dębice. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w No-
wogardzie. 0661 957 649.

• Wynajmę dom umeblowany w 
Nowogardzie nad jeziorem. 0695 
780 299.

• Sprzedam – wydzierżawię lub 
inne propozycje budynek prze-
mysłowo mieszkalny – Karsk 35A.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-poko-
jowe. 0696 440 841.

• Wynajmę kawalerkę w centrum 
Nowogardu. 0604 787 696.

• Zamienię mieszkanie 3-pokojo-
we po kapitalnym remoncie na 
mniejsze. 0606 197 623.

• PŁOTY – dom wolnostojący wol-
nostojący z 1991 r., przy trasie 
A-6, 220 m kw., pow. cał. + strych 
do adaptacji, garaż, działka 522 m 
kw. własnościowa, cena 220.000 
zł (tylko gotówka). Tel. 091 38 
51 730, 0508 820 122. 

• Firma poszukuje lokalu do wyna-
jęcia w Nowogardzie. Kontakt tel. 
091 880 92 22 lub 0609 090 210.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 
– Os. Gryfitów, nieumeblowane. 
0697 119 963, po 16.30.

MoToRyzacja
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault 19, 1991 r., 
stan dobry, części zapasowe + 
ogumienie zimowe. Cena 3.500 zł. 
0505 632 228, 0660 884 872.

• Części do 126p sprzedam. 0604 
551 658.

RolNicTWo
• oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki gle-
bogryzarką wraz z siewem żyta 
na poplon za jedyne 0,40 zł od 
metra kw. oraz rekultywacja 
wyschniętych trawników. inży-
nier rolnik. 0600 653 124.

• Skup kasztanów świeżych w cenie 
0,30 gr/kg, punkt skupu – Przypól-
sko 8, czynny codziennie w godz. 
od 15.00. Wymogi jakościowe: 
kasztany dojrzałe, czyste, z tego-
rocznych zbiorów. 091 39 11 782, 
0667 839 291.

• Wykonuję orkę pługiem 2-płato-
wym pod las. 0508 50 36 50.

• Sprzedam 0,70 ha ziemi w Karsku. 
0665 479 515.

• Sprzedam prosiaki i ziemniaki. 
091 418 98 24.

• Sprzedam 9-hektarowe gospodar-
stwo rolne + budynek mieszkalny 
i budynki gospodarcze – Redło. 
091 39 28 005.

• Prosiaki sprzedam. 0886 665 940.
• Sprzedam talerzówkę. 0695 

780 299.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 

Karsk. Tel. 0509 349 714.
• Sprzedam ziemię orną – ok. 5 ha. 

0513 157 124.
• Sprzedam króliki mięsne – każdą 

ilość – dowóz!!! 091 39 501 40, 
0661 195 978.

USŁUGi
• józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań wykonam.	 0608	 364	330,	
0600	347	308.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-

wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

• j. angielski – nauka i korepety-
cje. 0608 654 492.

• DyWaNopRaNie – 0604 
373 143.

• Usługi transportowe do 1,5 t. 
Faktura VaT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Blacharsko-dekarskie, docieple-
nia. Tanio i solidnie. Tel. 0885 
157 291.

• j. angielski – korepetycje. 0668 
226 064.

• Usługi remontowe – regipsy, pa-
nele, glazura, malowanie. 0600 
121 043, 0663 312 601.

• Nowa technologia czyszczenia i 
malowania dachów. Profesjonal-
nie i szybko. 091 39 26 084, 0607 
519 251.

• Transport, przeprowadzki – 
0604 516 451.

• NapRaWa SpRzĘTU RTV, ul. Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
0603 584 553.

• Korepetycje z j. niemieckiego. 
0607 617 844.

• Sprzątanie nagrobków. 0886 
383 821.

pRaca
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

• Firma SECURITA poszukuje osób 
do pracy w ochronie na tere-
nie Szczecina. Kontakt – 0603 
348 044.

• przyjmę kierowcę międzyna-
rodowego z doświadczeniem 
c + e, polska – Szwecja. 0693 
682 492.

• Zatrudnię pokojówkę. 0663 
412 054.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• przyjmę fachowców – płytkarzy 
i regipsiarzy. 0609 960 789.

iNNe
• elektryczny przepływowy pod-

grzewacz wody 380V, małe ga-
baryty, do domku, baru, cena 
150 zł oraz gazowy podgrze-
wacz wody do domku, baru, 
cena od 150 zł oraz gazowy 
podgrzewacz wody 130 – 190 
litr., stojący, idealny do do-

mku, pensjonatu, restauracji, 
gdzie gorąca woda jest w kilku 
bateriach jednocześnie. 0501 
446 467.

• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 
5 mln pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 
x cyfrowy, kamera, okablowanie, 
na gwarancji, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 
elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Grzejniki panelowe c.o. do 
mieszkania, domku, warsztatu 
– różne rozmiary, nowe i uźywa-
ne – tanio oraz piec gazowy  c.o. 
Vaillant stojący, żeliwny, elek-
tronik, ekonomiczny, do domku 
– kuchni, cena 800 zł, serwis 
gwarancyjny. 0501 446 467.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• piec gazowy c.o. VaillaNT, 
elektronik, na mieszkanie, 
domek, cena 1.200 zł oraz 
junkers gazowy do łazienki, 
kuchni, firmy Vaillant – cena 
400 zł. Gwarancja, serwis. 0501 
446 467.

• Sprzedam nową pralkę automa-
tyczną Whirlpool. Cena 600 zł. 091 
39 23 132.

• Sprzedam pudelka szczenia-
ka (pies) koloru czarnego. 0609 
349 138.

• kupię – sprzedam pilarki spali-
nowe firmy Husqvarna (na czę-
ści). Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 
do 17.00, 0608 328 095.

• Owczarek niemiecki – 1,5 roku, 
pies, czarny, podpalany, mocnej 
budowy, czujny. 091 39 21 828.

• BiURo kReDyToWe W NoWo-
GaRDzie poleca BaRDzo 
aTRakcyjNe kReDyTy W TyM 
HiT SezoNU – kReDyT Na 
oŚWiaDczeNie Do 5.000 zŁ 
Bez oGRaNiczeŃ WiekoWycH 
z FRaNcUSkieGo BaNkU. za-
pRaSzaMy! Tel. 091 39 272 68.

• Sprzedam wózek głęboki ze spa-
cerówką firmy TAKO, błękitno-nie-
bieski, cena 350 zł. 091 39 186 52, 
0507 724 964.

• oddam 3-miesięczną suczkę w 
dobre ręce. 0697 116 186.

• Sprzedam cyfrową kamerę Sony – 
nową, nieużywaną. 0695 788 100.
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 Witamy wśród 
nas...

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

Córka Alicji Lisowskiej 
ur.24.10.06 z Nowogar-
du

Córka Izabeli Banaś 
ur.24.10.06 z Troszczy-
na

Córka Anny Czachor 
ur.26.10.06 ze Zwie-
rzynka

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 2 dzieci .
Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zo-
stały opublikowane 
ze względu na brak 
zgody rodzica.

Struś 
przyczyną 
kolizji

Kolizje spowodowane nagłym wtargnięciem zwierząt 
na drogę zdarzają się dosyć często. Jednak kierowca gol-
fa musiał być niezwykle zaskoczony, gdy przed maską 
swojego auta zobaczył biegnącego... strusia.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w minio-
ny poniedziałek 24 października około godziny 21:00 na 
drodze krajowej nr 6 w okolicy miejscowości Kikorze. 
Z lasu wprost pod nadjeżdżającego volkswagena golfa 
III wtargnął struś. Kierowca nie miał szans na reakcję i  
uderzył zwierzę przodem swojego pojazdu z takim im-
petem, że struś upadł na jezdnię za pojazdem. To nie 
koniec nieszczęść, gdyż na leżącego ptaka najechał kie-
rujący samochodem marki ford focus. W wyniku kolizji 
na skutek odniesionych obrażeń struś poniósł śmierć na 
miejscu. W golfie została wybita przednia szyba, lampa 
oraz wgnieciona maska, natomiast w fordzie uszkodzeniu 
uległ zderzak. 

Goleniowscy policjanci aktualnie ustalają właściciela 
ptaka uczestniczącego w zdarzeniu drogowym.

Ag
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Krzyżówka nr 43kupon nr 43 Humor 
Henia Szczupaka

Z higieny
Z przedziwną zasadą poprzez życie kroczy:
Choć ma brudne ręce – innym mydli oczy!

Mistrz
Byłeś, mój mistrzu, moim wzorem
Uosobieniem cnót i dobra,
A więc pod lupę ciebie biorę,
Aby właściwy ujrzeć obraz.
Byłeś, mój Wielki, monolitem,
O który, ufnie się wspierałem.
A dziś zdumiony bardzo czytam,
Co było twoim ideałem.
Niosłeś, mój rządco ludzkich sumień,
Swoich frazesów znicz płonący,
Aż go zagasił prawdy strumień,
Więc z maskaradą czas już skończyć.
To powiedzenie o rzodkiewce,
Co tylko z wierzchu jest czerwona,
Dziś wyobraźnię moją łechce
Gdy zgłębiam pakiet twych przekonań.
Lecz chęcią pewnej zmiany pałam,
Sentencji tej – chcę wam się przyznać:
W środku rzodkiewka nie jest biała,
Bo już stoczyła ją zgnilizna!

Krowa
Krowa, która dużo ryczy,
Na zebraniach przewodniczy.

Zrównanie
Baba swoje, czort swoje,
Dziś działają oboje.

Na złodzieja
Gdy raz złodziej zrobił bilans
I podliczył wszystkie koszta,
To mu wyszło, że od łupu
Robocizna była droższa.

Rozwiązania krzyżówki nr 
42 – KTO ŻYW RUSZA DO 
RATUSZA – nadesłali:

Bogumiła Poźniak z Gardna, 
Anna Domagała z Czermnicy, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, 
Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Konrad Słomski z Lestkowa, Irena 
Domagalska i Natalia Furmańczyk 
ze Strzelewa oraz z Nowogardu: 

Ryszard Gutowski, Alina Narkie-
wicz, Krystyna Młynarska, Graży-
na Jurczyk, Andrzej Leszczyński, 
Anita Danicka, Malwina Feliksiak, 
Jerzy Siedlecki, Maryla Piątek, 
Anna Florkowska, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyń-
ski, Teresa Powalska, Zbigniew 
Szeremeta, Irena Kosmalska, 
Władysława Kubisz, Agnieszka 
Łachmanowicz, Henryk Łachma-
nowicz, Regina Orłowska.

Prenumeraty „DN” na listo-
pad wylosowali:

- Anna Domagała z Czer-
mnicy,

- Maryla Piątek z Nowogar-
du,

- Agnieszka Łachmanowicz z 
Nowogardu.

Gratulujemy!        
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

pRzeWÓz oSÓB - RoMaN BiŃczyk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikRoBUSoWa SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

20 października 2006 r., jan kochaniec, ur. 1922 r., Czermnica
21 października 2006 r., Franciszek Maciejuniec, ur. 1921 r., Nowogard
22 października 2006 r., janina jaszcz, ur. 1928 r., Nowogard
23 października 2006 r., Franciszka Drapikowska, ur. 1910 r., Nowogard
25 października 2006 r., janina Szpyra, ur. 1917 r., Nowogard

Nowogard 26.10.2006r.
oFeRTy pRacy pUp Gole-

NiÓW, Filia NoWoGaRD

1. Mechanik samochodów cięża-
rowych 

2. Przedstawiciel handlowy ( j. 
niemiecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów oso-

bowych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Kierowca kat. C+E
9. Sprzedawca paliw
10. Zbrojarz, cieśla budowla-

ny
11. Sprzątaczka (1/2 etatu )
12. Pracownik budowlany
13. Pracownik produkcji (jeli-

ciarz)
14. Piekarz (cukiernik)
15. Szwaczka – instruktor
16. Elektryk
17. Operator myjni samocho-

dowej 

oFeRTy pRacy
Spoza RejoNU

1. Spawacz, ślusarz, monter 
(Szczecin)

2. pracownik fizyczny – kierowca 
min. B ( Szczecin)

3. Pracownik obróbki skór (Łozie-
nica k. Goleniowa)

4. Kierowca kat. C
5. Pracownik ochrony (gr. inwa-

lidzka)
6. Elektryk
7. Traktorzysta opasowy (Rurka 

k. Goleniowa)
8. Kucharz (Niechorze)
9. Pra cow n i k  g o s p o d a rc z y 

(Szczecin Dąbie)
10. Pr a c o w n i k  p r o d u k c j i  

(Ościęcin)
11. Elektromechanik, mecha-

nik samochodowy, operator 
myjni samochodowej, bla-
charz samochodowy, lakiernik 
samochodowy, pracownik go-
spodarczy (Szczecin Dąbie)

12.  Przedstawiciel regionalny/
agent (Wrocławek) 

13. Cieśla zbrojarz, pracownik 
budowlany  (Rzeszów)

14. Magazynier (Szczecin Dą-
bie) 

15. Spawacz (Szczecin)
16. Piekarz ciastowy, stołowy, 

piecowy, samodzielny cukier-
nik (Baniocha)

17. Jednostka Wojskowa (Gle-
wice k. Goleniowa)

18. Szwaczka (Goleniów)
19. Pomoc krawiecka, oferta 

dla osób niepełnosprawnych 
(Goleniów)
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Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:2)

Juniorzy: Wygrana w Dobrzanach

Sonda kibiców

Zwyciężył 
Paweł Galus

Znane są wyniki kolejnej sondy prowadzonej 
na stronie www.pomorzaninnowogard.za.pl.

Zdaniem kibiców najlepiej na boisku za-
prezentował się zdobywca dwóch bramek 
Paweł Galus. Głosowało na niego 31,82 pro-
cent uczestników sondy. Drugie miejsce zajął 
zdobywca ostatniego gola Mariusz Konieczny 
(22,73 %), a trzecie Marcin Miklas (13,64 %).

Gratulujemy zawodnikom a kibiców zapra-
szamy do głosowania.

Andrzej Garguliński

Odra 
w Nowogardzie

W najbliższą niedzielę Pomorzanin zmierzy 
się na własnym boisku z Odrą Chojna. Nasz 
najbliższy rywal traci do naszego zespołu tylko 
sześć punktów i aktualnie zajmuje szóstą pozy-
cję w tabeli. Co ciekawe piłkarze Odry zdecy-
dowanie lepiej czują się na boisku rywali, gdzie 
wygrali cztery spotkania podczas gdy na swoim 
boisku odnieśli tylko dwa zwycięstwa.

Początek meczu 13.30.
Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Zorza Dobrzany, Radovia 

Radowo Małe - Kłos Pełczyce, Vineta Wolin 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Sparta Gryfice - Osad-
nik Myślibórz, Mieszko Mieszkowice - Dąb 
Dębno, Piast Chociwel - Fagus Kołbacz, Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - Piast Choszczno.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Bobrowski – Ja-
kubowski, Paszkiewicz, Doma-
nowski, Litwin (85’ Pastusiak), 
Pertkiewicz, Majdziński (50’ 
Lembas), Kasprzyk (80’ Hoppe), 
Borowik, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: 
Pertkiewicz, Borowik.

Trwa dobra passa występują-
cych w V lidze juniorów Pomo-
rzanina. Podopieczni Czesława 
Sowy wygrali już piąty mecz 
z rzędu. W miniony weekend 
zmierzyli się na wyjeździe z 
przedostatnią drużyną w tabeli, 
Zorzą Dobrzany.

Mając przeciw sobie jednego 
z outsiderów rozgrywek nasza 
drużyna rozpoczęła mecz od 
ataków. Już w 5. minucie po 
indywidualnej akcji Pertkiewicz 
uderzył z 16. metrów nie trafiając 
jednak w bramkę. Udało mu się 
to pięć minut później, gdy po 
podaniu Borowika strzałem z 10. 

metrów pokonał bramkarza go-
spodarzy. W 20. minucie groźną 
akcją odpowiadają gospodarze. 
Jeden z graczy Zorzy strzela z 
18. metrów, piłka odbija się od 
rąk Bobrowskiego, lecz na nasze 
szczęście dobitka z 7. metrów 
mija bramkę Pomorzanina. W 25. 
minucie indywidualną akcję prze-
prowadza Litwin, ale jego strzał 
z 8. metrów przelatuje nad po-
przeczką. Dziesięć minut później 
jeden z gospodarzy przedziera 
się prawą stroną, dośrodkowuje 
wprost na głowę partnera, który 
z 7. metrów trafia w bramkarza. 
W 40. minucie groźny strzał  
Litwina przelatuje obok słupka. 
Nasi zawodnicy zdołali jeszcze 
przed przerwą zdobyć gola. W 
45. minucie Borowik z ostrego 
kąta, stojąc tuż przy linii końco-
wej uderza w kierunku bramki i 
ku zaskoczeniu wszystkich piłka 
trafia do siatki.

W drugiej połowie przewaga 
należała do gospodarzy. Pięć 
minut po wznowieniu wrzutka 
z prawej strony trafia na nogę 
partnera, który ładnym pół-
wolejem strzela w kierunku 
bramki, lecz piłka przelatuje 
nad poprzeczką. W 60. minucie 
przed szansą staje Pertkiewicz, 
którego strzał z rzutu wolnego 
był nieco zbyt wysoki. W 65. 
minucie Zorza przeprowadza 
kontrę, nasi obrońcy popełniają 
błąd i jeden z rywali staje sam 
przed Bobrowskim lecz nie trafia 
w bramkę. W 70. minucie po ład-
nej dwójkowej akcji gospodarzy 
jeden z graczy znajduje się na 
czystej pozycji i próbując prze-
lobować Bobrowskiego uderza 
zbyt mocno i piłka przelatuje 
nad bramką. Pięć minut później 
Pertkiewicz podaje do Borowika 
który strzela obok supka. Pięć 
minut później Borowik wrzuca 
na głowe Domanowskiego, ten 
jednak uderza niecelnie. W 
ostatniej minucie meczu Zorza 
przeprowadza ostatnią akcję, lecz 
strzał z 20. metrów przelatuje 
nad poprzeczką.

Pozostałe wyniki meczów:
Vineta Wolin - Sparta Gryfice 

8:1, Orzeł Trzcińsko Zdrój - Ra-
dovia Radowo Małe 12:0, Kłos 
Pełczyce - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 6:0, Piast Choszczno 
- Piast Chociwel 1:3, Fagus Koł-
bacz - Polonia Płoty 0:3, Odra 
Chojna - Mieszko Mieszkowice 
3:2, Dąb Dębno - Osadnik My-
ślibórz 1:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 13 39 65-6
2.  Vineta Wolin 13 34 54-9
3.  Osadnik Myślibórz 13 28 52-16
4.  Pomorzanin Nowogard 13 25 22-21
5.  Dąb Dębno 13 23 40-21
6.  Kłos Pełczyce 13 22 38-25
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 13 21 31-50
8.  Mieszko Mieszkowice 13 18 17-32
9.  Polonia Płoty 13 16 37-25
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 13 15 35-28
11.  Sparta Gryfice 13 15 19-30 
12.  Odra Chojna 13 13 24-44
13.  Radovia Radowo Małe 13 10 16-66
14.  Fagus Kołbacz 13 9 13-31
15.  Zorza Dobrzany 13 6 22-43
16.  Piast Choszczno 13 6 11-49

Festiwal koszykówki
W dniach 3-5 listopada, w Nowogardzie w 

hali ZSO przy ulicy Boh. Warszawy 78, odbę-
dzie się IX Ogólnopolski Turniej Mini Koszy-
kówki Dziewcząt klas V, o puchar Burmistrza 
Nowogardu. W zawodach wystartuje 10 klubo-
wych zespołów podzielonych na dwie grupy 

Grupa A: UKS Przemków; UKS 10 Kosza-
lin; MKS Orzeł Polkowice; UKS Jadwiga Ino-
wrocław; MUKS Poznań.

Grupa B: Osa Zgorzelec; UKS Herkules Bia-
łogard; AZS PWSZ Gorzów; UKS Trójka Nie-
biska-Team  Nowogard; UKS Basket Janikowo

W ciągu trzech dni rozegranych zostanie 27 
spotkań, które rozpoczną się w piątek 3 listo-
pada o godz. 8.30, natomiast finał odbędzie 
się w niedziele o godzinie 12.30. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków koszykówki do spor-
towego kibicowania podczas turnieju, co miej-
my nadzieję przyczyni się do uatrakcyjnienia 
imprezy. Organizatorem zawodów jest UKS 
„TRÓJKA NIEBIESKA- TEAM” Nowogard 
oraz Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard, 
Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury Turystyki i Sportu mgr Tomasz Kuli-
nicz.

Młode szczypiornistki w 
„Czwórce”

W hali Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Wojewódzki 
Turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznika 1994 i młodsze.

W turnieju organizowanym przez LUKS „Czwórka”, Wy-
dział Edukacji, Kultury i Sportu, Radę Rodziców i Szkolny 
Związek Sportowy wzięło udział siedem zespołów z terenu 
województwa. Zespoły podzielono na dwie grupy, a w finale 
spotkali się zwycięzcy rywalizacji w każdej z nich czyli SP 55 
szczecin i SP Chociwel. Zwyciężyły zawodniczki z Chociwla 
pewnie wygrywając 14:4.

Ostateczna klasyfikacja turnieju wyglądała następująco:
1. SP Chociwel, 2. SP 55 Szczecin, 3. SP 37 Szczecin, 4. SP 

4 Nowogard, 5. SP Dębno, 6. SP Osina, 7. SP 1 Nowogard.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary i pamiątkowe 

dyplomy, a trzy najlepsze zawodniczki turnieju atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora Norberta 
Dworaka przedstawiciela firmy „Wena”.

Ag

Turniej siatkówki 
w „Czwórce”

W minioną sobotę w hali Szkoły Pod-
stawowej nr 4 rozpoczęła się kolejna 
edycja Halowej Ligi Piłki Siatkowej. 

Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć 
ekip. W pierwszym turnieju zanotowano 
następujące wyniki:

LZS Żabowo - Duet Goleniów 3:0, 
LZS Nowogard – LZS Sikorki 3:0,
LZSAnpol Krzywice – Oldboye 3:2
LZSOsina - LZS Wyszomierz 3:1.
Pauzował LUKS „Siatkarz” Nowogard.
Kolejne turnieje odbywać się będą w 

soboty o godzinie 16.00. LZS prowadzić 
będzie również tradycyjne rozgrywki piłki 
nożnej halowej.Pierwszy turniej odbędzie 
się w środę 8 listopada o godzinie 18.30 w 
hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ag
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Usługi Ksero 
- u nas najtaniej!!! 

zapraszamy 
od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 7a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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Porządkowanie 
pamięci

Kandydat do Sejmiku

Kazimierz
ZIEMBA

Kandydat
na Burmistrza

Nowogardu

Lista nr pozycja nr1 1

PSL

debaty 
kandydatów 
na burmistrtza 
nie będzie

płatne ogłoszenie wyborcze

Adam Fedeńczak 
- Przyjaciel SP w Żabowie

Ja znam Twoje problemy i wiem jak Ci pomóc.

Czesław
CZERNIKIEWICZ

Kandydat do Rady Powiatu

Głosuj na mnie.

Lista nr miejsce na liście6 4

lat 51,
wykształcenie wyższe,

właściciel Drogerii
„NATURA WITTER"

Nowogardzkie
Forum
Samorz doweą

ZBUDUJEMY PRZYSZ OŁ ŚĆ

Witalij
Grebieniuk

LISTA NR poz.15 2

kandydaci 
przez pryzmat 
wieku

Zuchwałe 
włamanie 
do sklepu
„Multi”
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KALENDARIUM
31 października
imieniny: Alfons, Antonin, August, Augusta, Bega, Godzi
mir, Krzysztof, Kwintyn, Lucyla, Łukasz, Narcyz, Saturnin, 
Saturnina, Tomasz, Urban i Wolfgang
Światowy Dzień Oszczędności

1 listopada
imieniny: Andrzej, Konradyn, Konradyna, Seweryn, 
Teodor, Warcisław i Wiktoryna
Kościół katolicki - Wszystkich Świętych

2 listopada
imieniny: Ambroży, Bohdana, Bożydar, Eudoksjusz, 
Małgorzata, Stomir i Wiktoryn
Kościół katolicki - Zaduszki

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np. : odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

kronika policyjna

Straż 
Pożarna

W minionym tyugodniu, w 
dniach 23 – 29 październi-
ka strażacy odnotowali cztery 
zdarzenia, w tym dwa pożary. 
Zdarzyło się m.in.

W poniedziałek około godzi-
ny 17.20 strażacy zostali wezwani 
do budynku na ulicy Kilińskiego 
by pomóc pracownikom pogoto-
wia ratunkowego w przetrans-
portowaniu nieprzytomnego 
człowieka, znajdującego się w 
mieszkaniu na drugim piętrze.

W piątek o godzinie 3.24 ga-
szono pożar altanki ogrodowej 
znajdującej się na ogródkach 
działkowych przy ulicy Leśnej. 
Spłonęła konstrukcja dachowa, 
drzwi, okna i balustrada.

W niedzielę o godzinie 9.50 
na ulicy Zielonej strażacy zdej-
mowali z drzewa kota. Ag

Zuchwałe włamanie do sklepu „Multi”
Około godziny 3.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy włamali się do sklepu 

„Multi” przy ulicy Kościelnej. Złodzieje byli dobrze przygotowani do włamania.

Pożar kurnika w Strzelewie

Szczęście w nieszczęściu
W miniony wtorek zapalił się jeden z kurników znajdujących się na terenie fermy w Strzelewie. 

Właściciele mogą mówić o szczęściu w nieszczęściu.

Między godziną 3.00 a 3.15 
pod drzwi wejściowe sklepu 
podjechał bus ciemnego koloru. 
Po wybiciu szyby przy drzwiach 
wejściowych złodzieje zaczęli 
pakować sprzęt do samochodu. 
Strat jeszcze nie oszacowano, 
lecz już teraz można powiedzieć, 

że są znaczne. Cała akcja była do-
brze zaplanowana. Włamywacze 
poukładali na ulicach deski z po-
nabijanymi gwoździami, zosta-
wiając sobie tylko drogę ucieczki 
ulicą Wyszyńskiego w kierunku 
ulicy Wojska Polskiego.

Policjanci apelują do wszyst-

kich, którzy mogliby cokolwiek 
wiedzieć na ten temat. Jeśli ktoś 
widział kogoś rozkładającego w 
tamtej okolicy jakieś przedmioty 
na jezdni, lub widział ciemnego 
busa proszeni są o kontakt pod 
numerem telefonu 997 lub 112.

Ag

O godzinie 1.30 strażacy 
zostali powiadomieni, że w 
jednym z kurników fermy w 
Strzelewie zauważono ogień. 
Informacja została przekazana 
jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej i wkrótce na terenie 
fermy pojawiło się sześć wozów 
gaśniczych. Mimo prowadzonej 
akcji ogień strawił wyposażenie 
kurnika, podsufitkę, część po-

krycia dachu, okna, wentylatory, 
w zasadzie wszystko co było w 
środku.

Jak powiedział nam uczest-
niczący w akcji gminny prezes 
OSP Józef Dobruchowski akcję 
utrudniał zły dostęp do basenu 
przeciwpożarowego. Pierwotny 
właściciel obiektu posadził wo-
kół niego, kilkudziesięcioletnie 
dziś, drzewa, których liście pły-

wające po powierzchni wody co 
chwilę zapychały pompy.

Właściciele obiektu mogą mó-
wić o szczęściu w nieszczęściu. 
Następnego dnia kurnik miał być 
zasiedlony pisklętami. Gdyby 
zaplanowano to dzień wcześniej 
w pożarze zginęłoby kilka tysięcy 
młodych ptaków, a straty byłyby 
znacznie większe.

Ag

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież portfela, dwóch tele-
fonów komórkowych nokia, 
prawa jazdy, dowodu osobistego 
oraz stu złotych. Przedmioty 
znajdowały się w samocho-
dzie zaparkowanym przy ulicy 
700 Lecia, którego kierowca na 
chwilę wyszedł nie zamykając 
pojazdu.

Do nietypowej kradzieży te-
lefonu komórkowego doszło w 
okolicy sklepu „Lidl”. Poszko-
dowanej wypadł aparat na zie-
mię i niemal natychmiast ktoś 
podbiegł i zabrał telefon. Trwa 
postępowanie w tej sprawie.

Tego dnia policjanci zatrzyma-
li również nietrzeźwego rowe-
rzystę. Zbigniew Z. jechał ulicą 
Żeromskiego mając około 1,3 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

We wtorek skradziono tablice 
rejestracyjne volkswagena pas-
sata zaparkowanego przy uliucy 
Warszawskiej.

Nietypową godzinę jak na ten 
rodzaj przestępstwa wybrał sobie 
złodziej, który ukradł błękitnego 
opla kadeta zaparkowanego na 
ulicy Dworcowej. Auto zniknęło 
między godziną 15.00 a 16.00.

Z jednej z działek skradziono 
wodomierz i dwa zawory. Właś-
ciciel oszacował swoją stratę na 
220 zł.

czwartek dla policjantów mi-
nął pod znakiem przyjmowania 
wezwań od poszkodowanych 
przez punkt tanich opłat „Cent”. 
Przy okazji policjanci proszą o 
umawianie się na wizyty, gdyż 
poszkodowanych jest tak dużo, 
że tworzą się kolejki.

Tego dnia policjanci zatrzyma-
li również Pawła K., który jechał 
oplem vectrą mając około 1,14 
promila alkoholu. 

W nocy anonimowa osoba po-
wiadomiła policjantów, że ulicą 
Armii Krajowej w kierunku ulicy 
Zamkowej idzie Łukasz J. nisz-
cząc napotkane znaki drogowe i 
kosze na śmieci. Policjanci dzię-
kują osobie, która telefonicznie 
poinformowała o tym akcie wan-
dalizmu, co pozwoli pociągnąć 
do odpowiedzialności sprawcę. 
Mężczyzna przesłuchiwany był 
również pod kątem innych tego 
typu zdarzeń. 

W sobotę włamano się do 
samochodu marki volvo zapar-
kowanego na parkingu przed 
Hotelem „Przystań”. Sprawca 

skradł radioodtwarzacz bez 
przedniego panela.

W niedzielę włamano się do 
pomieszczenia gospodarcze-
go w Maszkowie. Złodziej po 
zerwaniu kłódki ukradł piłę 
elektryczną i narzędzia łącznej 
wartości 450 zł. Ag

komunikat Policji
W niedzielę 17 września na alejkach w okolicy 

jeziora znaleziono rower górski. Jeśli ktoś chciałby 
sprawdzić czy ów rower nie jest jego własnością 
powinien skontaktować się z nowogardzkim Ko-
misariatem Policji pod numerem telefonu (091) 
579 23 83 lub 997.

komunikat Policji
 Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi 

śledztwo przeciwko ustalonemu sprawcy, który 
w okresie ostatnich kilku miesięcy dokonywał 
szeregu oszustw na terenie Nowogardy oferując 
sprzedaż paliwa, telefonów komórkowych lub też 
innych przedmiotów po atrakcyjnych cenach, a 
następnie pobierał od pokrzywdzonych pieniądze 
w kwotach od 150 do 1770 zł i nie wywiązywał 
się ze złożonych ofert. W związku z powyższym 
proszę o zgłaszanie tego faktu celem przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 9, 
po uprzednim umówieniu się na przesłuchanie z 
prowadzącym postępowanie sierż. Szt. Marcinem 
Święcickim pod nr telefonu 091 579 23 08.
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  WYBORY, WYBORY...

płatne ogłoszenie wyborcze

25 lecie nSZZ „Solidarność” 
rolników Indywidualnych

W związku z 25 leciem powstania NSZZ „Solidarność” Rolników Indywi-
dualnych odbędą się w dniu 4.11.2006 r. w Goleniowie wojewódzkie obchody 
tej rocznicy. Poniżej drukujemy zaproszenie z programem uroczystości, a  w 
następny wtorek zamieścimy rocznicowy tekst o nowogardzkiej „Solidarności” 
Rolników Indywidualnych.

red.

rada Wojewódzka niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szczecinie

Obchody 25. rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność” pod honorowym 
patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Roberta Krupowicza i Ar-
cybiskupa Zygmunta Kamińskiego

Sobota 4.11.2006 r.
10.30 Msza Św. w Kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie, Plac Grun-

waldzki 1
11.30 Składanie wiązanek i wieńców pod tablicami niepodległościowymi 

i Pomnikiem Niepodległości
12.00 Spotkanie z mieszkańcami i uczestnikami uroczystości – Dom Kul-

tury. Przemówienia gości, dekoracje, występy artystyczne
16.00 Uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi w Klubie Domu Kultury 

w Goleniowie

na uroczystość zostali zaproszeni:
- premier Jarosław Kaczyński
- Abp Zygmunt Kamiński
- wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk
- wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra
- senatorowie Jerzy Chruścikowski, Roman Wierzbicki i Jacek Sauk
- poseł Joachim Brudziński
- wojewodowie Robert Krupowicz i Marcin Sychowski
- wiceprezydent Szczecina Leszek Glouchy
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie działaczy i członków Związku.

Przewodniczący rady Paweł kołpaczyński

Nowogardzki Dom 
Kultury 
zaprasza 

wszystkich 
chętnych do nauki gry 

na instrumentach 
klawiszowych 

(keyboard, pianino, 
akordeon). Zajęcia 
prowadził będzie 
instruktor Lech 

Jurek. Przesłuchanie 
kandydatów odbędzie się 

23.10.2006 r. 
o godz. 16.30. 
Zapraszamy.

Tylko Ziemba i Stasik podjęli pałeczkę

debaty kandydatów 
na burmistrza nie będzie

Kilka dni temu informowaliśmy, że Dziennik Nowogardzki zwrócił się 
do sztabów kandydatów na burmistrza miasta i gminy Nowogard o wzięcie 
udziału w publicznej debacie, którą mieliśmy zamiar zorganizować w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Na dzień 26.10.2006 r.  zaprosiliśmy przedstawicieli 
sztabów na spotkanie celem omówienia scenariusza debaty i innych warunków 
niezbędnych aby debata mogła się odbyć. Na spotkaniu zjawiły się osoby re-
prezentujące wszystkie komitety burmistrzowskie oprócz SLD plus koalicja, 
który jednak poprosił o materiały ze spotkania. Umówiliśmy się wtedy, że 
w poniedziałek 30.10.2006 r. podejmiemy wspólną decyzję o ostatecznym 
scenariuszu i terminie debaty.

Na umówioną godzinę 17.00 przybyli tylko przedstawiciele Kazimierza 
Ziemby i Nikodema Stasika.

Pozostałe sztaby nawet nie usprawiedliwiły swojej nieobecności. W tej sy-
tuacji Dziennik Nowogardzki, główny organizator debaty postanowił wycofać 
się z tej inicjatywy.

Wszystko wskazuje na to, że większość kandydatów boi się publicznej roz-
mowy na temat przyszłej kadencji. Łatwo napisać wiele obietnic w ulotkach, 
brylować wśród własnych zwolenników, karmić swoją próżność wizją zasia-
dania w fotelu burmistrzowskim, trudniej stanąć twarzą w twarz przed często 
krytycznym gremium mieszkańców, sformułować główne kierunki pracy i 
wziąć w ten sposób bardzo osobistą odpowiedzialność za własne słowa oraz 
za przyszłość miasta i gminy. 

Szkoda, a mogło być twórczo!
W załączeniu przedstawiamy scenariusz niedoszłej debaty i dziękujemy 

osobom, które włączyły się w przygotowanie poszczególnych elementów 
scenariusza zwłaszcza Michałowi Wiatrowi i Lesławowi Markowi.

red.
Publiczna debata kandydatów na burmistrza Nowogardu Czas trwania - 60 - 70 
minut
Przebieg:
1 - przywitanie publiczności i kandydatów,
2 - prezentacja osobista kandydatów w kolejności wylosowanej, każdy kandydat 

prezentuje się przez 2 minuty.
3 - konkurs wiedzy o Nowogardzie (kandydaci odpowiadają na pytania według 

wybranej przez siebie numeracji),
4 - kandydaci prezentują swoje poglądy na tematy kluczowe dla miasta (m.in. 

- inwestycje, szpital, sport, szkolnictwo, komunalka, obwodnica itp. - czas na 
wypowiedź do dwóch minut),

5 - pytania od Czytelników „DN” (odpowiedzi krótkie do pół minuty),
6 - pytania od publiczności (jedno pytanie dla każdego z kandydatów),
7 - podziękowanie i wspólne zdjęcie.

Na posiedzeniu przedstawicieli (czwartek, 26.10.2006 r.) ustalono termin kolej-
nego spotkania na poniedziałek 30.10.2006 - godz. 17.00 - redakcja DN - proszę 
przygotować uwagi i propozycje do ostatecznej wersji scenariusza debaty.
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ŻYCZeNIa

Barbarze 
i Eugeniuszowi 

Sawickim 
z okazji 

40-lecia ślubu 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, wszystkiego 
co daje radość oraz spełnienia 

wszystkich marzeń 

składają 
właściciel i pracownicy 

Hurtowni Elektrycznej Ipe

1 listopada Dzień Wszystkich 
Świętych, dzień zadumy nad 
życiem  i wiecznością wypada 
w tym roku w gorączce kam-
panii wyborczej. W tradycyjny 
nastrój tego święta wkradły 
się więc w bardziej lub mniej 
uporządkowany sposób plakaty 
i bilboardy z trendami i hasła-
mi. Ale w ten dzień pewno jak 
każdego roku wszyscy udamy 
się przede wszystkim na cmen-
tarze, aby dać wyraz wiary w 
świętych obcowanie - tę wielką 
nadzieję wierzących, że oto po 
trudach ziemskiej pielgrzymki 
spotkamy się z tymi, którzy nas 
wyprzedzili w tej drodze. Już od 
kilku dni ruch wokół cmentarza 
nowogardzkiego odbywa się z 
wyłączeniem ulic bezpośrednio 
do niego przyległych i tak też 
będzie 1 listopada.

1 listopada Wszystkich Świętych

Porządkowanie 
pamięci

Wypada również w tym miej-
scu wspomnieć, że 2 listopada to 
dzień zaduszny a cały listopad to 

miesiąc, w którym modlimy się 
za zmarłych.

red.

Przed cmentarzem swoje stoiska już rozstawili sprzedawcy kwia-
tów

Zmiana organizacji ruchu wokół 
cmentarza

Już w najbliższą środę Wszyst-
kich Świętych. Tak jak co roku 
podczas tego święta zmieni się 
organizacja ruchu w okolicach 
cmentarza.

Z ruchu kołowego zostanie 
wyłączona ulica Cmentarna na 
odcinku od przejazdu kolejo-
wego do ulicy Młynarskiej oraz 
ulica Nadtorowa od bramy bocz-
nej do przejazdu kolejowego. 
Miejsca do parkowania zostały 
wyznaczone na ulicy Nadtorowej 
od przejazdu kolejowego do ulicy 
Sienkiewicza, na ulicy Młynar-
skiej, Cmentarnej i Mickiewicza. 
Na okres Święta ulice Nadtorowa 
i Sienkiewicza będą ulicami 
jednokierunkowymi, gdzie wjeż-
dżać się będzie od strony ulicy 
Batalionów Chłopskich. Ulice 
Cmentarna i Młynarska również 
będą w tym okresie ulicami jed-
nokierunkowymi a wjazd będzie 
od ulicy Mickiewicza. 

Taka organizacja ruchu obo-
wiązywać będzie od 28.10 br. do 
2.11 br. włącznie. Ag

aktualizacja 
„Strategii rozwoju 
gminy nowogard”

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 
Pomerania w Szczecinie na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie przygotowuje 
aktualizację „Strategii rozwoju Miasta i 
Gminy nowogard” – bardzo ważne dla 
przyszłości miasta i gminy opracowanie. 

„Strategia...” jest dokumentem, który 
stanowi swoiste zaproszenie do współpracy 
dla wszystkich podmiotów lokalnych za-
interesowanych przyszłością naszej gminy. 
Zależy nam, by dokument opracowywano 
przy wykorzystaniu podejścia opierającego 
się na zasadach partnerstwa społecznego, 
dlatego zapraszamy przedstawicieli wszyst-
kich zainteresowanych instytucji, stowarzy-
szeń, przedsiębiorstw, a także mieszkańców 
miasta i gminy.

Spotkanie zainteresowanych osób z 
zespołem przygotowującym aktualizację 
„Strategii Rozwoju Miasta i Gm. Nowo-
gard” rozpocznie się 7 listopada br., o godz. 
10.00, w Regionalnym Centrum Przed-
siębiorczości w Nowogardzie (ul. Wojska 
Polskiego 3).

Proszę o potwierdzenie udziału w spot-
kaniu do dn. 6.11.br. w Wydz. Promocji 
i Rozwoju Gosp. Urzędu Miejskiego (tel. 
091/392 55 54, e-mail: promocja@nowo-
gard.pl ).
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kandydaci przez pryzmat wieku
Na szczeblu lokalnym przynależność partyjna kandydatów na radnych jest sprawą drugorzędną. Dla wyborcy 

liczy się wiele innych cech osoby ubiegającej się o mandat. Dziś prezentujemy zestawienie wiekowe osób zgłoszo-
nych przez wszystkie komitety wyborcze ubiegające się o wejście do Rady Miejskiej kolejnej kadencji.

O tym, że wiek (przynajmniej dla 
polityków) jest ważnym elementem 
kampanii najlepiej świadczą posunię-
cia niektórych działaczy. Ludzie mło-
dzi próbują zawrzeć porozumienie 
ponad podziałami by zmienić nieco 
skostniały system. Inny z kolei dzia-
łacz uważa, że na to nieco za wcześ-

nie twierdząc, że najlepszym dla nich 
zajęciem byłoby wieszanie partyjnych 
plakatów. 

Jeszcze słowo natury technicznej. 
kandydatów wszystkich komitetów 
wyborczych podzieliliśmy na cztery 
kategorie: do lat 20, 21 – 35 lat, 36 – 50 
lat, 51 – 65 lat i powyżej 66 lat. Stwo-
rzyliśmy też przedziały pięcioletnie  
pozwalające dokładnie przyjrzeć się 
wiekowi kandydatów. 

Ci, którzy chcą postawić na mło-
dość powinni przeanalizować nazwi-
ska znajdujące się na listach Platformy 
Obywatelskiej, gdzie najwięcej, bo 
aż 14 kandydatów nie ukończyło 35 
roku życia. Czworo z nich to jeszcze 
nastolatki, trzy osoby są w wieku 20 
– 25 lat, dwie w wieku 25 – 30 lat, a 

pięć w wieku 30 – 35 lat. Drugie miej-
sce w tej kategorii zajmują kandydaci 
Samoobrony, gdzie 11 osób to tzw. 
młodzież. Dwie osoby mają 20 – 25 
lat, trzy 25 – 30 lat a sześć 30 – 35 lat. 
Najgorzej pod tym kątem wypadają 
kandydaci zrzeszeni wokół Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Tylko sześć 
osób można zaliczyć do najmłodszej 
kategorii. Wśród nich nie ma osób 
poniżej 20 roku życia, trzy osoby mają 

20 – 25 lat, w przedziale 25 – 30 lat jest 
tylko jedna osoba, a w wieku 30 – 35 
lat jest dwoje kandydatów.

Jeśli ktoś ceni połączenie doświad-
czenia z niezbyt dojrzałym wiekiem 
powinien zaznajomić się z listami 
Nowogardzkiego Forum Samorządo-
wego, gdzie jest najwięcej kandydatów 

między 36 a 50 rokiem życia. Z 25 
osób pięcioro mieści się w przedziale 
36 – 40 lat, trzynaścioro w przedzia-
le 41 – 45 lat i siedmioro w wieku 46 
– 50 lat. Drugie miejsce z osiemna-
stoma kandydatami zajmuje Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Cztery osoby są 
między 36 – 40, pięć między 41 – 45 i 
dziewięć między 46 – 50 rokiem życia. 
Najsłabiej wypadają kandydaci Prawa 
i Sprawiedliwości. Z czwórki kandy-

datów dwie osoby są między 41 -45 i 
dwie między 46 – 50 rokiem życia. 

W miarę upływu tekstu wzrasta 
wiek kandydatów. W kolejnej katego-
rii 51 – 65 lat na pierwszym miejscu 
znajdują się SLD i PSL mające po dwu-
nastu kandydatów. Oba ugrupowania 
mają po trzy osoby między 51 – 55 
rokiem życia. Między 56 – 60 rokiem 
życia SLD ma siedmiu a PSL zaledwie 
o jednego mniej kandydata. Sytuacja 
odwraca się w kategorii 61 – 65, gdzie 
PSL ma trzech a SLD dwóch kandyda-
tów. W kategorii 51 – 65 lat najmniej, 

bo tylko pięciu kandydatów ma PO. 
Aż czworo z nich ma od 51 do 55, a 
jeden między 56 a 60 rokiem życia.

Ostatnią kategorią są osoby powy-
żej 66 roku życia. Tu bezapelacyjnie 
wygrywa SLD, na której listach jest 
pięciu kandydatów. Po dwoje kandy-
datów mają NFS i PSL. Jedynie PO nie 
wystawiło osób mieszczących się w tej 
kategorii.

Pokuśmy się o małe podsumowa-
nie. Najmłodszym ugrupowaniem 
wydaje się być PO, które wygrywa w 
najmłodszej kategorii a liczba jej kan-
dydatów zmniejsza się wraz ze wzro-
stem wieku by w ostatniej kategorii 
nie mieć żadnego kandydata. Nieźle 
pod tym względem wypada  NFS, któ-
re co prawda w kategorii do 35 roku 
życia ma ośmiu kandydatów, lecz już 
w przedziale 36 – 50  jest ich aż 25, by 
w ostatniej kategorii wystawić tylko 
dwóch. Najstarszym ugrupowaniem 
jest SLD wygrywające w kategoriach 
powyżej 66 roku życia i wspólnie z PSL 
zajmując pierwsze miejsce w kategorii 
51 – 65 lat. Poza tym ma najmniej kan-
dydatów w najmłodszej kategorii. 

Jeśli dla Państwa również wiek oso-
by ubiegającej się o mandat radnego 
nie jest bez znaczenia nasze dzisiejsze 
zestawienie może być pomocne przy 
wrzucaniu głosów do urn 12 listopa-
da.

Ag
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  Trybuna wyborcza

nowoczesna stacja diagnostyczna w PZMot 
otwarta (DN nr 81, wtorek 15 października 
1996 r.)

Nowogardzka stacja diagnostyczna wreszcie 
doczekała się modernizacji. Zresztą nie było już 
innego wyjścia, nowe przepisy dot. diagnostyki 
wyeliminowałyby ją z dalszej eksploatacji. Mo-
dernizacja trwała zaledwie nieco ponad dwa 
miesiące, co w naszych warunkach należy uznać 
za sukces.

Kosztem ok. 2 mld zł zaadaptowano i prze-
budowano stanowisko obok dotychczasowego 
stanowiska diagnostycznego. Nowa stacja jest od-
dzielona od poprzedniej ścianką działową, pod-
łogę obniżono do poziomu  wjazdu. Jest to duża 
wygoda dla niewprawnych kierowców, którzy nie 
muszą już „celować” na kanał pod górkę.

 Narkotyki wtargnęły do miasta (DN nr 82, 
piątek 18 października 1996 r.)

9 października policjanci Komendy Rejonowej 
Policji w Nowogardzie dokonali przeszukań u 
czterech mieszkańców Nowogardu podejrzanych 
o przywóz i sprzedaż narkotyków wśród młodzie-
ży nowogardzkiej.

W rezultacie przeszukań zabezpieczono m.in. 
marihuanę i amfetaminę.

W stosunku do trzech podejrzanych 11 paź-
dziernika br. Sąd Rejonowy w Goleniowie zasto-
sował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Problemy młodzieży w szkole rolniczej (DN 
nr 83, wtorek 22 października 1996 r.)

W ostatnim numerze gazety przedstawialiśmy 
problemy młodzieży w naszej gminie i jej niektó-
rych szkołach. Pominęliśmy m.in. Zespół Szkół 
Rolniczych, LO nr 1 w Nowogardzie. W związku 
z tym, braki te chcielibyśmy nadrobić, do proble-
mów LO nawiążemy w kolejnym numerze.

O problemach młodzieży w szkole rolniczej 
poinformował nas zastępca dyrektora Zespołu 
Szkół Rolniczych w Nowogardzie pan Zdzisław 
Kostrzewski.

napad z bronią w ręku w Ostrzycy
(DN nr 84, piątek 25 października 1996 r.)
W naszej spokojnej gminie ostatnio jedno 

sensacyjne wydarzenie goni następne. Takie 
zdarzenia na ogół oglądamy tylko w filmach 
zatopieni wygodnie w fotelach i bezpieczni w 
swoich czterech ścianach. W taki sam sposób 
spędzał czas mieszkaniec Ostrzycy pan A.S., 
który pobudował dom na kolonii w tej wsi. Jak 
do tej pory jedynie sarny i zające podchodziły 
blisko pod jego dom. Tak było do środowej nocy 
w ubiegłym tygodniu.

Jego relacja to mrożąca krew w żyłach opowieść 
o gangsterach żywcem wyjęta z filmu z  Dustinem 
Hoffmanem.

Trzeba łączyć, a nie dzielić
Z reguły nie odpisuję na pasz-

kwile i kłamstwa, ale tym razem 
robię wyjątek. Postanowiłem tak 
po rozmowie z Panem Markiem 
Słomskim, który zachęcał mnie do 
odpowiedzi Panu Rafałowi Szpil-
kowskiemu. Postanowiłem tak, 
bowiem Pan Marek Słomski podjął 
decyzję, iż nie będzie drukował 
do czasu zakończenia wyborów, 
materiałów pisanych przez kandy-
datów. Jest bowiem tak, iż część z 
nich przez wiele lat nic nie robi, nic 
nie pisze, a ich twórczość nabiera 
rozpędu tuż przed wyborami, żeby 
pokazać się oto nam wyborcom, 
jak oni to dobrze dbają o naszą 
gminę, plując przy tym jadem na 
swoich kontrkandydatów.

Jeśli chodzi o tekst Pana Szpil-
kowskiego, to niestety muszę stwier-
dzić, że jest tam dużo kłamstw 
i nieścisłości, a tym samym Pan 
Szpilkowski wykazuje się całkowitą 
nieznajomością wielu tematów.

Jeśli chodzi o przekazanie 
komputera dla dzieci ze Świetlicy 
„Promyk” sytuacja wygląda na-
stępująco. Urząd Pracy dysponuje 
Funduszem Pracy, który dzieli się 
na dwie części i nie można ich 
mieszać. Pierwsza część pieniędzy 
przeznaczona jest na przeciw-
działanie bezrobociu, czyli staże, 
dotacje na założenie firmy, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, 
szkolenia, przekwalifikowania, 
itp. Druga część pieniędzy to tzw. 
„pozostałe wydatki” przeznaczone 
m.in. na: szkolenia pracowni-
ków, wyposażenie klubów pracy 
i doradców zawodowych oraz 
utrzymanie szeroko rozumianego 
systemu informatycznego urzędu, 
w tym również na zakup kompu-
terów. Tych pieniędzy nie mamy 
prawa mieszać. Takie są przepisy 
i ani ja, ani Pan Szpilkowski nie 
jesteśmy w stanie tego zmienić.

Wszystko, co dzieje się w urzę-
dzie pracy, dzieje się na kompute-
rach. Do wszystkiego potrzebny 
jest komputer: żeby zarejestro-
wać osobę jako bezrobotną, żeby 
przyznać i wypłacić zasiłek, żeby 
skierować na prace interwencyj-
ne, roboty publiczne, na staż, itd. 
Dlatego też co roku Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w War-
szawie zakupuje dla urzędów pracy 
w całym kraju sprzęt komputerowy 
oraz przyznaje dodatkowe środki 
na jego wymianę i modernizację. 
Dzięki temu urzędy pracy co roku 
mają pewną ilość dodatkowych 
komputerów.

Przy wymianie komputerów na 
nowe pozostają stare, lub pozostałe 
z nich części. Te, które nie nadają 
się do użytku, urząd zobowiązany 
jest zutylizować. Te nadające się 
jeszcze do użytku, urząd przeka-
zuje tam, gdzie mogą się przydać, 
m.in.: do PCK, szkół, Świetlicy 
„Promyk” i innych instytucji. Moż-
na je wyrzucić, tylko po co, skoro 
mogą się przydać np. dzieciom w 
świetlicy, których rodziców nie stać 
na ich zakup.

Urząd Pracy nie ma natomiast 
ani możliwości ani prawa sprzedać 
takiego komputera i przeznaczyć 
pieniędzy np. na szkolenie oso-
by bezrobotnej. I nic na to nie 
poradzimy. Takie są po prostu 
przepisy.

Co do mojego wynagrodzenia, 
jest ono jawne i wynika z oświad-
czeń majątkowych, które jestem 
zobowiązany co roku składać: jed-
no do urzędu gminy, jako radny; 
drugie do Starostwa Powiatowego 
jako kierownik jednostki powia-
towej. I nie jest prawdą, że moje 
wynagrodzenie z tytułu pracy 
wynosi 3.680 zł. 

Tak na marginesie, obecne 
wynagrodzenie burmistrza No-
wogardu wynosi prawie 8.000 
zł. Jeżeli zostanę wybrany na tę 
funkcję, pierwszą uchwałę, jaką 
poddam pod głosowanie Rady 
Miejskiej, to zmniejszenie pensji 
burmistrza. 8 tysięcy to o wiele 
za dużo przy biedzie, jaka jest w 
Nowogardzie.

Jeśli chodzi o moje wykształce-
nie, to jest to wykształcenie wyższe 
ekonomiczne. Tytuł magistra 
uzyskałem na Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Wydziale Za-
rządzania. Według rankingów, jest 
to druga uczelnia ekonomiczna w 
kraju po Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Pracę magister-
ską pisałem z zarządzania rynkiem 
pracy pod kierunkiem prof. dr hab. 
Kazimierza Dobrzańskiego z Ka-
tedry Systemów i Technik Zarzą-
dzania. Obecnie jestem na 3 roku 
studiów doktoranckich na wyżej 
wymienionej uczelni i katedrze, a 
badania naukowe prowadzę z za-
kresu rynku pracy. Pomagają mi w 
tym cykliczne sympozja naukowe, 
gdzie w otoczeniu kadry profesor-
skiej z całego kraju dyskutujemy o 
rynku pracy i przewidujemy pewne 
zjawiska.

Te wszystkie informacje Pan 
Szpilkowski mógł ode mnie uzy-
skać. Znamy się od młodzieńczych 

lat, chodziliśmy do jednej szkoły 
i jako kolega mógł o nie zapytać 
i je otrzymać. Zamiast tego pisze 
nieprawdę i napada na mnie, 
uważając, że napastliwością wobec 
kandydata na burmistrza objawi 
się, jako obrońca Mieszkańców 
przed „wszędzie panującym złem”. 
Jednocześnie pisze o mnie, nie 
Robert, nie Robert Czapla, ale uży-
wa języka prokuratora: „pan Cz”. 
Niestety, są ludzie, którzy za cenę 
bycia radnym niszczą stosunki ko-
leżeńskie i ogólnie międzyludzkie. 
Ale czego się nie robi, byleby tylko 
wejść do rady miejskiej.

Ponadto, jeżeli Pan Szpilkow-
ski nie ma pojęcia o Funduszu 
Pracy, to pewnie też nie ma pojęcia 
co to jest Fundusz PFRON, czym 
się różni subwencja oświatowa od 
dotacji oświatowej i na jakie cele 
można przeznaczać szereg różnych 
innych funduszy celowych, który-
mi dysponuje gmina.

Jeżeli tak, to broń Boże gminę 
przed takim radnym. Jeżeli Pan 
Szpilkowski chce mieszać pienią-
dze gminne we wszystkie strony 
nie mając o tym pojęcia, to gminie 
grozi nie tylko Regionalna Izba 
Obrachunkowa, Urząd Kontroli 
Skarbowej, Ministerstwo Finan-
sów, Zarządca Komisaryczny, ale i 
prokurator. Mieliśmy już przecież 
sąsiedzki przykład gminy Step-
nica, której mało brakowało do 
bankructwa.

Żeby być radnym nie wystarczy 
ze wszystkich robić wrogów i chcieć 
zbudować plac zabaw dla swojego 
dziecka. Trzeba mieć wiedzę na 
temat funkcjonowania gminy i jej 
budżetu. Rolą czy to burmistrza, 
czy też radnych jest oczywiście 
dyskutować, ale merytorycznie, 
szukać kompromisu i mimo róż-
nic politycznych szukać pola do 
wspólnej pracy dla Mieszkańców. 
Trzeba łączyć ludzi we wspólnym 
celu. Tylko tak Nasza Gmina może 
się rozwijać i zaspokajać potrzeby 
swoich Mieszkańców.

Uprzejmie informuję, iż dal-
szej polemiki na takim poziomie 
nie podejmuję. Moim skromnym 
zdaniem, zadaniem kandydatów 
na radnych, czy burmistrza jest 
cywilna odwaga, żeby stanąć przed 
Mieszkańcami i rozmawiać o prob-
lemach Naszej Gminy, wskazywać 
kierunki ich rozwiązywania. Tak, 
aby ludziom żyło się lepiej. I nie w 
gazecie, ale w rzeczywistości.

robert czapla
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

urOcZySTOŚĆ 
WSZySTkIcH ŚWIĘTycH

Jezus uświęca tych, którzy pragną się z nim przyjaźnić. Święci to ci wszyscy, 
którzy są już w niebie. To nasi przyjaciele. Za ich wstawiennictwo możemy 
modlić się do Boga.

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada. Podczas mszy 
świętej modlimy się także za wszystkich, którzy oczyszczają się w czyśćcu. 
W Dzień Zaduszny, 2 listopada w kościołach i na cmentarzach modlimy się 
szczególnie za zmarłych.

dzień Wszystkich Świętych (Festum omnium 
Sanctorum) jest chrześcijańską uroczystością ku czci 
wszystkich znanych i nieznanych świętych oraz mę-
czenników, którzy są w niebie z Bogiem. Obchodzony 
jest 1 listopada.

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej 
męczennikom, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, a których nie wspo-
mniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy świętej. W 
III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia relikwii świętych, albo 
części tych relikwii w inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci 
są własnością całego Kościoła.

Od wieku IV datuje się także kult wyznawców: Ojców Apostolskich, Ojców 
Kościoła, świętych biskupów, pustelników, ascetów, świętych dziewic i pokut-
nic. Ponieważ świętych męczenników było bardzo wielu może większość z 
nich stanowili bohaterowie bezimienni, w Kościele antiocheńskim już w wieku 
IV pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach poświęcono ich czci i pamięci. 
Papież jan XI w roku 935 ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich 
Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. 

Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam przede wszystkim tych Świę-
tych Pańskich, którzy nie mają swoich osobnych dni w roku liturgicznym 
- nieznanych sług Bożych. 

Odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom, 
przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Chrześcijanie podjęli tę tradycję 
i nadali jej wymiar religijny. 

W Polsce jeszcze na początku XX wieku podczas uroczystości Wszystkich 
Świętych szczególną czcią otaczano żebraków i tzw. proszalnych dziadów, 
siedzących zazwyczaj przed wejściem do kościołów i na cmentarzach. Na 
tę okazję gospodynie wypiekały specjalne małe chlebki, zwane powałkami lub 
peretyczkami. Miały one podłużny kształt, a środek ozdobiony był krzyżem. 
Pieczono je dzień, lub dwa wcześniej, gdyż 1 listopada, gdy dusze przodków 
wracały do swoich domów, nie wolno było rozpalać ognia. Piec miał być 
bowiem ulubionym miejscem przebywania duchów. Uważano, że jeśli ktoś 
tego dnia piecze chleb, domostwu grozi pożar. 

Zapada zmrok.
Nad cmentarzem unosi się łuna pamięci.
Szary piach
zdeptany przez tysiące nóg
zbiera łzy,
które dzisiaj zdobiły pomniki.
Jutro znowu zapadnie zmrok,
ale jutro nie rozświetlą go wspomnienia o tych,
którzy odeszli.

kĄcIk kuLInarny:
FILET Z ŁOSOSIA Z CUKINIĄ I POMIDORAMI
SKŁADNIKI:
4 filety z łososia,
2 łyżki oleju roślinnego, 
35 dag małych cukini,
1 ząbek czosnku,
30 dag dojrzałych pomidorów,
1 łyżeczka świeżego  tymianku,
sól, pieprz, sok z 1/2 cytryny
Sposób przyrządzenia:
Filet opłukać i osączyć (ewentualne łuski usunąć). Mięso skropić sokiem 

z cytryny, posypać solą i pieprzem i pod przykryciem odłożyć do lodówki. 
Umytą cukinię przyciąć na końcach, podzielić wzdłuż na ćwiartki, i pokroić w 
kostkę. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki i podzielić na ćwiartki 
usuwając przy tym pestki. Miąższ pokroić w kostkę. Połowę oleju rozgrzać 
na patelni i usmażyć na nim cukinię. Dodać wyciśnięty czosnek, pomidory 
wymieszać i doprawić solą i pieprzem oraz tymianek. Dusić pod przykryciem 
na małym ogniu przez 10 minut. Resztę oleju rozgrzać na osobnej patelni 
teflonowej, smażyć na nim filety z ryby po 4minuty na każdej stronie. Jarzyny 
ponownie doprawić i włożyć na talerze. Filety układać na wierzchu. Podawać 
z ziemniakami.

SMACZNEGO!

HOrOSkOP:
Baran– nie pakuj się w klasowe kłótnie, bo może być nieciekawie. Pa-

miętaj, że Ty również możesz się mylić.
Byk – planety zaczną Ci sprzyjać, poprawisz najgorsze oceny, a do tego w 

Halloween czeka Cię świetna zabawa!
BLIŹnIĘTa – jeżeli weźmiesz się do roboty, wpadnie Ci kilka dobrych 

ocen. Czeka Cię również spotkanie ze starymi znajomymi.
rak – nie ściągaj na sprawdzianie, bo nie skończy się to dla Ciebie dobrze. 

Uwierz w siebie i licz tylko na swoje umiejętności.
LeW – w tym tygodniu będziesz mieć sporo pracy. Pamiętaj o pracach 

domowych, a sukces masz jak w banku.
Panna – Grozi Ci niezła wtopa! Pamiętaj też, że Halloween to noc du-

chów… Uważaj w ciemnych zaułkach! 
WaGa – teraz szkoła, odpuść sobie imprezowanie do późna. Baw się, ale 

nie zapominaj o nauce.
SkOrPIOn – twoja ciężka praca się opłaci. Do dziennika wpadnie kilka 

dobrych ocen.
STrZeLec – odłóż przyjemności na bok, nauczyciele będą na Ciebie 

naciskać. 
kOZIOrOżec – nauczyciele nie będą przyjaźnie nastawiani… Czeka Cię 

dużo nieciekawych niespodzianek.
WOdnIk – nie martw się, gwiazdy sprzyjają Ci w każdej dziedzinie. 
ryBy – coś Ci nie wychodzi z nauką. Poproś kogoś z klasy żeby Ci pomógł, 

na pewno nie odmówi.
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kury nIOSkI 
1,5-roczne 

WyPrZedaż 
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13, 
tel. 091 39 106 66

Zatrudnię 
kIerOWcĘ 

z kwalifikacjami 
Tel. 0605 276 271

Informujemy, że   
� listopada 2006 r.
środa w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” 
będzie pełnił 

dużur radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Informuję, iż w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, Plac Wolności 1 udostępniany 

jest w godzinach 8.00 - 15.00 do wglądu 
spis wyborców dla wyborów do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.
Udostępnianie spisu wyborców następuje 

na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane 
umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

nasz region, nasze Sprawy
Z Zygmuntem Dziewguć, kandydatem do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego rozmawia Łukasz Szeląg, 

redaktor portalu REGIONREGI.PL 

- Działa Pan w Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
już drugą kadencję – był Pan wice-
przewodniczącym Sejmiku. Podjął 
Pan decyzję o ponownym kandydo-
waniu. Co Pana do tego skłoniło?

- Kilka miesięcy przed wyborami 
spotykałem się z przedstawiciela-
mi różnych organizacji. W czasie 
rozmów podsumowaliśmy osiem 
lat mojej pracy w samorządzie wo-

jewódzkim. Oni przekonali mnie 
do tego, że nasz region potrzebuje 
silnej reprezentacji w Sejmiku. Uwa-
żam, że na szczeblu wojewódzkim 
musimy zabiegać o sprawy naszych 
małych ojczyzn. A Sejmik ma duże 
możliwości, które w przyszłym roku, 
dzięki nowym środkom finansowym 
z Unii Europejskiej rozszerzą się 
jeszcze bardziej.

- Czy uważa Pan, że trzeba mieć 
szczególne cechy charakteru, aby 
móc skutecznie działać w samo-
rządzie?

- Na pewno stanowczość i kon-
sekwencja w działaniu. Najlepszym 
dowodem na to jest moja poprzednia 
kadencja w Sejmiku, a od kilkunastu 
lat zarządzam przedsiębiorstwem 
PKS GRYFICE. Firma dobrze się 
rozwija i ciągle powiększa wachlarz 
usług. Jeździmy już nie tylko po 
całym województwie, ale oferujemy 
również kursy międzynarodowe. 

- Podsumujmy mijającą kaden-
cje…

- W czasie ostatniej tak jak i 
poprzedniej kadencji działałem 

na rzecz poprawy warunków życia 
mieszkańców naszego regionu. 
Przyczyniłem się do remontu i mo-
dernizacji drogi łączącej Świnoujście 
– Golczewo – Płoty. Poparłem wnio-
sek burmistrza Nowogardu o prze-
kazanie środków na odbudowę koś-
cioła w Nowogardzie po straszliwym 
pożarze. Przez całą kadencję byłem 
do dyspozycji mieszkańców regionu, 
współpracowałem z wójtami i bur-
mistrzami gmin i powiatów. 

- A plany na przyszłą kadencję?
- Musimy rozwijać i modernizo-

wać drogi, kolej, bazę turystyczną i 
morską. Wykorzystujmy naturalne 
atuty naszego regionu: nadmorską 
lokalizację i zasoby rolnicze, ale 
przede wszystkim pracowitych i 
przedsiębiorczych ludzi. Niezbęd-
ne jest stworzenie warunków dla 
rozwoju ludzi z inicjatywą. Mu-
simy poprawić system melioracji 
na wsiach. W zakresie gospodarki 
widzę potrzebę zdynamizowania 
działalności Zachodniopomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, 
tak by wspierała przedsiębiorców 

w pozyskiwaniu funduszy z Unii 
Europejskiej. 

- Na podsumowanie naszej roz-
mowy jedno pytanie. Wyborcy 
wybierając Pana na radnego Sejmiku 
obdarzyli Pana dwukrotnie zaufa-
niem. Czy spełnił Pan obietnice dane 
swoim wyborcom?

- Swoją pracą, wysiłkiem i uporem 
doprowadziłem do celu obietnice 
złożone swoim wyborcom. Dzięki 
moim usilnym zabiegom budżet 
Sejmiku sfinansował kilka bardzo 
poważnych inwestycji m.in. inwesty-
cje drogowe w Golczewie, w Płotach 
oraz w Gryficach. Za moim wspar-
ciem Sejmik dofinansował także 
remont kościoła w Nowogardzie. 
Sejmik Województwa Zachodnio-
pomorskiego to najlepsze miejsce 
do zabiegania o to, co przekracza 
możliwości wójtów i burmistrzów. 
Skuteczny i doświadczony przedsta-
wiciel w Sejmiku to szansa na rozwój 
naszego regionu i mądre inwestowa-
nie środków finansowych. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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OG£OSZENIA drObNE
NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II 

piętro. 0502 384 315.
• Sprzedam kontenery blaszane – Targo-

wisko Miejskie. 0508 444 130.
• Sprzedam działkę zagospodarowaną, 

z altanką przy ul. Zamkowej. Tel. 0606 
945 398.

• Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, 
góra, dół, garaż, działka w Błotnie. 091 
39 17 956.

• Szukam garażu do wynajęcia w Nowo-
gardzie lub na ul. Gen. Bema. 091 39 
23 132.

• Sprzedam garaż z kanałem przy ul. Za-
mkowej. 0507 252 121.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, Dębi-
ce. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowogar-
dzie. 0661 957 649.

• Wynajmę kawalerkę w centrum Nowo-
gardu. 0604 787 696.

• Zamienię mieszkanie 3-pokojowe po 
kapitalnym remoncie na mniejsze. 0606 
197 623.

• PŁOTY – dom wolnostojący wolnostoją-
cy z 1991 r., przy trasie A-6, 220 m kw., 
pow. cał. + strych do adaptacji, garaż, 
działka 522 m kw. własnościowa, cena 
220.000 zł (tylko gotówka). Tel. 091 38 
51 730, 0508 820 122. 

• Firma poszukuje lokalu do wynajęcia w 
Nowogardzie. Kontakt tel. 091 880 92 22 
lub 0609 090 210.

• Sprzedam mieszkanie 55 m kw. w 
Nowogardzie, stare budownictwo, II 
p., bezczynszowe, do remontu, piece, 
pomieszczenie gospodarcze 11 m kw. 
Tylko poważne oferty. 0600 302 641.

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie bliźniaczej, podpiwniczany, po 
kapitalnym remoncie, pow. całk. 170 m 

kw., pow. użytk. 110 m kw., 5 pokoi, 2 ła-
zienki, 3 toalety, garaż, pow. działki 642 
m kw. Cena 360.000 zł. 0606 113 436, od 
godz. 19.00 tel. 091 39 26 470.

• Wynajmę dom piętrowy w Goleniowie. 
0695 780 299.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena do 

uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Części do 126p sprzedam. 0604 551 658.
• koła zimowe. Tel. 0601 98� 249, 0601 

938 293.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 1� 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za jedy-
ne 0,40 zł od metra kw. oraz rekulty-
wacja wyschniętych trawników. Inży-
nier rolnik. 0600 653 124.

• Prosiaki sprzedam. 0888 240 753, 
091 419 10 76.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Karsk. Tel. 
0509 349 714.

• Sprzedam ziemię orną – ok. 5 ha. 0513 
157 124.

• Sprzedam króliki mięsne – każdą ilość 
– dowóz!!! 091 39 501 40, 0661 195 978.

• Sprzedam byka do hodowli rasy mięsnej 
Helsch Black. Tel. 091 39 25 132.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 304.
• Ziemię 30 – 40 ton oddam. Nowogard. 

Tel. 0605 075 779.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Kompleksowe remonty mieszkań wy-

konam.	0608	364	330,	0600	347	308.
•	 Profesjonalne strony internetowe na in-

dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 �83, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 3�3 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktura 

VaT. 0888 8�8 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. Tanio 

i solidnie. Tel. 0885 157 291.
• J. angielski – korepetycje. 0668 

226 064.
• Usługi remontowe – regipsy, panele, 

glazura, malowanie. 0600 121 043, 0663 
312 601.

• Nowa technologia czyszczenia i malo-
wania dachów. Profesjonalnie i szybko. 
091 39 26 084, 0607 519 251.

• Korepetycje z j. niemieckiego. 0607 
617 844.

• Usługi transportowe. 0694 325 416.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na dobrych 

warunkach przyjmę, tel. 0605 276 271. 
• Zatrudnię stolarza. Tel. 069� 151 503.
 Przyjmę kierowcę międzynarodowe-

go z doświadczeniem C + e, Polska 
– Szwecja. 0693 682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 20 760, 
0503 032 234.

• Przyjmę fachowców – płytkarzy i re-
gipsiarzy. 0609 960 �89.

INNe
• Sprzedam aparat cyfrowy Praktica, 5 mln 

pikseli, 3 x 200M optyczny, 5 x cyfrowy, 
kamera, okablowanie, na gwarancji, 
stan idealny. Cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 elemen-
tów z kolumnami i dokumentacją, mało 
używana, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340, 091 39 22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Sprzedam nową pralkę automatyczną 

Whirlpool. Cena 600 zł. 091 39 23 132.
• Sprzedam pudelka szczeniaka (pies) ko-

loru czarnego. 0609 349 138.
• BIURO kReDYTOWe W NOWOGaR-

DZIe POleCa BaRDZO aTRakCYJNe 
kReDYTY W TYM HIT SeZONU – kRe-
DYT Na OŚWIaDCZeNIe DO 5.000 
ZŁ BeZ OGRaNICZeŃ WIekOWYCH Z 
FRaNCUSkIeGO BaNkU. ZaPRaSZa-
MY! Tel. 091 39 2�2 68.

• Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką 
firmy TAKO, błękitno-niebieski, cena 350 
zł. 091 39 186 52, 0507 724 964.

• Oddam 3-miesięczną suczkę w dobre 
ręce. 069� 116 186.

• Sprzedam cyfrową kamerę Sony – nową, 
nieużywaną. 0695 788 100.

• Sprzedam dwuteowniki: wys. 0,20 cm x 
2,90 m x 9 szt, 0,20 cm x 5,70 m x 1 szt, 
0,18 cm x 5 m x 2 szt, 0,16 cm x 3,60 m x 3 
szt w cenie złomu użytkowego. Tel. 0606 
118 102.

• Sprzedam pieski pudelki. 091 39 26 000, 
0697 99 26 05.

• Sprzedam łóżko do sypialni, ławostół 
czarny, zamrażarkę i kuchnię gazo-
wą-elektryczną – stan b. dobry. 0694 
325 416, 0696 973 613.

Na rozwiązanie tego zadania (i pozostałych drukowanych w październiku) 
czekamy do dnia losowania czyli 6 listopada 2006 r.

W Nowogardzie
PANTROPA   (obok umieścić zdjęcie z tego pliku po usunięciu wartującego 

strzelca – miejsce właściwe zdjęcia opisane).
Odgadnięte wyrazy wpisujemy w zaznaczone korytarze. Początek wpisu w 

polu z kropką, korytarz należy ustalić samodzielnie.
Wszystkie dopisane litery, czytane rzedami utworzą rozwiązanie końco-

we.
- „gryzoń” przy komputerze (kota nie zainteresuje),
- osiedle, a także dzielnica Warszawy ( ułóż z liter wyrażenia BAS ADY),
- zeszycik do notatek,
- nieproszony gość, natręt,
- do wiązania krów, składa się z ogniw.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd
TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 23.10.2006r.
OFeRTY PRaCY PUP 

GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów 
ciężarowych 

2. Przedstawiciel handlowy (j. 
niemiecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów 

osobowych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Kierowca kat. C+E
9. Sprzedawca paliw
10. Zbrojarz, cieśla budowla-

ny
11. Sprzątaczka (1/2 etatu )
12. Pracownik budowlany
13. Pracownik produkcji (jeli-

ciarz)
14. Piekarz (cukiernik)
15. Szwaczka – instruktor
16. Elektryk

OFeRTY PRaCY SPOZa 
ReJONU

1. Konsultant inwestycyjno-
ubezpieczeniowy, asystent 
konsultanta inwestycyj-
no – ubezpieczeniowego 
(Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji 
(Szczecin-Dąbie)

3. Spawacz, ślusarz, monter 
(Szczecin)

4. pracownik fizyczny – kierow-
ca min. B ( Szczecin)

5. Pracownik obróbki skór (Ło-
zienica k. Goleniowa)

6. Sprzedawca (Goleniów)
7. Kierowca kat. C
8. Pracownik ochrony (gr. inwa-

lidzka)
9. Elektryk
10. Traktorzysta opasowy 

(Rurka k. Goleniowa)
11. Kucharz (Niechorze)
12. Pracownik gospodarczy 

(Szczecin Dąbie)
13. Pra cow n i k  p ro d u k c j i 

(Ościęcin)
14. Elektromechanik, mecha-

nik samochodowy, opera-
tor myjni samochodowej, 
blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy 
(Szczecin Dąbie)

15.  Przedstawiciel regionalny/
agent (Wrocławek) 

16. Cieśla zbrojarz, pracownik 
budowlany  (Rzeszów)

17. Magazynier (Szczecin Dą-
bie) 

18. Spawacz (Szczecin)
19. Piekarz ciastowy, stołowy, 

piecowy, samodzielny cu-
kiernik (Baniocha)

20. Jednostka Wojskowa (Gle-
wice k. Goleniowa)
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Pomorzanin: Piątkowski – 
Wasyluk, M. Miklas, Marszałek, 
Kaczmarek, Skórniewski (77’ 
Szobel), Rzechuła (67’ Wolny), 
Bonifrowski, Galus, K. Miklas, 
Nieradka.

Przed niedzielnym meczem 
Pomorzanin nie przegrał żad-
nego spotkania na własnym 
boisku. Jednak tego dnia do 
Nowogardu przyjechała Odra 
Chojna, z którą kibice związane 
mają, delikatnie rzecz ujmując, 
niezbyt przyjemne wspomnie-
nia. Podczas czwarto-
ligowego epizodu na-
sza drużyna w meczu 
z naszym niedzielnym 
rywalem zanotowała 
na wyjeździe pamiętną 
dwucyfrówkę, by na 
własnym boisku po-
prawić nieco statystykę 
przegrywając „zale-
dwie” 2:8. Jednak dzi-
siejsza Odra nie jest już 
tamtym zespołem. 

W tym sezonie za-
wodnicy z Chojny lepiej 
spisują się na boisku 
przeciwnika niż u sie-
bie. Po meczu z Pomorzaninem 
Odra mogła dopisać sobie kolej-
ne wyjazdowe zwycięstwo.

Rozgrywany w porwistym 
wietrze mecz nie należał do 
wielkich widowisk. W pierw-
szej połowie na boisku niewie-
le się działo. Początek spotka-
nia był wyrównany, choć to 
Pomorzanin częściej pojawiał 
się pod bramką Odry, lecz nie-
wiele z tego wynikało. Za to 
pierwsza akcja gości z 7. minuty 
meczu powinna zakończyć się 
bramką. Kontra prawą stroną 

zakończyła się dośrodkowaniem 
do niepilnowanego napastni-
ka z Chojny. Ten stojąc siedem 
metrów od bramki, mając dużo 
miejsca i czasu nie zdołał poko-
nać Piątkowskiego, który wybił 
piłkę. Pomorzanin równie groź-
ną akcję przeprowadził dopiero 
w 31. minucie. Podanie z lewej 
strony Rzechuła zgrał klatką 
piersiową do K. Miklasa, który 
mając przed sobą tylko bram-
karza strzelił minimalnie obok 
bramki. Pięć minut później 

Odra wypracowała sobie sytu-
ację strzelecką, lecz uderzenie 
z 15. metrów przeleciało nad 
bramką. W odpowiedzi dalekie 
wybicie trafia przed K. Miklasa, 
który wystartował do wysoko 
odbijającej się piłki, lecz zdołał 
wyprzedzić go bramkarz.

Druga połowa zaczęła się 
od akcji, po której nasz zespół 
powinien objąć prowadzenie. 
Stojąc 6. metrów od bramki 
Rzechuła dostaje piłkę i przez 
nikogo nie atakowany uderzył 
nad bramką. W 13. minucie 

pada bramka, lecz jej zdobywcą 
jest zawodnik Odry. Po szybkiej 
akcji dwóch graczy gości próbo-
wał powstrzymać nasz obrońca. 
Nie udała mu się ta sztuka i je-
den z rywali znalazł sobie pozy-
cję strzelecką i uderzeniem z 18. 
metrów umieścił piłkę w siatce. 
Dziewięć minut później było już 
0:2. Po kontrze Odry jeden z jej 
zawodników znalazł się za ple-
cami naszych obrońców, będąc 
30 metrów od bramki pobiegł w 
jej kierunku widząc wysunięte-

go Piątkowskiego zdecy-
dował się go przerzucić 
czyniąc to skutecznie. 

Pomorzanin od-
powiada uderzeniem 
Wolnego z 20. metrów, 
lecz mocno kopniętą 
piłkę bramkarz gości 
zdołał wybić na rzut 
rożny.

Minutę później 
Piątkowski źle wybił 
piłkę, w efekcie cze-
go trzech zawodników 
Odry znalazło się przed 
nim. Jeden z nich chciał 
zbyt fantazyjnie zdobyć 

bramkę i nasz bramkarz wybił 
piłkę przed siebie. Ta niestety 
spadła pod nogi jednego z ry-
wali, którego strzał trafił w rękę 
Wasyluka. Sędzia nie miał inne-
go wyjścia i pokazał naszemu 
obrońcy czerwoną kartkę jed-
nocześnie dyktując jedenastkę. 
Na szczęście Piątkowski wyczuł 
intencję przeciwnika i obronił 
rzut karny.

W osłabieniu Pomorzanin 
niewiele mógł wywalczyć. 
Jeszcze w 41. minucie Wolny 
próbował zaskoczyć bramkarza 
gości trafiając prosto w niego. 
Za to zawodnicy Odry szano-
wali piłkę, nie forsowali tem-
pa i niezagrożeni wywieźli z 
Nowogardu komplet punktów.

Pozostałe wyniki meczów:
Polonia Płoty - Zorza 

Dobrzany 6:0, Radovia Radowo 
Małe - Kłos Pełczyce 2:1, Vineta 
Wolin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
0:0, Sparta Gryfice - Osadnik 
Myślibórz 3:1, Mieszko 
Mieszkowice - Dąb Dębno 0:1, 
Piast Chociwel - Fagus Kołbacz 
0:2, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Piast Choszczno 1:3.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 0:2 (0:0)

Pierwsza porażka na własnym boisku

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 14 38 36-7
2.  Piast Choszczno 14 34 37-11
3.  Vineta Wolin 14 30 31-19
4.  Pomorzanin nowogard 14 28 37-18
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 14 27 23-17
6.  Odra Chojna 14 25 33-18
7.  Polonia Płoty 14 22 30-18
8.  Osadnik Myślibórz 14 17 20-29
9.  Radovia Radowo Małe 14 17 14-31
10.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 14 16 20-24
11.  Piast Chociwel 14 13 15-20
12.  Sparta Gryfice 14 13 19-28
13.  Fagus Kołbacz 14 12 13-29
14.  Kłos Pełczyce 14 10 11-23
15.  Mieszko Mieszkowice 14 10 8-13
16.  Zorza Dobrzany 14 4 13-55

Nasi obrońcy dwa razy nie upilnowali zawod-
ników Odry a Adrian Wasyluk (pierwszy z lewej) 
dostał czerwoną kartkę.

Półfinały powiatowe 
w piłce nożnej 
dziewcząt - 
gimnazjady

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Turysty-
ki i Sportu – Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
informuje, że w dniu 20 października 2006 roku 
na Stadionie Miejskim w Nowogardzie odbyły się 
Półfinały Powiatowe w Piłce Nożnej - dziewcząt 
– szkół gimnazjalnych. 

Zawody sędziował Pan Andrzej Skórniewski, 
za co serdecznie dziękujemy. 

Wyniki spotkań:
Gim - 1 Nowogard 2 : 0 Gim - Maszewo
Gim – Maszewo     1 : 5 Gim - Mosty
Gim - 1 Nowogard 2 : 1 Gim - Mosty
1 miejsce: Gimnazjum nr 1 nowogard, op. 

– janusz raczyński,
2 miejsce: Gimnazjum Mosty, op. – Bogdan 

Fronczak,
3 miejsce: Gimnazjum Maszewo, op. – aga-

ta kukla.
Do finału powiatowego, który odbędzie się w 

dniu 06 listopada 2006 roku w Stepnicy, awan-
sowały dwa pierwsze zespoły. Gratuluję zwycięz-
com i życzę kolejnych sukcesów sportowych. 

Ze sportowym pozdrowieniem:
Z-ca kierownika Wydziału edukacji, 
Zdrowia, kultury Turystyki i Sportu 

mgr Tomasz kulinicz

Festiwal koszykówki
W dniach 3-5 listopada, w Nowogardzie w 

hali ZSO przy ulicy Boh. Warszawy 78, odbę-
dzie się IX Ogólnopolski Turniej Mini Koszy-
kówki Dziewcząt klas V, o puchar Burmistrza 
Nowogardu. W zawodach wystartuje 10 klubo-
wych zespołów podzielonych na dwie grupy 

Grupa a: UKS Przemków; UKS 10 Kosza-
lin; MKS Orzeł Polkowice; UKS Jadwiga Ino-
wrocław; MUKS Poznań.

Grupa B: Osa Zgorzelec; UKS Herkules Bia-
łogard; AZS PWSZ Gorzów; UKS Trójka Nie-
biska-Team  Nowogard; UKS Basket Janikowo

W ciągu trzech dni rozegranych zostanie 27 
spotkań, które rozpoczną się w piątek 3 listo-
pada o godz. 8.30, natomiast finał odbędzie 
się w niedziele o godzinie 12.30. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków koszykówki do spor-
towego kibicowania podczas turnieju, co miej-
my nadzieję przyczyni się do uatrakcyjnienia 
imprezy. Organizatorem zawodów jest UKS 
„TRÓJKA NIEBIESKA- TEAM” Nowogard 
oraz Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard, 
Z-ca Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury Turystyki i Sportu mgr Tomasz Kuli-
nicz.
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Usługi Ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy 
od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy �a. 

a4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
a3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Tor na Smoczaku 
z certyfikatem międzynarodowym

W ostatnich dniach Międzynarodowa Ko-
misja Federacji Imprez Motocyklowych „FIM” 
przeprowadziła szczegółową kontrolę toru 
motocrossowego na nowogardzkim Smoczku”. 
Jej celem było sprawdzenie przydatności toru 
do przeprowadzenia wysokiej rangi zawodów 
motocrossowych.

Odbioru toru, w obecności  Pre-
zesa KM CISY Nowogard Tadeusza 
Hołubowskiego oraz Wicepreze-
sów Marka Kowalczuka, Wiesława 
Smietjucha i Stanisława Pyrzyń-
skiego, dokonywał przedstawiciel 
FIM,  członek Europejskiej Komisji 
Motocrossowej - Komisarz Erling 
Christiansen z Danii, a towarzyszył 
mu członek Polskiej Komisji Mo-
tocrossowej i trener polskiej kadry 
motocrossowej, Marian Zupa.

Ku zadowoleniu przedstawicieli 
naszego Klubu tor został oceniony 
jako wzorowy i regulaminowo 
przygotowany do przeprowa-
dzania na nim zawodów rangi 
międzynarodowej, a to oznacza, 
iż nowogardzkiemu torowi mo-
tocrossowemu został przyznany 
Międzynarodowy Certyfikat.

„Teraz pozostaje nam tylko czekać 

na przyznanie organizacji Mistrzostw Europy na 
rok 2007” – mówili po zakończeniu kontroli za-
dowoleni Tadeusz Hołubowski i Marek Kowal-
czuk – „Klub Motorowy CISY wysłał bowiem 
odpowiednie zgłoszenie i obecnie czekamy na 
uzyskanie zgody na ich organizacje od FIM”.

Damian Simiński

Kontrola toru przez Międzynarodową Komisję Federacji 
Imprez Motocyklowych „FIM”

płatne ogłoszenie wyborcze płatne ogłoszenie wyborcze

Tego złomu nie kupię
Do naszej redakcji zwrócił się czytelnik z prośbą o 

interwencję. Oto jego relacja:
„Jestem stałym klientem jednego z punktów skupu 

złomu, w którym sprzedaję złom od chwili jego powsta-
nia. Nigdy ze sprzedażą nie było żadnych problemów, 
chociaż zmieniali się pracownicy na skupie. Aż do chwili 
obecnej. Jakie było moje zaskoczenie, gdy zaniosłem do 
wspomnianego skupu blachę po lodówce. Pracownik 
skupu stwierdził, że blachy tej nie przyjmie, gdyż było 
tam trochę pianki. Stwierdził ponadto, iż nie mają jej 
gdzie sprzedać, kazał blachę zabrać z powrotem. Blachę 
zostawiłem na skupie. A przecież zawsze były skupowa-
ne całe lodówki, czy pracownik miał rację odmawiając 
mi skupu tej części?”

W tej sprawie zwróciliśmy się do Państwowej 
Inspekcji Handlowej, gdzie potwierdzono, iż całych 
lodówek obecnie się nie skupuje. Natomiast właściciel 
czy pracownik skupu złomu nie może odmówić skupu 
blachy, nawet jeżeli zawiera ona piankę. Odmowy nie 
może tłumaczyć też tym, że danego złomu nie może 
sprzedać. To klienta interesować nie powinno. Punkty 
skupu złomu są po to, by złom kupić, a to właścicieli 
problem co z tym dalej zrobić.

Cóż, o dziwnych zachowaniach i aroganckich 
odzywkach pracowników punktów skupu złomu w 
stosunku do klientów słyszymy dość często. Niektó-
rzy chyba zapominają, że to dzięki nim mają pracę i 
środki utrzymania.

W razie potrzeby do sprawy powrócimy.
I. karczyński
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KALeNDARiUM
3 LiSTOPADA
imieniny: Bogumił, Cezary, Chwalisław, German, 
Ginewra, Hubert, Huberta, Marcin, Piotr, Sylwia, 
Szymon, Teofil, Walenty, Walentyn, Wenefryda i 
Witalis.
Dzień św. Huberta - patrona myśliwych
Światowy Dzień Mężczyzn

4 LiSTOPADA
imieniny: Agrykola, Amancjusz, Dżesika, Emeryk, 
Franciszka, Helena, Jessica, Karol, Karol Boromeusz, 
Modesta, Mojżesz, Mścisława, Mściwoj, Olgierd, 
Sędomir, Sędzimir i Witalis.

5 LiSTOPADA
imieniny: Dalia, Dalimir, Donat, Euzebia, Felicjan, 
Franciszek, Longin, Longina, Lubgost, Maksymilian, 
Michał, Narcyz, Serafin, Teodor, Walenty, Walentyn, 
Wioleta, Zenobiusz i Żelibor.

6 LiSTOPADA
imieniny: Anita, Bogdana, Feliks, Hieronim, Kalinik, 
Krystyna, Leonard, Leonarda, Melaniusz, Nonnus, 
Teobald, Trzebowit, Walenty, Walentyn i Ziemowit
ONZ - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wy-
zyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i 
Działań Zbrojnych.

ReKLAMA
Nowogardzki Dom 

Kultury 
zaprasza 

wszystkich 
chętnych 

do nauki gry 
na instrumentach 

klawiszowych 
(keyboard, pianino, 
akordeon). Zajęcia 
prowadził będzie 
instruktor Lech 

Jurek. Przesłuchanie 
kandydatów odbędzie 

się 23.10.2006 r. o godz. 
16.30. Zapraszamy.

Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w tej 

rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 16.00, po 
16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem gaze-
ty lub osobiście zaoferować swoją pomoc, np. : 
odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądźmy 
obojętni wobec ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrzebu-
jącym.

Z góry dziękujemy. Redakcja

Tragiczny wypadek pod jenikowem
W minioną niedzielę doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął 27-letni mężczyzna.

Do wypadku doszło około go-
dziny 21.45 na prostym odcinku 
drogi pomiędzy miejscowościa-
mi Dębice- Jenikowo. Kierują-
ca samochodem toyota picnic 
kobieta, jadąc prawym pasem 
w kierunku Jenikowa, potrąciła 
pieszego. 27 letni mężczyzna w 
chwili potrącenia znajdował się 
w okolicy środka pasa ruchu 
po którym poruszał się pojazd. 
W wyniku doznanych obrażeń 
pieszy poniósł śmierć na miejscu. 
Kierująca była trzeźwa. Od pie-
szego również pobrano krew pod 
kątem jej zbadania na zawartość 
alkoholu. Najprawdopodobniej 
był on nietrzeźwy.   Ag

Śmierć na stacji 
benzynowej

W niedzielny wieczór na parking przy stacji 
benzynowej „Orlen” przyjechał kierowca tira. 
Gdy rano przyjechali do niego przedstawiciele 
jego firmy mężczyzna już nie żył.

Kierowca pracował w firmie mieszczącej się 
w Gryfinie. Następnego dnia miał dostarczyć 
towar do nowogardzkiego odbiorcy. Jako, ze 
przyjechał wieczorem postanowił zatrzymać się 
na parkingu przy stacji „Orlen”. Gdy następne-
go dnia okazało się, że nie dotarł pod wskazany 
adres rozpoczęło się poszukiwanie. W końcu 
na stację benzynową dotarli przedstawiciele 
firmy kierowcy z drugim kompletem kluczy 
do samochodu. Po otwarciu drzwi weszli do 
środka i zastali tam martwego kierowcę.

Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na 
udział osób trzecich. Niemniej trwa postępo-
wanie w tej sprawie. 

Ag

Lidl złamał prawo
Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów sieć sklepów Lidl, której jeden z 
obiektów mieści się również w Nowogardzie łamie 
prawo odmawiając klientom prawa do reklama-
cji towarów kupionych na wyprzedaży.

Promocje i wyprzedaże są elementem, które 
szczególnie upodobali sobie klienci. I trudno się 
temu dziwić, wszak podczas takich akcji można 
zakupić towar po korzystnej cenie. W gazetkach 
reklamowych publikowanych przez tą sieć poja-
wiały się informacje, że takie artykuły nie podle-
gają reklamacji. 

W sprawi tej wypowiedział się Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem tej 
instytucji takie działanie jest bezprawne i wpro-
wadza konsumentów w błąd. Klienci mają takie 
samo prawo do reklamacji towaru zakupionego 
podczas wyprzedaży jak w czasie normalnych 
zakupów i dlatego taka praktyka nie może być 
kontynuowana. 

Przed klientami jeszcze wiele wyprzedaży. War-
to więc mieć świadomość, że w razie zakupienia 
wadliwego towaru mogą go zwrócić sprzedawcy, 
który odpowiada za jego jakość w ciągu dwóch lat 
od daty zakupu. Ag

komunikat Policji
 Komisariat Policji w Nowogardzie prowadzi 

śledztwo przeciwko ustalonemu sprawcy, który 
w okresie ostatnich kilku miesięcy dokonywał 
szeregu oszustw na terenie Nowogardy oferując 
sprzedaż paliwa, telefonów komórkowych lub też 
innych przedmiotów po atrakcyjnych cenach, a 
następnie pobierał od pokrzywdzonych pieniądze 
w kwotach od 150 do 1770 zł i nie wywiązywał 
się ze złożonych ofert. W związku z powyższym 
proszę o zgłaszanie tego faktu celem przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie do Komisariatu 
Policji w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 9, 
po uprzednim umówieniu się na przesłuchanie z 
prowadzącym postępowanie sierż. Szt. Marcinem 
Święcickim pod nr telefonu 091 579 23 08.
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Kandydat do Rady Powiatu Goleniowskiego

Furmańczyk
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Jerzy
Zdzisław

Zygmunt Heland 
Przez wiele lat byłem dziennikarzem i redaktorem 
naczelnym Dziennika Nowogardzkiego, przez 
ostatnie cztery lata poznałem problemy samorządu 
jako radny. Sądzę, że to pozwoliło mi osiągnąć 
doświadczenie i wiedzę, która stanowi o tym,  że w 
sposób wyważony potrafię oceniać sprawy związane 
z jego funkcjonowaniem. 

Za ważne osiągnięcie uznaję to, że udało nam się 
znacznie zmniejszyć dług powiatu i zatrzymać zadłużenie szpitala, co nie 
udało się innym powiatom. Mam dużą satysfakcję, że w swoim przemówieniu 
na ostatniej sesji rady były starosta Andrzej Wojciechowski przyznał, że 
udało nam się oddłużyć powiat i pozyskać znaczne środki na inwestycje. 

Porażką niewątpliwie są niskie nakłady na poprawę jakości naszych dróg. 
Ale tak to już w życiu jest coś za coś. Mam nadzieję, że nowa rada przeznaczy 
więcej środków na ten cel. Tym bardziej, że w kolejnych latach na te 
inwestycje będzie dużo środków z Unii Europejskiej. 

Jednak za najważniejsze uznaję to, czego w żaden sposób kupić i załatwić 
nie można. Bo można kupić ładny dom, samochód, stanowisko, miejsce na 
liście wyborczej. Ale nie kupi się zdrowia, miłości, honoru i prawdziwych 
przyjaciół. 
Mam nadzieję, że ci którzy kandydują pamiętają o tym, że życie nie trwa 
jedną kadencję rady. Że za chwilę wybory się skończą i trzeba będzie żyć 
dalej wśród tych samych ludzi. Spotykać się na ulicy, w sklepie, pracy... 

I choć mieszkańcy wybiorą nielicznych życzę wszystkim kandydatom 
powodzenia. 

Zygmunt Heland 

kandydat do rady Powiatu nr 8 
na liście nr 4

Kandydat do Rady Powiatu
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  WYBORY, WYBORY...
alternatywa Samorządowa 
gotowa do wyborów

W miniony poniedziałek w Goleniowie odbyło się spotkanie kandydatów 
do rady Powiatu z rad Gmin Alternatywy Samorządowej. 

Na listach komitetu, którego pełnomocnikiem jest radny powiatu Jerzy 
Mędrek znajduje się 69 osób w tym 26 kobiet. Na jedną z nich głosować będą 
mogli również nowogardzcy wyborcy. Znajduje się na niej dwanaście nazwisk, 
a pierwsze miejsce na liście zajmuje znana wszystkim nauczycielka Józefa 
Szukalska, która piastuje również funkcję członka komitetu wyborczego.

Celem spotkania, jak się łatwo można domyśleć, była prezentacja kan-
dydatów i oczywiście programów. Znalazło się tam miejsce i dla poprawy 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, szkolnictwa, stanu dróg, kultury, ochrony 
środowiska jak i integracja powiatowej wspólnoty samorządowej wszystkich 
gmin wchodzących w skład powiatu.

Ag

Kandydaci z nowogardzkiej listy.

płatne ogłoszenie wyborcze
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OSP Osowo – nowy sprzęt!
W dniu 31 października w OSP Osowo odbyła się miła uroczystość – 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba i prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego OSP Józef Dobruchowski przekazali druhom nowoczesną pompę szla-
mową. Pompy takowej nie posiada nawet  JR-G PSP w Nowogardzie.

Nazwa szlamowa może nie 
brzmi przyjemnie dla ucha, ale do-
kładnie oddaje jej przeznaczenie.
Nie jest to bowiem pompa używana 
do gaszenia pożarów ale do wypom-
powywania wody, często brudnej i 
pełnej szlamu z zalanych obiektów i 
terenów.

A takich interwencji jednostki 
OSP notują coraz więcej. 

Będzie także używana do napeł-
niana wodą zbiornika wozu gaśni-
czego.

Dotychczas używane do tego 
celu pompy miały wydajność rzędu 
800 litrów na minutę, ta nowoczesna 

Moment przekazania urządzenia. Druhowie OSP z naczelnikiem Stanisła-
wem Dynarskim, kandydatka na radną z listy PSL pani Weronika Żurek, 
Komendant Gminny OSP Zygmunt Nawrocki, prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego OSP Józef Dobruchowski i burmistrz Kazimierz Ziemba.

Pompa szlamowa dla Osowa

potrafi w ciągu minuty wypompo-
wać nawet 1200 litrów wody i co jest 
ważne wody bardzo zanieczyszczo-
nej. Ważnym parametrem jest też 
oszczędność paliwa – pompa poru-
szana jest silnikiem czterosuwowym 
firmy Honda o pojemności skoko-
wej 242 ccm.

O przydział pompy dla Gminy 
Nowogard usilnie zabiegał Bur-
mistrz i udało się. Dzięki dotacji z 

Wojewódzkiego Zarządu Zrzeszenia 
OSP RP ( 5 000 zł) możliwy był za-
kup – Rada Miejska dołożyła tylko 
1 200 zł. 

Tekst i foto LMM

Czytaj także: rozwój krajowego 
Systemu ratowniczo-Gaśniczego

Straż Pożarna

Strategia rozwoju i co dalej?
W dniu 10 października odbyło się w Nowogardzie bardzo ważne spotkanie 

– do naszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przybył Zachodniopomorski 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej gen. Marek Kowalski i Komendant 
Powiatowy PSP w Goleniowie bryg. Bogusław Tunkiewicz aby podpisać 
wspólną „Strategię Rozwoju Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego na 
terenie powiatu goleniowskiego” ze starostą Jerzym Jabłońskim.

Podpisaniu towarzyszyli burmistrz 
Kazimierz Ziemba i dowódca JR-G w 
Nowogardzie Krzysztof Kazański

.Wybór Nowogardu jako miejsca 
podpisania tego dokumentu nie był 
przypadkowy – to nasza Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza i druhowie 
z naszych gminnych OSP zasłużyli 
na to wyróżnienie co podkreślił w 
swoim wystąpieniu bryg. Tunkie-
wicz. Nie zabrakło też uznania dla 
władz samorządowych Nowogardu 
za zrozumienie potrzeb strażaków 
i ciągłe ich wspieranie. A poprawa 
warunków pracy naszych strażaków 
jest widoczna – budynki – główny i 
warsztatowy - ocieplone, obiekt wy-
posażony w nową kotłownię, nowe 
drzwi do remizy, polbruk przed 
budynkiem, nowy wóz ratowniczo-
gaśniczy. Zaowocowała też troska 

o warunki służby i dyżurowania 
– nowoczesne umundurowanie i 
hełmy najnowszej generacji, ciągłe 
doskonalenie wiedzy i sprawności, 
dobre zaplecze socjalne.

Podkreślano także rosnącą rolę 
OSP w Krajowym Systemie Ratow-
niczo – Gaśniczym.

Dwie nasze gminne jednostki do 
tego Systemu zostały włączone – OSP 
Błotno i OSP Osowo.

Jednostki te także odpowied-
nio przygotowano – zarówno pod 
względem sprzętu i wyposażenia jak 
i szkolenia druhów, zapewnienia im 
bezpieczeństwa (np. ubezpieczenia).

Okazuje się, ze ciągła troska o 
poprawę kondycji naszych OSP jaką 
przejawiały władze samorządowe 
i osobiście burmistrz Kazimierz 
Ziemba postawiły nas w wyjątkowo 

korzystnej sytuacji – głośno zaczyna 
się mówić o oszczędnościach w PSP. 
W ramach strategii „Tanie państwo” 
zapowiada się cięcia etatowe w Stra-
ży Pożarnej. Gdy plany wprowadzi 
się w życie to w Nowogardzie nie 
będzie Jednostki Ratowniczo-Gasni-
czej tylko mniejsza organizacyjnie 
komórka w rodzaju kilkuosobowej 
sekcji (mówi się o trzech strażakach 
na dyżurze). Nawet przeciętny oby-
watel rozumie jak bardzo wzrasta 
rola OSP. Czy nie warto było w nie 

inwestować by teraz mieć pewność, 
że zabezpieczenie mamy lepsze od 
innych gmin?

Pozostawiam to do oceny kry-
tykantom, którzy z „burmistrzow-
skich” drzwi zrobili dyżurny temat 
satyryczny… 

LMM

Nowy wóz do drogowych akcji 
ratowniczych przyjmują druhowie 
z OSP Błotno.
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Akcja „Znicz 2006”

u nas było spokojnie
Od minionego piątku policja w całym kraju prowadziła tradycyjna akcję „Znicz”. Niestety, nie udało 

się uniknąć 770 wypadków, w których zginęło 96 osób a 1041 zostało rannych. Przy okazji ujawniono 
2822 pijanych kierowców. Pod tym względem okolice Nowogardu jawią się jako oaza spokoju.

„W okresie Wszystkich Świętych na naszych drogach było niezwykle spokojnie. – mówi zastępca Komen-
danta Komisariatu Policji w Nowogardzie podkomisarz Leszek Nowak – Wpływ na to miał zapewne 
fakt, że Święto wypadało w środę, w związku z tym dojazd do grobów najbliższych rozłożony był na kilka 
dni. Swoje zrobiła też kiepska pogoda, dzięki czemu część tzw. niedzielnych kierowców postanowiło zostać 
w domu. Po zmianie organizacji ruchu tylko przez pierwsze dni zauważaliśmy kierowców jeżdżących na 
pamięć, a tym samym łamiących przepisy. Później już nie było tego problemu.”

Statystyki potwierdzają słowa zastępcy Komendanta. W czasie trwania akcji „Znicz 2006” w naszej 
okolicy zanotowano tylko dwa wypadki. Obyło się bez ofiar śmiertelnych a dwie osoby zostały ranne. 
M.in. w nocy z 31 października na 1 listopada na ulicy 3 Maja kobieta wtargnęła na jezdnię i została 
potrącona przez nadjeżdżający samochód. Z obrażeniami została odwieziona do szpitala.

Niechlubną tradycją jest 
zatrzymywanie pijanych 
użytkowników dróg. W 
okolicach naszego mia-
sta zatrzymano trzech 
nietrzeźwych rowerzy-
stów, a podczas kontro-
li kierowców czterech 
kółek nie napotkano na 
nikogo, kto usiadłby za 
kierownicą pod wpły-
wem alkoholu.

W czasie akcji dwu-
nastu policjantów dro-
gówki pełnio służbę w 
jej ramach a policjanci 
innych wydziałów czy-
nili to 43 razy.

Ag

ci, którzy odeszli
Wczoraj obchodziliśmy Zaduszki, dzień, w 

którym wspominamy tych, którzy odeszli. Dziś 
na naszych łamach przypomnimy nazwiska 
ludzi, którzy z różnych względów zapadli w 
naszą pamięć.

Stanisław Bielski
zm. w 1976 roku wieloletni proboszcz parafii 

pw. WNMP.

ryszard Bil
zm. w 2000 roku długoletni zegarmistrz 

nowogardzki.

Lucjan Budzisz
zm. w 2002 roku jeden z pierwszych osadni-

ków na ziemi nowogardzkiej.

Ludwik chomiński 
zm. w 1993 roki lekarz chirurg a po1989 roku 

radny nowogardzki.

Lotariusz domin
zm. w 1995 roku wieloletni architekt nowo-

gardzki.

ks. Piotr Grygowski
zm. w 1995 roku wieloletni proboszcz nowo-

gardzkiej parafii.

Zdzisław jakób
zm. w 1991 roku złotnik nowogardzki.

remigiusz jastrzębski
zm. w 2002 roku młody człowiek zamordo-

wany w drodze do domu.

Grzegorz karolewski
zm. w 2005 roku funkcjonariusz Służby 

Więziennej.

kazimierz kawecki
zm. w 1992 roku jeden z pierwszych fotogra-

fów w naszym mieście.

edmund kaźmierowski
zm.w 1963 roku wicestarosta powiatu nowo-

gardzkiego.

kazimierz kiżewski 
zm. w 2003 roku wieloletni operator w Kinie 

„Orzeł”.

jan kłopotowski
zm. w 1990 roku jeden z pierwszych mili-

cjantów.

Sergiusz korneluk
zm. w 2005 roku operator sprzętu budow-

lanego.

Zbigniew Lewandowski
zm. w 2003 roku wieloletni dyrektor Zakłądu 

Karnego w Nowogardzie.

janina Litwin
zm. w 2002 roku wieloletnia pedagog.

Zaduszki
Święto przypada 2 listopada, 

w dzień po dniu Wszystkich 
Świętych. Tego dnia katolicy 
modlą się za wszystkich wie-
rzących w Chrystusa, którzy 
odeszli już z tego świata, a te-
raz przebywają w czyśćcu. Ob-
chody Dnia Zadusznego zapo-
czątkował w chrześcijaństwie 
w roku 998 św. Odilon, opat z 
Cluny, jako przeciwwagę dla 
pogańskich obrządków czczą-
cych zmarłych. Na dzień mod-
łów za dusze zmarłych — stąd 
nazwa „Zaduszki” — wyznaczył 
św. Odilon pierwszy dzień po 
Wszystkich Świętych. W XIII 
wieku ta tradycja rozpowszech-
niła się w całym Kościele kato-
lickim. W XIV wieku zaczęto 
urządzać procesje na cmentarz 
do czterech stacji. Przy stacjach 
odmawiano modlitwy za zmar-
łych i śpiewano pieśni żałobne. 
Piąta stacja odbywała się już w 
kościele, po powrocie procesji 
z cmentarza. W Polsce trady-
cja Dnia Zadusznego zaczęła 

się tworzyć już w XII wieku, a 
z końcem XV wieku była znana 
w całym kraju. W 1915 r. papież 
Benedykt XV, na prośbę opa-
ta benedyktynów zezwolił, aby 
tego dnia każdy kapłan mógł 
odprawić trzy msze: w intencji 
poleconej przez wiernych, za 
wszystkich wiernych zmarłych i 
według intencji papieża.

W Zaduszki odwiedza się 
cmentarze, groby zmarłych 

z rodziny i uczestniczy się w 
mszach, modląc się w intencji 
zmarłych. Tego dnia istnieje 
tradycja zapalania świeczek czy 
zniczy na grobach zmarłych 
oraz składania kwiatów, wień-
ców lub też innego typu ozdób 
mających być symbolem pamię-
ci o tychże zmarłych.

red.
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ci, którzy odeszli 
Stanisław Łataś 
zm. w 2001 roku wieloletni dyrektor KPGR 

w Osinie

Zenobia Majewska
zm. w 2001 roku wieloletnia pedagog.

jan Miziorko
zm. w 2001 roku hobbysta, miłośnik ziemi 

nowogardzkiej.

ks. Bronisław Pisarek
zm. w 1991 roku pamiętny wieloletni pro-

boszcz parafii pw. WNMP.

Marzena Maria rzeszowska
zm. w 1960 roku pisarka, nauczycielka, przy-

jaciółka ziemi nowogardzkiej.

jan Sawicki
zm. w 2004 roku piewca naszej ziemi, przed-

siębiorca i ekolog.

Stanisław Steczek
zm. w 1989 roku nauczyciel, działacz sporto-

wy, wychowawca wielu pokoleń sportowców.

antoni Stokłos
zm. w 1999 roku sędzia sportowy.

Tadeusz Strzeszewski
zm. w 2004 roku przyjaciel ziemi nowo-

gardzkiej.

Stanisław Szpilkowski
zm. w 1992 roku rzemieślnik i starszy Ce-

chu.

jerzy Śmigielski
zm. w 2002 roku radca prawny w nowogardz-

kim Zakładzie Karnym.

kazimierz Tadeja
zm. w 1972 roku twórca ZHP w Nowogar-

dzie.

Zbigniew Wiercioch 
zm. w 1997 roku wieloletni dyrektor szczeciń-

skich Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego.

Teresa Wierna
zm. w 2005 roku wieloletnia pedagog.

jan Wierszka
zm. w 1989 roku nauczyciel wychowania 

muzycznego.

Bolesław Wasiński
zm. w 2000 roku żołnierz, uczestnik bitwy 

o Arnhem

Warto wspomnieć też Sybiraków, których 
nazwiska upamiętnione są na tablicy znajdują-
cej się nowogardzkim cmentarzu.

 WYBORCZE FORUM
Platforma rozbija stary układ 

Rafał Szpilkowski

Bardzo źle rokuje Forum Samo-
rządowemu i Markowi Krzywani 
to, że na rzecznika prasowego wy-
brali sobie Rafała Piłata. Jego lot-
ność umysłu i siłę rażenia można 
porównać tylko do pełnego ładun-
ku bombowca, któremu właśnie 
wysiadły wszystkie silniki. „PO 
stronie starego układu” zatytułował 
swój tekst, czym udowodnił swój 
całkowity brak umiejętności real-
nej oceny sytuacji. Specjalnie dla 
Rafała Piłata będę pisał wolno, żeby 
mógł nadążyć z czytaniem.

W ostatniej kadencji Nowogar-
dem rządziła koalicja SLD-PSL. 
Większość radnych miał w niej 
SLD, więc dzierżył w rękach ster 
władzy. To radnych SLD należy ob-
ciążać odpowiedzialnością za fatal-
ny stan finansów miasta. To radny 
SLD Leszek Badowski był w okresie 
2002-2006 przewodniczącym 
komisji finansowo-gospodarczej 
Rady Miejskiej odpowiadającej za 
tragiczne zadłużenie gminy, które 
osiągnęło 18,5 mln zł. To radny 
SLD Andrzej Krzysztoszek był 
przewodniczącym komisji rewizyj-
nej, która nadzorowała podmioty 
finansowane z budżetu gminy.  
Mając to wszystko na uwadze na-
leży jednak uczciwie wspomnieć, 
że PSL z burmistrzem Ziembą 
również powinni przyjąć na siebie 
częściową odpowiedzialność za 
obecną niewesołą sytuację gminy. 
To jest obraz tego „starego układu”, 
o którym pisze Piłat.

Co zrobiła Platforma Obywa-
telska? Pierwszy sukces odniosła 
jeszcze przed wyborami. Platfor-
ma rozbiła ten stary układ dzięki 
temu, że udało jej się namówić 
PSL i kazimierza Ziembę do 
wspólnego z PO startu w wybo-
rach samorządowych. Udało się 
przekonać ludowców, że dalsze 
przymierze z SLD może doprowa-
dzić Nowogard nie tylko do skraju 
przepaści, ale i krok dalej. Dzięki 
temu koalicja SLD-PSL zakończyła 
swój zbyt długi żywot. Dzięki temu 
rysuje się realna szansa na naprawę 
finansów miasta i na jego rozwój. 
Platforma nie ma zamiaru w tej ko-
alicji pełnić roli kwiatka u kożucha. 
Pan Ziemba zdaje sobie sprawę, 
że wiele rzeczy będzie podlegało 
gorącej dyskusji wewnątrz koalicji, 
że radni PO nie będą unikali oceny 
poprzednich lat sprawowania wła-
dzy przez PSL. Jedynie takie roz-
mowy, a nie wzajemne głaskanie 

mogą doprowadzić Nowogard do 
wejścia na ścieżkę zrównoważone-
go, długotrwałego rozwoju. Proszę 
zauważyć, że PO jako jedyne 
ugrupowanie ma w programie 
dwa niezwykle ważne punkty: 
uzdrowienie budżetu gminy i 
wstrzymanie dalszego zadłużania 
nowogardu. Jest to szczególnie 
ważne w porównaniu z programem 
SLD, w którym powtarzają się 
wciąż słowa: „przeznaczyć większe 
środki”, „zwiększyć wydatki”, „do-
finansować”. Budżet gminy to nie 
jest kapelusz magika, żeby można 
było z niego wyciągać pieniądze, 
których nie ma. Program SLD 
można sfinansować jedynie przez 
zaciąganie dalszych pożyczek. W 
sytuacji, gdy nie bardzo wiadomo, 
z czego spłacić już istniejące długi, 
jest to po prostu zaciskanie sobie 
pętli na szyi. droga, którą pro-
ponuje SLd, jest drogą wprost 
do bankructwa. A w gospodarce 
gminnej powinno być jak w życiu 
rodziny – jeżeli są gorsze czasy, 
to trzeba zacisnąć pasa, spłacać 
długi i wkładać pieniądze w to, co 
przyniesie dochody.

Teraz powrócę do Forum Sa-
morządowego. Rola opozycji jest 
rolą niezwykle ważną w ustroju 
demokratycznym. Opozycja ma 
być obserwatorem i recenzen-
tem tego, co robią ugrupowania 
dzierżące władzę. Ma czuwać 
nad tym, żeby upojone władzą 
ugrupowania nie zapominały o 
rzeczywistości i zdrowym rozsąd-
ku. Piłat ma do mnie pretensje, 
że nie zechciałem porozmawiać z 
radnymi NFS o tym, ile pięknych 
projektów uchwał zablokowała im 
w radzie koalicja SLD-PSL. A co ja 
jestem – spowiednik jakiś? Ja nie 
mam czasu – mam małe dziecko 
i zaległe projekty, które zaczynają 
już drażnić klientów (przepraszam 
Pani Aniu). Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej jej przewodniczący zadał 
pytanie, czy radni NFS chcą zabrać 
głos podsumowujący kończącą 
się kadencję. Zapadła cisza, nie 
było chętnych. Forum Samorzą-
dowe powinno krzyczeć głośno 
o tym czego nie pozwolono im 
zrealizować w radzie. Forum 
powinno wydawać biuletyn w któ-
rym opisane by było rok po roku, 
co zrobiła koalicja na niekorzyść 
miasta. Forum powinno organi-
zować spotkania, żeby otworzyć 
oczy wyborcom na nieudolność 
tych, którzy rządzili... ja się pytam 
– gdzie jest Forum? Gdzie jest 

Marek krzywania? Skrócił wąsy, 
odmłodził się komputerowo o 10 
lat na plakatach, które rozwiesił 
na mieście – i nic więcej. cisza. 
Zatrudnił Piłata, którego rolą po-
winno być pisanie o argumentach, 
które każdy rozsądny opozycjoni-
sta zapisuje sobie na swoich prze-
ciwników w ciągu całej kadencji. A 
Piłat pisze głównie o Szpilkowskim, 
puentując swój artykuł nie jakimś 
najlepszym punktem programu 
NFS, który pozostał by w pamięci 
czytelnika. Piłat puentuje swoje 
pisanie śmiesznym (i również 
kłamliwym, co można sprawdzić 
w czytelni nowogardzkiej biblioteki 
lub w archiwum moich artykułów 
na stronie internetowej www.
szpilkowski.info) odniesieniem  do 
mojego wakacyjnego artykułu za-
chęcającego do jazdy rowerem p.t. 
„Sposób na korki”. Piłat zmarnował 
dwa artykuły nie podając żadnego 
argumentu, który zachęcił by czy-
telników do zagłosowania na NFS. 
W dodatku skompromitował NFS 
jako ludzi, którzy nie orientują się 
w funkcjonowaniu miasta (umowa 
dzierżawy kąpieliska) i nie potrafią 
wyciągnąć na światło dzienne złych 
poczynań swoich przeciwników z 
Rady Miejskiej. no, Panie krzywa-
nia, ale się Pan urządził z takim 
rzecznikiem prasowym...

To ja jako pierwszy, i wciąż 
jedyny, w tym mieście głośno mó-
wię o fatalnym zadłużeniu gminy. 
To ja jako pierwszy uzyskałem 
kopie dokumentów finansowych 
kąpieliska miejskiego i NDK. To 
do mnie przychodzą obcy ludzie, 
którzy chętnie sobie te dokumenty 
bez czekania i zbędnych wniosków 
kserują i przy okazji psy wiesza-
ją na niejednym wysiadywaczu 
stołka w tym mieście. Wystar-
czyło napisać kilka słów gorzkiej 
prawdy w „DN”, abym stał się 
osobą do której warto zadzwonić, 
porozmawiać. W ten sposób jed-
noosobowo spełniam rolę, którą 
powinna pełnić opozycja w postaci 
radnych NFS. Wychodzi na to, że 
nowogardzianie już ocenili, że 
czas nFS dobiega końca, że bycie 
trzecią kadencję bezproduktywną 
opozycją nic nowego nie wniesie 
do obrazu rady Miejskiej. Czas 
już Forum Samorządowemu PO-
dziękować i POstawić na kogoś 
bardziej skutecznego w działaniu, 
na kogoś, kto dużo może zdziałać 
w produktywnej koalicji, a nie w 
bezproduktywnej opozycji.

dokończenie na str. 8
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dokończenie ze str. 7

ŻycZeNiA

Z okazji  
tak pięknego wydarzenia, jakim jest 
40 rocznica Waszego ślubu 

życzymy Wam wszelkiej pomyślności, 
pociechy z dzieci i wnuków, 

oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 
Złotych Godów 

Krystynie i Zygmuntowi 
Górskim 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

Wiktoria, Aneta i Grzegorz

jako post scriptum krótka od-
powiedź dla roberta czapli. Po-
niosła cię Robercie trochę fantazja, 
gdy zasugerowałeś w swoim tekście 
zakończenie przez p. Słomskiego 
dyskursu przedwyborczego - życie 
nie jest takie proste. Zbyt łatwo 
przychodzi ci również oskarżanie 
mnie o kłamstwo i paszkwile. 
Zwłaszcza, gdy dowody na to, że 
piszę prawdę są tak łatwo dostępne. 
Według oświadczenia majątkowe-
go radnego gminy, które złożyłeś 
31 lipca b.r. twoje tegoroczne do-
chody do 31.VII wyniosły 25.791 
zł. Jakby nie liczyć, po podzieleniu 
tego przez 7 miesięcy, daje to 
miesięczny dochód 3.684,48 zł. 
Oświadczenie majątkowe dostęp-
ne jest na stronie internetowej 
biuletynu informacji publicznej. 
jeżeli gdzieś zaistniało kłamstwo, 
to tylko w twoim oświadczeniu 
majątkowym. Czy wstydzisz się 
wobec swoich wyborców, że tak 
dużo zarabiasz? Jeżeli są to uczci-
wie zarobione pieniądze, to nie ma 
się przecież czego wstydzić, choć 

rzeczywiście z taką pensją tracisz 
na wiarygodności, jako reprezen-
tant najuboższych mieszkańców 
Nowogardu.

Szczytem hipokryzji jest twoje 
bajanie o tym, że wynagrodzenie 
burmistrza jest za wysokie. Na 3 
sesji Rady Miejskiej IV kadencji, 
która odbyła się 19.XII.2002 r. 
sam zagłosowałeś za ustanowie-
niem takiego wynagrodzenia. 
Czy wtedy jego wysokość ci nie 
przeszkadzała? Oj, krótką masz 
pamięć Robercie Czaplo. Całe 
szczęście, że dostępne są protokoły 
z obrad Rady.

Wykształcenie, według tego 
co piszesz, masz fantastyczne. 
Doktoryzujesz się i przewidujesz 
już nawet z profesorami „pewne 
zjawiska”. chyba jednak koledzy z 
SLd mają  nieco inne informacje 
na temat twojego wykształcenia, 
bo uczynili cię w Radzie jedynie 
członkiem komisji społecznej, 
podczas gdy na funkcję przewod-
niczącego komisji finansowo-go-
spodarczej (wręcz stworzoną dla 

osoby o tak wysokich kompeten-
cjach jak twoje) wyznaczyli Leszka 
Badowskiego - mgr nauk społecz-
no-politycznych. Każdy rozsądny 
człowiek wie, czym w PRL były 
nauki społeczno-polityczne i jak 
się to ma do współczesnej ekono-
mii. cóż zatem warte jest twoje 
wykształcenie, skoro p. Badow-
ski jest lepszym ekonomistą od 
ciebie?

Piszesz o mnie: „... broń Boże 
gminę przed takim radnym”. Skąd 
aż taka desperacja? Myślisz, że 
Bóg nie ma ważniejszych spraw 
na głowie, żebyś mu ją zawracał 
Szpilkowskim? Pomódl się Rober-
cie o pokój na świecie, żeby dzieci 
nie cierpiały głodu, żeby pieniądz 
nie przekreślał innych wartości. Na 
to nie szkoda absorbować boskiej 
uwagi. Bóg na pewno ucieszy 
się z modlitwy kandydata SLD 
na burmistrza Nowogardu. Bóg 
jest  przecież istotą nieskończenie 
doskonałą, więc posiada zapewne 
również nieskończenie doskonałe 
poczucie humoru.

 WYBORCZE FORUM

Oświadczenie majątkowe Roberta Czapli

Szkoła moich marzeń
 
   Czy jest możliwa poprawa oświaty w naszym 

mieście? Czy potrzebne są specjalne zabiegi w tym 
kierunku?

 Wierzę, że wcale nie trzeba rewolucji, by w naszej 
gminie oświata funkcjonowała lepiej, sprawniej. 
Ogrom zadań dyrektora szkoły wynikających z nad-
zoru nie pozwalały na zajmowanie się tym co w szkole 
jest najważniejsze, a mianowicie, tak jak to ujął nasz 
patron- Jan Paweł II:

„Szkoła jest dla wszystkich - nauczycieli i ucz-
niów - wspólnotą, rodziną wychowawczą, w której 
każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem 
niezależnie od swoich zdolności i możliwości 
intelektualnych, jako że nie można ich uważać za 
jedyne bogactwo osoby. jest to podstawowy waru-
nek rozwoju indywidualnego talentów każdego 
ucznia. Pierwszoplanowa misja szkoły (...) polega 
bowiem na wychowaniu mężczyzn i kobiet, którzy 
w przyszłości będą umieli oddać swoje najlepsze 
zdolności dla dobra społeczeństwa i kościoła. (...) 
Ośrodki oświatowe nie powinny nigdy tracić z oczu 
tego szczególnego zadania, jakie mają wypełniać. 

nauczyciele i wychowawcy mają 
nie tylko zapewnić uczniom wy-
sokiej jakości wykształcenie, ale 
winni też wpajać im wartości mo-
ralne i duchowe o fundamental-
nym znaczeniu w życiu każdego 
człowieka, a także być świadkami 
chrystusa jako źródła i centrum 
wszelkiego życia. niech starają 
się zawsze „uzasadniać nadzieję, 
która w nich jest” (por. 1P 3,15). 
kształtowaniu umysłu musi ko-
niecznie towarzyszyć formacja 
sumienia i rozwój życia moralne-
go poprzez praktykę cnót, a także 
wdrażanie do życia społecznego 
i otwieranie na sprawy całego 
świata.. Takie integralne wycho-
wanie jest nieodzowną drogą 
rozwoju i postępu jednostek, 
narodów, drogą solidarności i 
braterskiego zrozumienia, drogą 
chrystusa i kościoła.”

    Wierzę, że większości szkół 
podstawowych nie trzeba wielu 
zmian, w gimnazjach ważne jest, 
by wzmóc działania wychowawcze 

( zatrudnić pedagogów, psycholo-
gów), natomiast dużym profesjo-
nalizmem powinno odznaczać się 
grono nauczycielskie szkół ponad-
gimnazjalnych. To od nich zależy, 
czy talenty, które są wśród uczniów 
ujrzą światło dzienne i „wypłyną 
na głębię”. Przykładów na to, że do-
brze pokierowana młodzież osiąga 
sukcesy w wielu dziedzinach nie 
trzeba długo szukać.

    Marzę, że kiedyś powiem tak: 
pokolenie JP II, to pokolenie, któ-
remu „chciało się chcieć”. Zawsze 
wierzyłam w to, że młodzieży wy-
starczy dać odpowiednie wzorce, 
być dla nich drogowskazem, a 
osiągnie się z nimi wiele. Pełna 
poświęcenia i profesjonalizmu 
praca z nimi da oczekiwane efekty. 
Z własnego doświadczenia wiem, 
jak ważne jest zaangażowanie się 
nauczyciela w pracy dydaktyczno- 
wychowawczej.  

 Dlatego, teraz nadchodzi czas 
wspaniałych pedagogów, pedago-
gów z charyzmą. To właśnie oni 

powinni zalśnić blaskiem, który 
będzie emanował na uczniów. W 
każdej szkole tacy nauczyciele są, 
wystarczy tylko dodać im „wiatru 
w żagle”. 

Oprócz osobistego zaangażo-
wania się nauczyciela ważna jest 
współpraca z rodzicami. Jeśli 
kiedyś coś mi się udało, to tylko 
wtedy, gdy mnie się „chciało 
chcieć”, gdy włączyli się do tego 
ludzie, którym zależało. Rodzice 
powinni wspólnie z nauczycie-
lami i uczniami wypracowywać 
wzajemny sposób komunikowania 
się, wyrażania swoich opinii oraz 
współdecydowania o charakterze 
szkoły. Tylko wzajemny szacunek, 
zrozumienie i odpowiedni plan 
działania dadzą szansę osiągnię-
cia sukcesu. To właśnie rodzice 
powinni mieć największy wpływ 
na to, czego i jak ich dzieci będą 
uczone. 

Z wyrazami szacunku
  Magdalena Zarębska- Kulesza
      Dyr. SP 4 im. Jana Pawła II Redakcja „Dziennika Nowogardzkiego”

Panie Redaktorze, pragnę i ja wypowiedzieć się na 
łamach naszej gazety na temat uwagi zamieszczonej w 
DN z dnia 21.10.03 r. str. 3 „Listy Czytelników”.

Otóż popieram tą Panioą całkowicie w jej wypo-
wiedzi i uwadze o naszych kandydatach na radnych, 
a przede wszystkim chodzi o listy PiS-u, którzy na 
swych listach do samorządu jak i do Powiatu umieścili 
ludzi w ogóle nie nadających się do zaufania, przrde 
wszystkim takkich jak rodzeństwo i ojca Pana M. 
okręg 1. Chciałem rtównież zwrócić uwagę na sposób 
w jaki Pan Czapla – kandydat na burmistrza uprawia 
agitację – chodzi po domach i prosi o poparci na dzień 
dobry podaje ulotkę i prosi o głosowanie na niego. 
Naśladuje w tym Świadków Jehowy z tą różnicą, że 
Świadkowie nie proszą o poparcie a o przeczytanie 
ulotki. Natomiast Pan Stasik w swym haśle przypomi-
na nam, ze siódme nie kradnij tak jakbyśmy wszyscy 
byli złodziejami.

Bardzo proszę o zamieszczenie mej wypowiedzi 
w naszym „Dzienniku”, którego jestem stałym czy-
telnikiem.

Stały Czytelnik
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FeSTIWaL 
kOSZykÓWkI

W dniach 3-5 listopada, w Nowogardzie w 
hali ZSO przy ulicy Boh. Warszawy 78, odbę-
dzie się IX Ogólnopolski Turniej Mini Koszy-
kówki Dziewcząt klas V, o puchar Burmistrza 
Nowogardu. W ciągu trzech dni rozegranych 
zostanie 27 spotkań, które rozpoczną się w 
piątek 3 listopada o godz. 8.30, natomiast finał 
odbędzie się w niedzielę o godzinie 12.30. Za-
praszamy wszystkich sympatyków koszykówki 
do sportowego kibicowania podczas turnieju, co 
miejmy nadzieję przyczyni się do uatrakcyjnie-
nia imprezy. Organizatorem zawodów jest UKS 
„TRÓJKA NIEBIESKA- TEAM” Nowogard oraz 
Ognisko TKKF „WODNIAK” Nowogard

HarMOnOGraM GIer

Piątek
8.30  Przemków  - Inowrocław
9.30  Zgorzelec - Janikowo
10.30  Nowogard - Białogard
11.30  Polkowice - Koszalin
12.30 OTWarcIe
13.00 Poznań - Przemków
14.00 Gorzów - Zgorzelec
15.00 Inowrocław - Polkowice
16.00 Janikowo - Nowogard
17.00 Koszalin - Poznań
18.00 Białogard - Gorzów
19.00 Przemków - Polkowice

Sobota
8.00 Zgorzelec - Białogard
9.00 Przemków-Koszalin
10.00 Nowogard-Gorzów
11.00 Poznań-Polkowice
12.00 Inowrocław-Koszalin
13.00 Gorzów-Janikowo
14.00 Nowogard-Zgorzelec
15.00 Poznań-Inowrocław
16.00 Janikowo-Białogard
17.00 Półfinał          a1-B2
18.00 Półfinał          B1-a2
               
niedziela
8.30 Mecz o miejsce IX
9.30 Mecz o miejsce VII
10.30 Mecz o miejsce V
11.30 Mecz o miejsce III
12.30 FInaŁ
14.00 ZakOŃcZenIe 
 TurnIeju

dart z „kretmanem”

kolarstwo kołem się kręci
Sezon szosowy i torowy 2006 

przechodzi do historii. Dla klubu 
Chrabąszcze Nowogard okazał się 
bardzo udany. Nasi kolarze odnie-
śli kilka błyskotliwych sukcesów. 
Dwa medale z Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży na Torze w 
Łodzi Artura Komisarka, a także 
zwycięstwa w dwóch edycjach 
Pucharu Polski i zwycięstwo w 
generalnej klasyfikacji Pucharu 
Polski, Mistrzostwo Polski LZS w 
kategorii junior młodszy to tylko 
część dorobku jednego zawodnika. 
Wiele zwycięstw i wysokich lokat w 
wyścigach etapowych i klasykach. 
Na słowa uznania zasłużył też nasz 
młody junior Łukasz Janic, który 
zrobił w tym sezonie duże postępy. 
Liczymy, że w sezonie 2007 będzie 
czołowym zawodnikiem klubu. 
Do wyróżniających się zawod-
ników należy zaliczyć Mateusza 
Magiereckiego. Bardzo pracowity 
i sumienny zawodnik. Potrafi rea-
lizować taktyczne zadania podczas 
wyścigu. Ma duży wkład w sukcesy 
Artura Komisarka oraz pewne 
miejsce w Kadrze Wojewódzkiej 
Juniorów. Młodsi zawodnicy jak 
Patryk Komisarek czy Paweł Ko-
lasiński odnosili sukcesy w Lidze 

Szosowej i Torowej, zdobywając 
medale  w Mistrzostwach Okręgu. 
Jest też grupa nowych adeptów ko-
larstwa. Chciałoby się powiedzieć, 
iż spokojnie możemy patrzeć w 
przyszłość. Zdolnej młodzieýy 
w Nowogardzie i okolicach nie 
brakuje. Jednak najwaýniejsze sŕ 
finanse. A tu juý nie jest tak ko-
lorowo. Co roku przygotowujemy 
budýet. Na ten sezon otrzyma-
liúmy Ľ tego co potrzebowaliúmy. 
Resztć budýetu musieliśmy „wy-
pracować sami”. Składała się na to 
społeczna praca Trenera i Prezesa, 
pomoc sponsorów np. badania 
lekarskie (Przychodnia „Praxis” 
doktora Krzysztofa Kosińskiego). 
Wspomagały nas zaprzyjaźnione 
stacje benzynowe, sklepy rowe-
rowe. Dużą pomoc otrzymujemy 
od Zbigniewa Szczepkowskiego 
– dyrektora kolarskiej zawodowej 
grupy DHL AUTHOR. Znaczący 
wkład mają sami rodzice zawod-
ników - pomagają i dopingują 
swoje pociechy. Na przyszły sezon 
musimy zakupić przynajmniej 
dwa rowery szosowe. Koszt tego 
sprzętu szacujemy na ok. 15 tys. 
złotych. To jest aktualnie połowa 
budżetu klubu. Decyzja będzie 

bardzo trudna ponieważ kupując 
rowery, pieniędzy wystarczy tylko 
na przygotowania do sezonu, no 
może na pierwsze starty i co dalej? 
Jedynym sensownym rozwiąza-
niem tego problemu byłoby zwięk-
szenie dotacji . Czy możemy liczyć 
na większe środki od Burmistrza? 
Jesteśmy przekonani, że w pełni 
na to zasłużyliśmy. Dowodem 
tego są wyniki sportowe, które 
potwierdzają pracę i zaangażo-
wanie zawodników i działaczy. 
Zbliżają się wybory samorządowe. 
Wybierzemy Radę i Burmistrza. 
Czy młodzież utalentowana spor-
towo może liczyć na przychylność 
Władz? Miejmy nadzieję, że tak. 
W przeciwnym razie najzdolniejsi 
odejdą do innych klubów, do in-
nych miast. Czy stać nas na taką 
rozrzutność. Wiadomym jest, że 
każda złotówka zainwestowana 
w młodzieżowy sport zwraca się 
potrójnie. Oddaję to pod rozwagę 
tych, którzy będą „rozdawać i 
dzielić” po wyborach. 

Prezes LUKS 
Panorama-Chrabąszcze 

Nowogard
Henryk Sawicki

Dnia 28 października w Pubie 
„Pasadena” rozegrano Ogólno-
polski Turniej DARTA o puchar 
„Kretmana”, w którym wzięło 
udział 21 zawodników. W kate-
gorii mężczyzn w finale spotkało 
się dwóch zawodników z Biało-
gardu, wygrał Mariusz Krawczyk 

przed Pawłem Szakowskim, 
trzecie miejsce zajął Jacek Kunat 
z Koszalina. Najlepszym zawod-
nikiem z Nowogardu był Wojtek 
Kępa. Wśród pań tradycyjnie 
wygrała Ania Protas przed swo-
ją siostrą Elą. Na zakończenie 
Turnieju puchary i nagrody 

wręczył szef „Kretmana” Robert 
Augustynek. 

Chciałbym nadmienić, że 
Robert Augustynek jest spon-
sorem I-ligowej drużyny Darta 
grającej pod nazwą „Kretman” 
Nowogard.

andrzej Szafran

Weekend w Kinie „Orzeł”

7 krasnoludków – historia 
prawdziwa

Komedia Niemcy 2004 r., reż. Sven Unterwaldt Jr., głosu użyczyli: 
Maciej Stuhr, Jerzy Kryszak, Joanna Jabłczyńska, czas trwania 95 min., 
projekcja: piątek – niedziela godzina 17.00

Mieliśmy jużprawdziwą historię Czerwonego Kapturka, teraz może-
my obejrzeć jak to na prawdę było z tymi krasnoludkami i Królewną 
Śnieżką.

Za górami, za lasami, siedmiu krasnoludków schroniło się w lesie. 
Szczycik (Maciej Stuhr), Dołek (Paweł Wilczak), Knedel (Robert Makło-
wicz), Loczek (Jerzy Kryszak), Prezes (Cezary Morawski), Czak (Jarosław Boberek) i Młotek (Zbigniew 
Suszyński) wybrali własne towarzystwo nie zakłócane odgłosami łamanych serc. I żyliby sobie dalej tak 
spokojnie, gdyby nie nagłe pojawienie się Królewny Śnieżki (Joanna Jabłczyńska), która wywróciła do 
góry nogami ich uporządkowane życie. Ta sytuacja może jednak nie potrwać długo, gdyż na poszukiwanie 
Śnieżki wyruszył właśnie Wielki Łowczy (detektyw Krzysztof Rutkowski) wysłany przez Złą Królową 
(Katarzyna Figura). Ale na zamku – poza Złą Królową – czeka na Śnieżkę również wielka miłość w 
osobie Królewskiego Błazna (Kuba Wojewódzki). Ag
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻyWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONy 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIca od 119 zł za 1 szt
- FuLda od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

kury nIOSkI 
1,5-roczne 

WyPrZedaż 
Gospodarstwo Drobiarskie Ża-

bowo 13, 
tel. 091 39 106 66

Gabinet kosmetyczny 
BIOQueLL & SPa

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia Medycyny Pracy 
nZOZ „SanuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWaGa aBSOLWencI!!! 

ceny PrOMOcyjne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

jur-TranS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” w nowogardzie 
informuje, że rozpoczęła budowę budynku 

mieszkalnego 32-rodzinnego 
przy ul. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania lokatorskiego lub własnoś-
ciowego zapraszamy do nowej siedziby SM „Cisy” przy ul. Poniatowskie-
go 7a
W realizowanym budynku występują mieszkania – 2 pokojowe o pow. 
50,00m2 :
1)wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie – 36.000,00zł
2)wkład budowlany na mieszkanie własnościowe – 100.000,00zł
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007r.
 Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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OG£OSZENIA 
dRObNE

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIca od 119 zł za 1 szt
- FuLda od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam działkę zagospodaro-

waną, z altanką przy ul. Zamkowej. 
Tel. 0606 945 398.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, 
Dębice. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowo-
gardzie. 0661 957 649.

• Wynajmę kawalerkę w centrum 
Nowogardu. 0604 787 696.

• Zamienię mieszkanie 3-pokojowe 
po kapitalnym remoncie na mniej-
sze. 0606 197 623.

• PŁOTY – dom wolnostojący wol-
nostojący z 1991 r., przy trasie 
A-6, 220 m kw., pow. cał. + strych 
do adaptacji, garaż, działka 522 m 
kw. własnościowa, cena 220.000 zł 
(tylko gotówka). Tel. 091 38 51 730, 
0508 820 122. 

• Firma poszukuje lokalu do wyna-
jęcia w Nowogardzie. Kontakt tel. 
091 880 92 22 lub 0609 090 210.

• Sprzedam mieszkanie 55 m kw. 
w Nowogardzie, stare budow-
nictwo, ii p., bezczynszowe, do 
remontu, piece, pomieszczenie 
gospodarcze 11 m kw. Tylko po-
ważne oferty. 0600 302 641.

• Zamienię mieszkanie 4-pokojo-
we własnościowe (wspólnota) oś. 
Bema na 3-pokojowe lub 2-po-
kojowe duże (też własnościowe). 
0667 432 142.

• Budynek gospodarczy murowany 
280 m kw. na działce 2000 m kw. 
+ łąka 1,4 ha w Nowogardzie – ul. 
Krótka. Cena 120.000 zł – do nego-
cjacji. 0046 40 49 02 78.

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia 2-pokojowego lub Kowalskiej. 
Tel. 0607 061 462.

• Nowogard, ul. Warszawska, 3 po-
koje, 58 m kw., II piętro, spółdziel-
cze własnościowe, niskie opłaty, 
parkiet, cena 85 tys., tel. 0507 
427 027.

• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 
50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

MOTORyZAcJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-

nault Laguna II z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Koła zimowe. Tel. 0601 987 249, 
0601 938 293.

• Sprzedam Ford eskort combi bia-
ły, poj. 1,8TDI, 1998 r., 2 x airbag, 
centralny zamek, elektr. szyby 
przód, wspomaganie kierownicy, 
hak, przebieg 160.000 km, niemie-
ckie tablice, cena 6.000 zł. 0693 
469 302.

ROLNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki gle-
bogryzarką wraz z siewem żyta 
na poplon za jedyne 0,40 zł od 
metra kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. inżynier 
rolnik. 0600 653 124.

• Prosiaki sprzedam. 0888 240 753, 
091 419 10 76.

• Sprzedam byka do hodowli rasy 
mięsnej Welsh Black. Tel. 091 39 
25 132.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. Nowo-
gard. Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam krowę. Tel. 091 39 
18 676.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Kompleksowe remonty miesz-
kań wykonam.	 0608	 364	330,	
0600	347	308.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepety-
cje. 0608 654 492.

• DyWANOPRANie – 0604 
373 143.

• Usługi transportowe do 1,5 t. 
Faktura VAT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Blacharsko-dekarskie, docieplenia. 
Tanio i solidnie. Tel. 0885 157 291.

• J. angielski – korepetycje. 0668 
226 064.

• Usługi remontowe – regipsy, pa-

P.H.HurTPOL w Nowogardzie

zatrudni kierowców
Wymagamy:

Prawo jazdy kat.”C”
Aktualny kurs „na przewóz rzeczy”             

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV 
i listu motywacyjnegona adresP.H.HURTPOL ul.Młynarska 1a 
72-200 Nowogard lub na adres e-mailowy: kadry@hurtpol.pl 

dodatkowe informacje pod nr telefonu 091/5792919 fax 5792939

nele, glazura, malowanie. 0600 
121 043, 0663 312 601.

• Nowa technologia czyszczenia i 
malowania dachów. Profesjonal-
nie i szybko. 091 39 26 084, 0607 
519 251.

• Usługi transportowe. 0694 
325 416.

• Transport, przeprowadzki. 0604 
516 451.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
0603 584 553.

• Język niemiecki. 091 39 21 195.

PRAcA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

 Przyjmę kierowcę międzynaro-
dowego z doświadczeniem c + e, 
Polska – Szwecja. 0693 682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• Przyjmę fachowców – płytkarzy i 
regipsiarzy. 0609 960 789.

• Niemcy! Potrzebne panie do 
opieki. 091 39 21 195.

• Pilnie potrzebna manikiurzystka 
do zakładu fryzjerskiego. 091 39 
23 540.

• Poszukuję młodej osoby do opie-
ki nad 8-latkiem wieczorami i w 
weekendy. 0510 244 073.

• Przyjmę do pracy kierowcę z kat. C. 
Tel. 501 692 145.

iNNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 

elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• Sprzedam pudelka szczenia-
ka (pies) koloru czarnego. 0609 
349 138.

• Sprzedam wózek głęboki ze spa-
cerówką firmy TAKO, błękitno-nie-
bieski, cena 350 zł. 091 39 186 52, 
0507 724 964.

• Oddam 3-miesięczną suczkę w 
dobre ręce. 0697 116 186.

• Sprzedam dwuteowniki: wys. 0,20 
cm x 2,90 m x 9 szt, 0,20 cm x 5,70 
m x 1 szt, 0,18 cm x 5 m x 2 szt, 0,16 
cm x 3,60 m x 3 szt w cenie złomu 
użytkowego. Tel. 0606 118 102.

• Sprzedam pieski pudelki. 091 39 
26 000, 0697 99 26 05.

• Sprzedam łóżko do sypialni, ławo-
stół czarny, zamrażarkę i kuchnię 
gazową-elektryczną – stan b. do-
bry. 0694 325 416, 0696 973 613.

• Kupię – sprzedam pilarki spali-
nowe firmy Husqvarna (na czę-
ści). Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 
do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam gitarę (stan b. dobry) i 
2 pokrowce (w tym jeden nowy!) 
TANIO! 0663 441 946.

• Oddam kundelki w dobre ręce. Tel. 
091 39 20 978.
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 Witamy wśród nas...

Córka Moniki i Seba-
stiana ur. 28.10.06 z 
Konarzewa

Córka Teresy Króli-
kowskiej ur. 29.10.06 z 
Bęczna

Córka Katarzyny Szew-
czyk ur. 29.10.06 z Ba-
gien

Córka Andżeliki Ci-
chockiej ur. 29.10.06 z 
Wrześna

Syn Agnieszki Wiś-
niowskiej i Mariu-
sza Cebulskiego ur. 
30.10.06 z Nowogardu

Córka Róży Lipskiej ur. 
30.10.06 z Nowogardu

Syn Kingi Sobeckiej ur. 
30.10.06 ze Szczecina

Syn Marleny Wypart 
ur. 31.10.06 z Kulic

Syn Izabeli i Patryka 
Nowak ur. 31.10.06 z 
Nowogardu

Syn Wiolett Jurczyk ur. 
31.10.06 z Nowogardu

Córka Pauliny Wa-
sylenko ur. 1.11.06 z 
Mrzeżyna

Wiktoria córka Sylwi 
i Daniela ur. 1.11.06 z 
Nowogardu
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krzyżówka nr 44kupon nr 44 Humor 
Henia Szczupaka

Wzór pracowitości
O jego pracy zdania nie zmienię.
On zawsze robił… Dobre wrażenie.

Radni – czy śnięte ryby
Ryby się zwykle psują od głowy
(To zwłaszcza cecha śniętych ryb!)
Gdy z mętnej wody ich nie wyłowisz,
Całe pogłowie stoczy grzyb!
Spławmy te święte ryby pospiesznie,
Nim w czystych źródłach zamrze ruch.
Zanim wypłyną znów na powierzchnię,
By w fali wyborczej pławić brzuch!
Spławmy rekina, spławmy flądrę,
Nim się w ożywczy włączą prąd.
I nie pozwólmy płynąć im z prądem,
(Wszak one wolą ten prąd z kont!)
Trzeba nareszcie odnaleźć sposób,
By je wyłowić z morza słów:
Niech śnięte ryby nie mają głosu,
Gdy się od pustych psują głów!

Po wyborach
Na niejednej grzędzie,
Nie ten co trza – siędzie.

Śmiech na sali
Niepotrzebne nam już kabarety,
Wystarczy posłuchać obrad sejmu – 
Niestety.

rozwiązania krzyżówki nr 
43 – naSI  kandydacI – na-
desłali:

Jan Nikicin – Włodzisław, Ag-
nieszka Skowrońska – Strzelewo, 
Irena Domagalska – Strzelewo, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Jerzy Zawadzki – Orzechowo, 
Andrzej Czarnowski – Osowo, 
Krystyna Tretiak – Maszkowo 
oraz z Nowogardu: Katarzy-
na Saja, Andrzej Leszczyński, 

Ryszard Gutowski, Mirosława 
Rutkowska, Krystyna Młynarska, 
Zbigniew Szeremeta, Szczepan 
Falaciński, Marek Feliksiak, 
Anita Danicka, Malwina Felik-
siak,  Franciszek Palenica, Alina 
Narkiewicz, Władysława Kubisz, 
Stanisława Pokorska, Alicja Wy-
pych, Jan Mikłaszewicz, Adam 
Orłowski, Iwona Kamila Le-
pianka, Andrzej Włodek. Nr 42 
– Franciszek Palenica.

Prenumeraty „dn” na gru-
dzień wylosowali:

- Alina Narkiewicz,
- Mirosława Rutkowska,
- Franciszek Palenica.

Gratulujemy!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZyK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

27 października 2006 r., eugeniusz Romanowski, ur. 1937 r., Nowogard

27 października 2006 r., Maria Szulc, ur. 1928 r., Jarchlino

Nowogard 02.11.2006r.

OFeRTy PRAcy PUP GOLeNiÓW, 
FiLiA NOWOGARD

1. Kucharz
2. Mechanik samochodów osobo-

wych
3. Sprzedawca
4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca paliw
6. Pracownik budowlany
7. Pracownik produkcji (jeliciarz)
8. Piekarz (cukiernik)
9. Elektryk
10. Operator myjni samochodowej 
11. Przedstawiciel finansowy 
12. sztaplarz z uprawnieniami

OFeRTy PRAcy SPOZA ReJONU
1. pracownik fizyczny – kierowca 

min. B ( Szczecin)
2. Pracownik obróbki skór (Łozienica 

k. Goleniowa)
3. Pracownik ochrony (gr. inwalidz-

ka)
4. Elektryk(Rurka. Goleniwa)
5. Traktorzysta opasowy (Rurka k. 

Goleniowa)
6. Kucharz (Niechorze)
7. Pracownik gospodarczy (Szczecin 

Dąbie)
8. Elektromechanik, mechanik sa-

mochodowy, operator myjni sa-
mochodowej, blacharz samocho-
dowy, lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy (Szczecin 
Dąbie)

9.  Przedstawiciel regionalny/agent 
(Wrocławek) 

10. Cieśla zbrojarz, pracownik bu-
dowlany  (Rzeszów)

11. Magazynier (Szczecin Dąbie) 
12. Spawacz (Szczecin)
13. Piekarz ciastowy, stołowy, pie-

cowy, samodzielny cukiernik (Ba-
niocha)

14. Jednostka Wojskowa (Glewice k. 
Goleniowa)

15. Szwaczka (Goleniów)
16. Pomoc krawiecka, oferta dla 

osób niepełnosprawnych (Gole-
niów)

17. Sprzątaczka (Wojcieszyn)
18. Kierowca C+E (Gryfice)
19. Kierowca C+E (Węgorza)
20. Kucharz, pomoc kuchenna 

(Glewice k. Goleniowa)
21. Kelnerka (Rewal)
22. Kucharz (Resko)
23. Sztaplarz z uprawnieniami, pra-

cownik gospodarczy ( Goleniów )

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. 
Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 1:2 (1:0)

juniorzy: Przerwana passa
Pomorzanin: Bobrowski (68’ 

Frąckowiak) – Mordzak, Jaku-
bowski, Domanowski, Pasz-
kiewicz, Litwin (80’ Hoppe), 
Pertkiewicz, Majdziński, Maj-
czyna, Iwaniuk, Borowik (63’ 
Kasprzyk).

Bramka dla Pomorzanina: 
Pertkiewicz.

Niepokonanym od pięciu 
spotkań juniorom Pomorzanina 
Nowogard nie wyszedł mecz 
ostatniej kolejki. Do naszego 
miasta przyjechał dwunasta 
drużyna tabeli 
mając niemal 
dwukrotnie 
mniejszy do-
robek punk-
towy od pod-
opi e c z nych 
C z e s ł a w a 
S o w y.  N i e 
przeszkodzi-
ło im to jed-
nak przerwać 
długiej passy 
zwycięstw.

P i e r w s z a 
groźną sytu-
ację stworzyli 
gospodarze. 
W  1 0 .  m i -
nucie Boro-
wik próbuje 
przelobować 
bramkarza, robi to jednak zbyt 
mocno i piłka przelatuje nad 
poprzeczką. Pięć minut później 
ten sam zawodnik znajduje się 
w podobnej sytuacji, decyduje 
się na takie samo rozwiązanie. 
Niestety, finał jest również ten 
sam.

W 20. minucie kontrę prze-
prowadza Odra, lecz Jakubow-
ski czystym wślizgiem w polu 
karnym powstrzymuje rywala. 

W 25. minucie obrońcy gości 
źle wybijają piłkę, która trafia 
pod nogi Litwina, ten od razu 
decyduje się na strzał i piłka tra-
fia w poprzeczkę. W 30. minucie 
sędzia odgwizduje rzut wolny 
dla Pomorzanina. Do piki usta-
wionej na 18. metrze podchodzi 
Majczyna, lecz jego strzał wybija 
bramkarz. Pięć minut później 
pada bramka dla Odry. Jeden z 
jej graczy mija naszych obroń-
ców i zdobywa prowadzenie dla 
swojego zespołu.

Do końca tej odsłony meczu 
niewiele zdarzyło się na boisku, 
początek drugiej był równie 
mało obfity w podbramkowe 
akcje. Dopiero w 60. minucie 
naszej bramce zagrażają rywale. 
Błąd Bobrowskiego i jeden z gra-
czy Odry znajduje się sam przed 
naszym bramkarzem. Sytuację 
próbował naprawić Jakubowski, 
lecz tym razem jego wślizg skoń-
czył się faulem. Sędzia nie miał 

wyjścia i pokazał mu czerwoną 
kartkę. Na nasze szczęście było 
to jeszcze przed „szesnastką” a 
rzut wolny został źle wykonany 
i bramka nie padła. Stało się to 
pięć minut później. Ładna akcja 
Odry kończy się skutecznym 
strzałem z 20 metrów i jest już 
0:2.

Pomorzanin rzucił się do odra-
biania strat. W 70. minucie strzał 
Pertkiewicza z rzutu wolnego 
przelatuje jeszcze nad bramką, 
lecz już w 75. minucie piłka zna-

lazła drogę 
do siatki. 
nasz za-
w o d n i k 
m i n ą ł 
t r z e c h 
r y w a l i , 
zdecydo-
w a ł  s i ę 
na strzał 
z 23. me-
trów zdo-
by w aj ą c 
b r a m k ę 
kontakto-
wą. Nasi 
uwierzyli 
w swoje 
siły tym 
bardziej, 
ż e  dw i e 
m i n u t y 

później po brutalnym faulu na 
Pertkiewiczu sędzia pokazał 
czerwona kartkę zawodnikowi 
gości i siły się wyrównały. W 80. 
minucie dwa razy przed szansą 
na wyrównanie stanął Majczyna, 
lecz wynik nie uległ zmianie. W 
83. minucie bliski tego był Part-
kiewicz, gdy zdecydował się na 
uderzenie z rzutu wolnego z 35. 
metrów. Mocno uderzona piłka 
leciała wprost w okienko, lecz 
bramkarz zdołał obronić jego 
strzał. Trzy minuty później Po-
morzanin wykonywał rzut rożny. 
Mordzak posłał piłkę na głowę 
Pertkiewicz, lecz ten strzelił tuż 
obok bramki. To była ostatnia 
akcja naszego zespołu i wynik 
meczu nie uległ już zmianie.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Osadnik My-

ślibórz 3:0, Mieszko Mieszkowice 
- Dąb Dębno 4:2, Piast Chociwel 
- Fagus Kołbacz 4:1, Hutnik EKO 
TRAS Szczecin - Piast Chosz-
czno 2:3, Vineta Wolin - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 3:3.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 14 42 69-7
2.  Vineta Wolin 14 35 57-12
3.  Osadnik Myślibórz 14 28 52-19
4.  Pomorzanin nowogard 14 25 23-23
5.  Dąb Dębno 14 23 42-25
6.  Kłos Pełczyce 13 22 38-25
7..  Hutnik EKO TRAS Szczecin 14 21 33-53
8.  Mieszko Mieszkowice 14 21 21-34
9.  Sparta Gryfice 14 18 22-30
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 14 16 38-31
11.  Polonia Płoty 13 16 37-25
12.  Odra Chojna 14 16 26-45
13.  Radovia Radowo Małe 13 10 16-66
14.  Fagus Kołbacz 14 9 14-35
15.  Piast Choszczno 14 9 14-51
16.  Zorza Dobrzany 13 6 22-43

Pertkiewicz (przy piłce) zdobył honorowąbramkę dla Pomorzanina i 
był bliski zdobycia kolejnych. (foto 3 Pomorzanin)

Wyjazd 
do lidera

W najbliższy weekend rozegrane zostaną me-
cze ostatniej kolejki rundy jesiennej V ligi. (Nie 
oznacza to jednak, że będą to ostatnie mecze w 
tym roku. ZZPN zaplanował rozegranie jeszcze 
dwóch kolejek rundy wiosennej.) Już w sobotę 
Pomorzanina czeka niezwykle trudny mecz. 
Podopieczni Wojciecha Kubickiego pojadą do 
Dębna by zmierzyć się z liderem tabeli miej-
scowym Dębem. 

Patrząc na ligową tabelę trudno znaleźć po-
wody do optymizmu. Dąb do tej pory zachowu-
je status drużyny niepokonanej. W czternastu 
meczach odnotował tylko dwa remisy z Odrą 
Chojna i Orłem Trzcińsko Zdrój. Z kolei Pomo-
rzanin złapał zadyszkę, czego najlepszym dowo-
dem jest ostatnia kolejka, w której Pomorzanin 
doznał pierwszą porażkę na własnym boisku. 
Cała nadzieja w tym, że piłka nożna jest jedną 
z najbardziej nieprzewidywalnych dyscyplin 
sportowych, więc na boisku może zdarzyć się 
wszystko.

Początek meczu godzina 14.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta Gryfice, Piast 

Choszczno - Radovia Radowo Małe, Zorza 
Dobrzany - Piast Chociwel, Osadnik Myślibórz 
- Mieszko Mieszkowice, Kłos Pełczyce - Vineta 
Wolin, Fagus Kołbacz - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin, Odra Chojna - Polonia Płoty.

Andrzej Garguliński

Sonda kibiców

Wygrał Marek 
Piątkowski

Zakończyło się kolejne głosowania na najlep-
szego zawodnika ostatniego meczu nowogardz-
kiej drużyny prowadzone na stronie interneto-
wej www.pomorzaninnowogard.za.pl.

Kibice są raczej dalecy od zadowolenia gdyż w 
minionej kolejce Pomorzanin odniósł pierwszą 
porażkę na własnym boisku. Zdaniem inetr-
nautów biorących udział w sondzie najlepiej 
na boisku zaprezentował się nasz doświadczony 
bramkarz Marek Piątkowski. Co prawda za-
wodnicy Odry Chojna dwukrotnie zdołali go 
pokonać niemniej uchronił on naszą drużynę 
od wyższej porażki broniąc m.in. rzutu karnego 
i popisując się dobrą interwencją przy strzale 
z najbliższej odległości w pierwszej połowie 
meczu. Co trzeci głosujący postawił właśnie 
na niego.

Drugie miejsce zajął będący w tym sezonie 
ostoją naszej defensywy Marcin Miklas, na 
którego głos oddało 28 % uczestników sondy. 
Trzecie miejsce przypadło w udziale jego bratu 
Krystianowi Miklasowi, który zyskał 19 % 
poparcie.

Gratulujemy i zapraszamy do głosowania.
Andrzej Garguliński
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KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż
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Czytaj str. 4

płatne ogłoszenie wyborcze

Ostatni nowogardzki 
sondaż wyborczy!

Kandydat do Sejmiku

Kazimierz
ZIEMBA

Kandydat
na Burmistrza

Nowogardu

Lista nr pozycja nr1 1

PSL

Ja znam Twoje problemy i wiem jak Ci pomóc.

Czesław
CZERNIKIEWICZ

Kandydat do Rady Powiatu

Głosuj na mnie.

Lista nr miejsce na liście6 4

lat 51,
wykształcenie wyższe,

właściciel Drogerii
„NATURA WITTER"

Nowogardzkie
Forum
Samorz doweą

ZBUDUJEMY PRZYSZ OŁ ŚĆ

Witalij
Grebieniuk

LISTA NR poz.15 2

Kandydat do Rady Powiatu

płatne ogłoszenie wyborczepłatne ogłoszenie wyborcze

płatne ogłoszenie wyborcze

Usługi 
Ksero 

- u nas najtaniej!!! 
Zapraszamy 

od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto

WYNIKI II SONDAŻU WYBORCZEGO 
WYBÓR BURMISTRZA
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KALENDARIUM
7 listopada
imieniny: Achilles, Antoni, Engelbert, Florencjusz, Her
kulan, Hezychiusz, Karina, Melchior, Nikander, Nikandra, 
Piotr, Przemił, Rufus, Wilibrord, Wincenty i Żelimir.

8 listopada
imieniny: Bogdan, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, 
Godfryd, Gotfryd, Jan, Józef, Klaudiusz, Klarus, Marcin, 
Maur, Paweł, Sewer, Sewerian, Sędziwoj, Symforian, Sym
foriana, Symplicjusz, Symplicy, Wilehad i Wiktoryn.

9 listopada
imieniny: Agrypin, Aleksander, Benignus, Benigny, 
Bogdan, Dziwigor, Elżbieta, Genowefa, Gorzysław, Joanna, 
Ludwik, Nestor, Orestes, Ścibor, Świecław, Teodor i Ursyn.

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

• Oddam za darmo meble pokojowe. Ważne 
do 7.11.br. Tel. 091 39 25 087.

• Oddam za darmo lodówkę. Tel. 091 39 22 
567 wieczorem.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Emeryci i Renciści 
Zakładu Karnego 

Zarząd Koła zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na wieczornicę z okazji Dnia Niepodległości, 
która odbędzie się 17.11.06 r. o godz. 18.000 w sali 
szkoły nr 3 ul. Boh. Warszawy. Udział własny to 
koszt 15 zł. Zapraszamy

Zarząd Koła E i R

Pomóżcie tym ludziom (cz. II)

Kronika policyjna

W jednym z ostatnich nume-
rów Dziennika Nowogardzkiego 
opisaliśmy trudną sytuację matki 
z dziećmi, która – wg opinii czy-
telników – mieszka na działce.

Dziś zamieszczamy wypo-
wiedź samej zainteresowanej, 
która zgłosiła się do naszej re-
dakcji:

„Z budynku przy ul. Kowal-
skiej 5 zostałam eksmitowana 
tydzień przed Świętami Bożego 
Narodzenia w ubiegłym roku. 
Był to piątek. Jako lokal zastępczy 
otrzymałam mieszkanie socjalne 
w byłym hotelu robotniczym w 
Osowie, do którego musieliśmy 
przeprowadzić się od razu. Miesz-
kanie o powierzchni użytkowej 
62,80 m kw., a mieszkaniowej 
45,30 m kw. zgodnie z umową 

jaką otrzymałam z ZBK miało 
być wyposażone w energię elek-
tryczną, centralne ogrzewanie i 
gaz ziemny.

Tego tam nie było. Kierownik 
ZBK zapewnił mnie, iż prąd bę-
dzie podłączony w poniedziałek. 
Niestety tak się nie stało. Ponie-
waż nie było ogrzewania wraz z 
dziećmi siedzieliśmy w domu w 
czapkach, rękawiczkach i kurt-
kach. W Osowie mieszkaliśmy 
w domu, w którym przebywał 
także brat mojego męża, który 
pod wpływem alkoholu wszczy-
nał awantury. Ganiał nas nawet 
z siekierą.

Postanowiłam więc wrócić do 
Nowogardu, gdzie mieszkamy 
obecnie u siostry mojego męża.

Zarówno ja, jak i mój 19-letni 

syn pracujemy, jesteśmy w stanie 
płacić za opłaty bieżące, czynsz, 
itd.

Nie chcemy żadnego luksuso-
wego mieszkania, chcemy żyć spo-
kojnie w  normalnych warunkach, 
jak ludzie. Nie możemy ciągle 
mieszkać u kogoś, a o powrocie do 
Osowa mowy być nie może. Tam 
się nie da żyć. Prosimy o pomoc, 
gdyż rozmowy z urzędnikami 
nie przynoszą żadnych rezulta-
tów. Zawsze jestem odsyłana z 
kwitkiem.”

Tyle wypowiedzi naszej czytel-
niczki. Dramat kobiety z dziećmi 
nie może pozostać bez echa. 
Tym ludziom naprawdę trzeba 
pomóc.

I. Karczyński

W poniedziałek zgłoszono 
kradzież portfela, w którym 
znajdowało się 550 zł należącego 
do starszej kobiety mieszkającej 
przy ulicy 3 Maja. Do jej drzwi 
zapukały dwie kobiety podające 
się za pracownice pomocy spo-
łecznej. Pod pretekstem koniecz-
ności przeprowadzenia badania 
położyły ją na tapczanie i wów-
czas jedna z nich powiedziała, 
że musi iść do przedpokoju po 
stetoskop i już nie wróciła. To 
była już kolejna kradzież doko-
nana według tej samej metody. Z 
reguły do starszych przychodzą 
osoby podające się za lekarzy 
czy siostry PCK. Policja apeluje 
o ostrożność.

Tego dnia zgłoszono również 
kradzież telefonu komórkowego 
ericsson k 300 wartości 240 zł. 
Dokonano jej kilka dni wcześniej 
na terenie Zespołu Szkół Pond-
gimnazjalnych.

Na drodze Osina – Przypól-
sko kierowca peugeota potrącił 
rowerzystę.

We wtorek w okolicy parkingu 
leśnego na drodze prowadzącej 
do Stargardu zatrzymano kieru-
jącego mercedesem Andrzeja D. 
Badanie wykazało, że miał on w 
wydychanym powietrzu około 
0,9 promila alkoholu.

Z zaparkowanego przy ulicy 
Wyszyńskiego ciągnika skra-
dziono plecak, w którym znajdo-
wało się 20 zł, drugie śniadanie i 
termos. Po dwóch dniach doku-
menty zostały odnalezione.

Wieczorem na ulicy 3 Maja 
w okolicy sklepu „Rodzynek” 

samochód potrącił kobietę prze-
chodzącą w niedozwolonym 
miejscu. Kobieta z poważnymi 
obrażeniami została przewie-
ziona do szpitala na ulicy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. Kie-
rowca był trzeźwy, a wpływ na 
całe zdarzenie miały zapewne 
fatalne warunki atmosferyczne, 
padający wówczas deszcz ze 
śniegiem.

Na drodze Wojciech – Żabo-
wo policjanci zatrzymali dwóch 
pijanych rowerzystów. Kamil S. 
miał 1,7 promila, a Jarosław S. 2 
promile alkoholu.

W czwartek na drodze wyjaz-
dowej w kierunku Maszewa po-
licjanci zatrzymali cinquecento, 
którego kierowca Tomasz R był 
w stanie nietrzeźwym.

W piątek zgłoszono kradzież 
czterech kołpaków z zaparkowa-
nego na ulicy Luboszan citroena 
berlingo. Właściciel auta oszaco-
wał swoje straty na 800 zł.

Na ulicy 5 marca włamano 
się do zakładu fryzjerskiego. 
Złodzieje po wybiciu szyby 
skradli maszynkę do strzyżenia 
i pieniądze wartości 700 zł. Po 
chwili podobne zdarzenie miało 
miejsce w mieszczącej się tuż 
obok kwiaciarni, gdzie skradzio-
no drobne pieniądze, mosiężne 
figurki i dzbanki wartości 600 zł. 
To jednak nie koniec tego typu 
zdarzeń.

W sobotę złodzieje posłużyli 
się tą samą metodą włamując 
się do sklepu z tanią odzieżą. Po 
wybiciu szyby skradziono kurtkę 
męską, spódnicę i bluzki war-

tości 50 zł. Podobnych włamań 
w ostatnim czasie było więcej, 
dlatego policja prosi o kontakt 
wszystkich, którzy mogliby co-
kolwiek wiedzieć na ten temat.

Okradzione zostały również 
dwa samochody zaparkowane 
na terenie hurtowni przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Zniknęła 
benzyna i olej napędowy znaj-
dujące się w zbiornikach paliwa 
oraz przewody zasilające agrega-
ty chłodnicze. Właściciel oszaco-
wał swoje straty na 400 zł.

Włamano się do komórki w 
Słajsinie skąd skradziono 300 kg 
węgla wartości 150 zł.

W niedzielę policjanci za-
trzymali do rutynowej kontroli 
poruszających się polonezem 
truckiem dwóch mieszkańców 
Nowogardu. Jak się okazało 
przewozili oni około 1 tony po-
ciętych szyn kolejowych, butlę, 
przewody i palnik acetylenowy. 
Tłumaczyli oni, że znaleźli to 
gdzieś na polu. Policjanci zatrzy-
mali ich do wyjaśnienia.  Ag

Dom Pomocy Spolecznej 
Nr 2 w Nowogardzie składa 
serdeczne podziękowania dla 
wszystkich niżej wymienio-
nych, którzy okazali wielkie 
serce darując chryzantemy 
z przeznaczeniem na gro-
by zmarłych Mieszkańców 
Domu:

Pani Annie i Aleksandrowi 
Wawrzyniak, 

Panu Władysławowi Wiś-
niewskiemu,

Panu Emilianowi Kinasz

Zostaną 
włączone syreny

W celu praktycznego i głośnego sprawdzenia 
Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz dla 
uczczenia Święta Niepodległości w dniu 11 listo-
pada 2006 r. o godz. 12.00 zostaną uruchomione z 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz z Powiatowego Stanowiska Kierowania Straży 
Pożarnej w Goleniowe na czas 30 sekund syreny 
alarmowe Obrony Cywilnej i Państwowej Straży 
Pożarnej sterowane drogą radiową.

Stanisław Pietrzycki
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płatne ogłoszenie wyborcze

reklAmA

Z grubsza mówiąc
Od tygodni już pan Rafał Szpilkow-

ski wbija szpilę w każdego, który jest 
mu nieprzyjemny. Najdotkliwiej wbił 
szpilę w Rafała Piłata, uznając go za 
niższego stanem. O Robercie Czapli na-
pisał co nieco, a przecież ludzie wiedzą 
jakie z niego ziółko, że to nowobogacki 
i inteligent szpagatowy. O burmistrzu 
Ziembie tyle, aby dać do zrozumienia, 
że jest obiektywny – niby obiektywny. 
O Prawie i Sprawiedliwości  jak dotąd 
nie wspomniał, nie wiadomo czemu, 
czy z sympatii do niej czy po prostu 
Michała się bał? 

Tak sobie myślę jakby to było gdyby 
małżeńskim parom nie udało się akurat 
spłodzić Fryderyka Engelsa, Karola 
Marksa, Włodzimierza Illicza Lenina 
oraz Józefa Stalina.

Nie wiadomo co by było, myślę sobie. 
Ale na pewno nie byłoby komuny, a 
wraz z nią pokoleń komuchów. Raju 
oczywiście by nie było, bo przecież 
święci po ziemi nie chodzą. Niemniej 
żłobi się po ludzku jak na człowieka 
przystało.

Faszyzm, co tu mówić o faszyzmie? 
Wszak to jest udokumentowane, że 
faszyzm i komuna to jedna i ta sama 
gangrena, to jedno i to samo ścierwo. 
To krew, miliony litrów ludzkiej krwi, 
tak w środkowej, jak i w całej wschod-
niej Europie. To ogromne cmentarzy-
ska śmierci ludzi zamordowanych przez 
narodowy socjalizm i „sprawiedliwość 
ludową”. Nie wiadomo co będzie w 
przyszłości, ale jak na dzień dzisiejszy 
faszyzm kaput i Hitler kaput. A komuna 
żyje i trzyma się zdrowo. Symbole zaś 
Marksa, Lenina i Stalina w pewnych 
częściach świata powiewają jeszcze. W 
Nowogardzie też stoi sobie takie coś, 
jak nazwać ten pomnik? Po prostu 
komuna!

Że, co słucham? W Polsce komu-
ny już nie ma? W rzeczy samej od 4 
czerwca ’89 komuny już nie ma. Tylko, 
że niestety w wyniku grubej krechy 
pozostawiła po sobie tysiące kacyków 
ciężkiego kalibru, z których wyszło 

nowe pokolenie komunistów, które 
od starego różni się tym, że w wolnej, 
niepodległej Polsce nie są władni 
knutować przeciwników politycznych, 
a tak bardzo chcieliby. Niewątpliwie 
w tej chwili ktoś mi powie – Zośka 
przesadziła z tą komuną – wcale nie. 
Zresztą zobaczymy, po otwarciu urn 
wyborczych ile w nich będzie osobni-
ków ze zjednoczonej lewicy. Jeśli dużo, 
to będzie oznaczać, że w Nowogardzie 
czas się zatrzymał na Sojuszu Robot-
niczo - Chłopskim. Tylko dlaczego w 
2005 dobiła do tego Platforma, tego 
do dziś jeszcze nie mogę zrozumieć. 
To dziwne, bardzo dziwne. W dwóch 
ostatnich numerach DN czytelnicy 
napisali, że na listach PiS nie ma ludzi 
godnych uwagi, tak do Rady Gminy, jak 
i Rady Powiatu. Rzeczywiście, na tych 
listach nie ma księżniczek, książąt, lor-
dów i baronów. Ale patrząc, są to ludzie 
zwyczajni i niezwyczajni a, że między 
innymi znalazły się tam inne osoby, 
które komuś nie pasują, to przecież nie 
oni  są na wszystkie okręgi wyborcze. A 
czy uprzejmie zapytam, na pozostałych 
listach wyborczych, jak Zjednoczona 
Lewica, PSL i PO są orły!? W ogóle ich 
nie ma. Nie rozumiem więc po co ten 
dramat? Jeśli zaś chodzi o listę wybor-
czą do Rady Powiatu są na niej ludzie 
w porządku, jakby nie było. A między 
innym pan Zygmunt Heland, którego 
szczere i godności pełne oświadczenie 
chwyciło mieszkańców za serca. A to 
bardzo miłe. 

A tak w ogóle do wyborów idę z 
myślą o premierze Kaczyńskim, który 
już prowadzi Polskę nie krętą, lecz 
prostą i jasną drogą. I jeżeli uda mi się 
przekonać wyborców do głosowania 
przeciwko kłamstwu, złodziejstwu i ob-
łudzie, jaką jest obecnie nam rządząca 
lokalna władza, to już będzie to, czego 
Polska potrzebuje. 

Zośka
(ale już nie jako Zośka, tylko czą-

steczka społeczności polskiej, dla której 
nadrzędną wartością jest Polska)

Dlaczego?
Ludzie często zadają sobie to pytanie, 

szczególnie wtedy gdy nie mogą zro-
zumieć pewnych sytuacji, wydarzeń. 
Pytanie niemalże filozoficzne. W moim 
przypadku będzie ono czysto pragma-
tyczne.

Chciałabym, aby pracownicy szeroko 
rozumianej oświaty zastanowili się dla-
czego warto być członkiem związków 
zawodowych. Myślę, że częściowo od-
powiedź tkwi w Statucie NSZZ „Solidar-
ność”, który mówi, że celem Związku jest 
obrona praw i interesów pracowniczych 
członków Związku, a w szczególności:

1. Zabezpieczenie praw pracowni-
czych w zakresie wykonywanej pracy 
zawodowej, wynagrodzenia, warunków 
socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwo 
i higieny pracy.

2. Pomoc członkom Związku pozosta-
jącym bez pracy.

3. Dążenie do zapewnienia pracow-
nikom podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych.

4. Ochrona interesów zdrowotnych, 
materialnych, socjalnych i kulturalnych 
członków Związku oraz ich rodzin.

5. Szerzenie zasad demokracji i wy-
stępowanie w obronie uniwersalnych 
wartości humanitarnych.

6. Kształtowanie aktywnej postawy 
działania dla dobra Ojczyzny.

7. Współpraca z organizacjami między-
narodowymi w zakresie solidarnej obrony 
interesów pracowniczych i respektowanie 
praw człowieka.

Związek realizuje swoje cele między 
innymi poprzez:

1. Reprezentowanie swoich członków 
wobec pracodawców, władz i organów 
administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego oraz organizacji i instytucji 
społecznych.

2. Zawieranie i wypowiadanie układów 
zbiorowych pracy.

3. Organizowanie i kierowanie akcjami 
protestacyjnymi, do strajku włącznie.

4. Udzielanie pomocy prawnej.
5. Sprawowanie kontroli nad przestrze-

ganiem prawa pracy.

6. Tworzenie funduszy celowych, w 
tym strajkowego, szkoleniowego.

7. Udzielanie pomocy materialnej 
członkom związku.

8. Podejmowanie starań o zapewnie-
nie członkom Związku i ich rodzinom 
odpowiedniego udziału w świadczeniach 
z funduszu socjalnego i innych funduszy 
pracodawcy.

9. Informowanie członków o działa-
niach Związku oraz prowadzenie dzia-
łalności prasowej, wydawniczej i innej 
medialnej.

Związek NSZZ „Solidarność” zrzesza 
pracowników zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę, a także osoby 
czerpiące środki utrzymania z pracy 
wykonywanej na innej podstawie prawnej 
niż stosunek pracy (członkami związku 
mogą być także emeryci i renciści).

Przynależność do zawiązku zawodowe-
go daje zapewne poczucie bezpieczeństwa 
pracownikowi, dlatego też zachęcam 
wszystkich pracowników oświaty i wy-
chowania w gminie Nowogard do wstę-
powania w szeregi naszego związku.

Informuję również, że spotkania związ-
kowców NSZZ „Solidarność” POiW będą 
odbywały się w naszej siedzibie (ul. 700 
Lecia 14 - w podwórku, za biurowcem po 
lewej stronie) w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca. W związku z tym, że w naszej 
gminie nie ma innych branżowych związ-
ków zawodowych „Solidarności”, na co-
miesięczne spotkania zapraszam również 
osoby sympatyzujące z „Solidarnością”.

Biuro będzie czynne w każdy czwartek 
od godziny 1600 do 1730.

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” 
POiW

Anna Kowalczyk-Krzywania
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Ostatni nowogardzki 
sondaż wyborczy

  WYBORY, WYBORY...

MICHAŁ WIATR
RADNYM POWIATU z Listy nr 7
Miejsce nr 2

Zapraszam serdecznie na wybory samorządowe 
12 listopada 2006. 

Kandyduję do Rady Powiatu z listy nr 7, będę bardzo 
wdzięczny za wasze głosy i zaufanie.

Czytając Dziennik Nowogardzki przekonaliście 
się, że umiem stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom i  
zawsze nazywam rzeczy po imieniu.

Pierwszy w mieście publicznie ruszyłem sprawę emi-
gracji młodych, prowadząc akcję NOWO-EMIGRACJA. 
Dzięki moim sondażom i analizom wyborczym dowiedzie-
liście się, kto ma największe szanse na wygraną. 

Jako radny chciałbym walczyć o silną pozycję 
Nowogardu w powiecie. Potrzebna jest zmiana rządzą-
cych i poprawa wizerunku powiatu goleniowskiego, tak 
mocno naruszonego podczas pamiętnej wycieczki do 
Brukseli, o której pisała cała Polska. 

W czasie kampanii nie poprzestałem jak większość na rozlepianiu plakatów i rzucaniu nic 
nieznaczących haseł. Doprowadziłem do zjednoczenia młodych ponad partyjnymi podziałami, zapro-
centuje to niebawem. Z przykrością stwierdzam, że nie udało się przeprowadzić Debaty Publicznej, ale 
dzięki temu wiecie, kto ma odwagę poddać się publicznej ocenie, a kto stchórzył i tylko chowa się za 
ulicznymi bilbordami.

Jeszcze raz zachęcam - głosujcie na ludzi, młodych, wykształconych, odważnych.
Do wyborów chodźcie z Wiatrem – Michałem Wiatrem

      Nie zawiedzie

    

płatne ogłoszenie wyborcze

Mam przyjemność przedsta-
wić Państwu wyniki II sondażu 
wyborczego, przeprowadzonego 
w piątkowe przedpołudnie na 
terenie Nowogardu. Publikuję 
dane dotyczące wyboru burmi-
strza (zamieszczone na wykresie) 
oraz wyniki frekwencji. 

Postanowiłem nie podawać re-
zultatów głosowania na komitety 
wyborcze, ponieważ mieszkańcy 
w tej kwestii nie byli jeszcze zde-
cydowani.

Pytaliśmy również o konkret-
ne nazwiska kandydatów na 
radnych, najczęściej podawane 
zamieściłem w tabeli.

Najbardziej zaskoczył niski 
wynik frekwencji, wg sondażu 
zaledwie 38% ankietowanych 
chce wziąć udział w wyborach, 
52% odpowiedziało NIE, 10% 
nie było zdecydowane.

Mimo trwającej kampanii, 
mieszkańcy w większości nie 
znają kandydatów na burmistrza, 
jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o 
Radę. Zdarzyło się kilkakrotnie, 

że ankietowany wybierał inny 
komitet, niż burmistrza, a na 
pytanie o konkretne nazwisko 
pretendenta na radnego wy-
mieniał nazwisko niemające nic 
wspólnego z jednym i drugim.

Przyczyn takiego stanu należy 
szukać w nieskutecznej kampanii 
wyborczej, gdzie zamiast infor-
mować wyborców, żongluje się 
hasłami i sloganami.

N i e  b ę d ę  s z c z e g ó ł o -
w o  k o m e n t o w a ł  w y n i -
ków sondy, pozostawiam to  
Państwa oce-
nie.  Pragnę 
tylko zazna-
czyć, że róż-
nica między 
miejscami 2 
i 3 oraz 4 i 5 
jest niewiel-
ka, a sondaż 
to nie wybory. 
Ponadto po-
zostaje jeszcze 
10% niezde-
cydowanych. 

Wszystko rozstrzygnie się 12 
listopada.

Jeśli chodzi o frekwencję to 
nadal widać niechęć ludzi do 
polityki i wyborów. 

Żeby to zmienić, być może 
potrzeba radykalnych posunięć 
i zmian. 

Czy wyborcy wezmą sprawy w 
swoje ręce i pójdą do wyborów, 
przekonamy się niebawem.

Michał Wiatr

Gdy walka 
polityczna staje 
się przestępstwem

Jak to przed wyborami bywa miasto oblepio-
ne jest plakatami reklamującymi kandydatów 
różnych ugrupowań. Czasami przeciwnicy 
polityczni zdecydują się na zerwanie plakatów 
czy inne wyrażenie swoich poglądów. Warto 
wiedzieć, że takie działanie jest niezgodne z 
prawem i można za to odpowiedzieć przed 
sądem.

Jak poinformował nas rzecznik goleniowskiej 
policji nadkomisarz Wiesław Ziemba zgłosze-
nia o takich czynach były już przyjmowane. W 
przypadku ustalenia sprawców staną oni przed 
Sądem Grodzkim. Jeśli ktoś posunął się dalej i w 
jakikolwiek sposób szkalował osobę znajdującą 
się na plakacie musi mieć świadomość, że jest to 
już poważne przestępstwo i w takich sprawach 
będzie prowadzone postępowanie.

Ag

Zima już 
groźna

W piątek doszło do kolizji trzech pojazdów, 
których kierowców najwyraźniej zaskoczyły 
zimowe warunki na drodze.

Do kolizji doszło około godziny 10.00 na 
odcinku drogi między Nowogardem a Kulicami. 
Kierowca opla corsy nie dostosował prędkości 
do panujących warunków, stracił panowanie 
nad pojazdem i stanął w poprzek drogi. Jadący 
za nim mercedes sprinter należący do gryfi-
ckiego przewoźnika nie zachował należytej 
odległości i uderzył w opla. Ten sam błąd po-
pełniła kierująca fordem mondeo i uderzyła w 
mercedesa. Obrażeń doznała pasażerka merce-
desa, która z urazem głowy i kręgosłupa została 
przewieziona od szpitala w Szczecinie.

Policja bada sprawę, by rozstrzygnąć, które z 
zestawu tych przewinień spowodowało obraże-
nia poszkodowanej pasażerki.

Ag

Uczestnicy kolizji w asyście policji już na 
bocznej drodze.

NAJPOPULARNIEJSZE NAZWISKA 
KANDYDATÓW DO RADY MIEJSKIEJ

RAFAŁ PAŚKO

GRAŻYNA RYNKIEWICZ

CZESŁAW KOZIEŁ

HENRYK SZCZUPAK

ANDRZEJ WASIAK

RAFAŁ SZPILKOWSKI
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Przyczynki do programu wyborczego

Turystyka jako źródło 
dochodów

 WYBORCZE FORUM
nych na stronie www.nowogard.pl nigdy 
w życiu nie skusił by mnie do odwiedze-
nia naszego miasta. Należy ją porównać 
z goleniowską stroną  www.turystyka.
goleniow.pl aby zobaczyć, jak można 
dobrze promować gminę i to w dodatku 
częściowo za pieniądze UE. Niezbędne 
jest również utworzenie punktu infor-
macji turystycznej. I znów można za-
czerpnąć z przykład z Goleniowa. Tam IT 
doskonale funkcjonuje w strukturach Go-
leniowskiego Domu  Kultury i jest częścią 
jego zadań budżetowych. W punkcie IT 
należy zatrudnić osobę komunikatywną, 
z certyfikatami języków obcych. Dobrze 
było by wspomóc jej pracę całodobowym 
systemem informacji elektronicznej w 
postaci urządzenia zbliżonego do ban-
komatu. Należy również stworzyć miejski 
system informacji wizualnej ( tabliczki z 
opisami) pozwalający obcokrajowcom 
zorientować się w położeniu atrakcyjnych 
turystycznie obiektów. Na dzień dzisiejszy 
zatrzymujący się na Pl. Wolności turysta 
dogada się po angielsku lub niemiecku 
ewentualnie z własną żoną. Nie dowie się 
od niej raczej, że 200m dalej jest piękny 
park i jezioro, więc zrobi zakupy w Bie-
dronce i pojedzie dalej.

Może nadszedł już również czas na 
przełamanie pewnej bariery, pragma-
tyczne wykorzystanie historii Nowogar-
du i postawienie na rozwój turystyki 
sentymentalnej. Keiser Bismarck jest 
postacią tyleż negatywną w historii Pol-
ski, co bohaterską w historii Niemiec. A 
jego osoba mocno wiąże się z terenami 

naszej gminy. Wiem, że dla starszych 
osób może być to nie do pomyślenia, 
ale na Pl. Wolności powinno być co 
weekend pełno niemieckich turystów, 
powinni oni kupować reprodukcje sta-
rych niemieckich pocztówek i miniaturki 
nowogardzkiego pomnika Bismarcka. 
Powinni zwiedzać kościół zbudowany 
przez swych przodków oraz oglądać 
zniszczone pożarem dzwony Liebe i 
Glaube. Powinni spacerować brzegiem 
jeziora, odwiedzać izbę historii miasta. 
Powinni oni zostawiać swoje euro w 
nowogardzkich sklepach, hotelach i 
restauracjach. Na nazwisku Bismarck 
Nowogard może robić duże pieniądze. 
Jeżeli komuś to nie w smak z powodów 
patriotycznych, to niech sobie wyobrazi 
jak pienił by się żelazny kanclerz wiedząc, 
że polscy mieszkańcy miasta, którego był 
w młodych latach radnym, którego rynek 
ozdobiono jego pomnikiem, robią biznes 
na jego nazwisku. Może być to takim ma-
łym rewanżem za lata cierpienia narodu 
polskiego pod pruskim zaborem. Były 
czasy, że Niemców trzeba się było bać. 
Teraz są czasy, że trzeba zacząć na nich 
zarabiać pieniądze. 

Jednym z moich głównych zadań, 
jeżeli dzięki głosom wyborców zostanę 
radnym, jest przekonanie pozostałych 
członków Rady że turystyka to świetny 
biznes, że warto w nią inwestować.

   szpilkow-
ski@poczta.fm

Rafał Szpilkowski

Według prognoz Polskiej Organizacji 
Turystycznej ten rok miał być rekordowy 
pod względem ilości obcokrajowców 
odwiedzających nasz kraj. Co najmniej 16 
mln turystów spędzających przynajmniej 
jedną noc w Polsce, miało zostawić u nas 
około 4 mld dolarów. W roku 2005 Polska 
miała większy ruch turystyczny niż takie 
kraje jak Portugalia, Turcja, Chorwacja 
czy Bułgaria. Tylko 11 krajów na świecie 
przyciąga więcej turystów. Co prawda 
aż 22% ruchu turystycznego generuje 
Warszawa, a 13% Kraków, ale jednak gra 
w turystykę jest warta świeczki. Jak w tej 
grze odnajduje się Nowogard?

Nowogard niestety turystykę ma w 
nosie. Nowogard nie posiada punktu 
informacji turystycznej, nie posiada 
przewodnika turystycznego ani w formie 
książkowej, ani internetowej. Nowogard 
nie posiada strategii rozwoju turystyki. 
Nowogard nie prowadzi żadnych staty-
styk dotyczących ruchu turystycznego. 
Nowogard w końcu nie ma pomysłu na 
własny wizerunek i na wykorzystanie do-
skonałych walorów turystycznych, które 
szczęśliwym zrządzeniem losu posiada. 

Kto zajmuje się turystyką w Nowogar-
dzie? Trudne pytanie. W swojej nazwie 
turystykę posiada Wydział Edukacji, 
Kultury, Turystyki i Sportu. Jednak z 
uzyskanych w UM informacji wynika, 
że ten wydział jednak się turystyką nie 
zajmuje. Wydawaniem folderów promo-
cyjnych Nowogardu zajmuje się Wydział 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego. 
Czy zatem turystyka to jego działka? 
W zakresie zadań tego wydziału słowo 
„turystyka” się nie pojawia. Wrażenie, że 
turystyką nie zajmuje się tak naprawdę 
nikt jest nie do odparcia. Podział kom-
petencji jest tak rozmyty, że nie bardzo 
wiadomo, kogo obarczyć odpowiedzial-
nością za fatalny stan rzeczy. Niezbędna 
wydaje się reorganizacja struktury 
UM i stworzenie odrębnego wydziału, 
który połączył by tematykę turystyki 
i promocji. Wystarczy, jak niestety w 
coraz większej ilości tematów, zaczerpnąć 
przykład z Goleniowa, gdzie funkcjonuje 
Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i 
Turystyki. Goleniów zbyt często staje się 
przykładem rozsądnych działań, na tle 
których funkcjonowanie Nowogardu to 
jedno wielkie nieporozumienie. Tak jest 
i w turystyce – gmina Goleniów w tego-
rocznym budżecie zapisała na turystykę 
259.000 zł, gmina Nowogard natomiast... 
20.000 zł wydane w całości tylko na kąpie-
lisko miejskie drenujące budżet miejski 
bez żadnych widocznych efektów.

Zastanawia fakt, że w Nowogardzie 
nie ma żadnej współpracy podmiotów 
zainteresowanych rozwojem turystyki i 
dobrej jakości promocją miasta. Takie 
osoby, jak właściciele Przystani, Oskara, 
Kameny, Neptuna powinni zrozumieć, 
że działają na zasadzie ograniczonej 
konkurencji, że podstawową rzeczą jest 

ściągnąć turystów do Nowogardu, a do-
piero później można o nich rywalizować. 
To te osoby powinny bacznie obserwować 
pracę urzędników odpowiedzialnych za 
turystykę i promocję  i wytykać ich brak 
osiągnięć. To te osoby powinny składać 
wnioski do budżetu o zwiększenie puli 
pieniędzy wydawanych na turystykę. To 
te osoby powinny być zainteresowane 
partnerstwem publiczno-prywatnym 
skierowanym na rozwój tej branży.

Rozwój turystyki nie musi opierać 
się tylko na zwiększaniu wydatków bu-
dżetowych. Turystyka potrzebuje kilku 
dobrych pomysłów, kilku kreatywnych, 
zmotywowanych do działania osób. Z 
dobrymi pomysłami i niedużymi wydat-
kami można osiągnąć o wiele więcej niż 
pozbawionym pomysłu wydawaniem 
pieniędzy podatników. Rzeczą podstawo-
wą wydaje się określenie na nowo atrak-
cyjności turystycznej gminy Nowogard. 
Od dziesiątek lat nikt nie zadał sobie 
trudu, aby do materiałów promocyjnych 
wnieść coś nowego. Od lat głównym da-
niem serwowanym turystom jest tryptyk 
kościół – mury obronne – prastare cisy. 
A na okrasę jezioro z „ośrodkiem wypo-
czynkowym ze strzeżoną plażą miejską 
wyposażoną w 70 m zjeżdżalnię”. Jaki 
jest odbiór tej oferty przez turystów? 
Kościół jest atrakcją na pół godziny, 
mury są ciekawostką głównie dla dzie-
ciaków, które chodząc po ich szczycie 
ryzykują zdrowiem. Natomiast cisy 
wciśnięte pomiędzy obdrapane bloki 
wywołują uśmiech niedowierzania, że 
coś takiego ma być atrakcją turystyczną. 
Na plażę wstyd znajomych przyjezdnych 
prowadzić, jak wygląda „ośrodek wypo-
czynkowy” nikomu nie trzeba klarować, 
a działającej zjeżdżalni nikt już dawno 
nie widział.

Atrakcje turystyczne w Nowogardzie 
należy stworzyć, a następnie dobrze je 
wypromować. Podstawową sprawą jest 
przywrócenie atrakcyjności kąpielisku 
miejskiemu. Zadaniem nowej Rady 
Miejskiej powinna być ocena, czy warto 
wydzierżawiać je dalej na obecnych 
zasadach, które nie przynoszą żadnych 
korzyści Nowogardowi i jego miesz-
kańcom. Rewitalizacja terenów, które 
opisałem jako Park nad jeziorem, a 
przede wszystkim budowa dobrze wy-
posażonego placu zabaw, powinna być 
priorytetem budżetowym już w następ-
nym roku. Dzieci, które krzyczą „Nudzi 
mi się!” są najgorszą zmorą nieudanych 
urlopów. Obraz atrakcyjnego otoczonego 
zielenią placu zabaw oraz boisk do kosza 
i siatkówki w pobliżu czystej, ładnej i 
bezpłatnej plaży powinien być decydu-
jącym czynnikiem przyciągającym do 
Nowogardu całe rodziny.

Aby wypromować te atrakcje, należy 
stworzyć profesjonalną stronę inter-
netową. 

Sposób prezentacji walorów turystycz-

KOMUNIKAT – APEL!

Nowogardzka - Liga Polskich 
Rodzin żyje!

Od pewnego czasu po nowogar-
dzie chodzą plotki że nowogardzka 
LPR rozwiązała się i nie istnieje. 
Informuję czytelników Dziennika 
Nowogardziego że nowogardzka LPR 
żyje i jako pierwsze ugrupowanie 
polityczne w Nowogardzie rozwiesiło 
swoje plakaty już z nowym logo ligi. 
W ostatnich wyborach, na LPR w gm. 
Nowogard oddano prawie 5% głosów. 
Nowogardzka LPR liczy prawie 20 
członków a większość z nich startuje 
w wyborach samorządowych z listy 
PIS-u. Do przykładu; 

-  kandydatami do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie  

- na liście wyborczej nr 4 - (PIS) 
w okręgu III (wiejskim) są: 

     -  poz.   Nr 2 - Eugeniusz Kor-
neluk, 

     -  poz.   Nr 5 - Edward Uła-
nowski, 

którzy w swoim programie wybor-
czym gwarantują skuteczne jak do tej 
pory blokowanie budowy największej 
spalarni i zakładu utylizacji padliny 
w Glicku - głównie pod potrzeby 

niemieckie. Uciążliwość i smród 
padliny z takich zakładów dolatuje 
do 20 km! Gdy wejdą do rady, jeszcze 
skuteczniej będą mogli walczyć o 
świeże powietrze dla mieszkańców 
naszej gminy. Właśnie dlatego Liga 
Polskich Rodzin w Nowogardzie 
zaprasza swoich zwolenników i nie-
zdecydowanych do wzięcia udziału 
w wyborach, oddania głosu na listę 
Nr – 4 (PIS-u).

Eugeniusz Korneluk   

Znaleziono okulary
Na drodze Grabin - Błotno znale-

ziono okulary korekcyjne. Wiado-
mość w redakcji.
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Msza św. w intencji 
wszystkich 

nowogardzkich nauczycieli 
zmarłych w latach  1946 – 2006 

odbędzie się w kościele 
pw. WNMP 

w Nowogardzie 
w niedzielę 12 listopada 

o godz. 11.00.

IX Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt

Zwycięska Trójka Niebieska Team
W miniony weekend rozegrano kolejny, dziewiąty już turniej mini koszykówki dziewcząt klas V szkół 

podstawowych. W silnie obsadzonych zawodach zwyciężyli gospodarze, prowadzona przez Rafała 
Rożka Trójka Niebieska Team Nowogard.

W turnieju wystartowało dzie-
sięć drużyn z całej Polski. Pierw-
sze mecze rozegrano już w piątek 
rano. Zespoły zostały podzielone 
na dwie grupy, gdzie mierząc się 
z każdym z rywali walczyły o 
awans do najlepszej czwórki. 

Rozgrywki w grupie A wygrał 
UKS 10 Koszalin wygrywając 
wszystkie mecze. Drugie miejsce 
zajął UKS Przemków ulegając je-
dynie zawodniczką z Koszalina. I 
to te dwa zespoły zapewniły so-
bie po pierwszej fazie rozgrywek 
awans do półfinałów.

Wyniki rozgrywek w grupie A:
UKS Przemków – UKS „Jadwiga” 

Inowrocław 49 – 5,
MKS „Orzeł” Polkowice – UKS 10 

Koszalin 17 – 32,
MUKS SP 19 Poznań - UKS 

Przemków 16 – 37,
UKS „Jadwiga” Inowrocław - MKS 

„Orzeł” Polkowice 17 – 20,
UKS 10 Koszalin - MUKS SP 19 

Poznań 27 – 19,
UKS Przemków - MKS „Orzeł” 

Polkowice 56 – 10,
UKS Przemków - UKS 10 Kosza-

lin 25 – 30,
MUKS SP 19 Poznań - MKS 

„Orzeł” Polkowice 37 – 20, 
UKS „Jadwiga” Inowrocław - UKS 

10 Koszalin 20 – 30,
MUKS SP 19 Poznań - UKS „Ja-

dwiga” Inowrocław 46 – 25.
Końcowa klasyfikacja grupy A:
1. UKS 10 Koszalin,
2. UKS Przemków, 
3. MUKS SP 19 Poznań,
4. MKS „Orzeł” Polkowice,
5. UKS „Jadwiga” Inowrocław.
W grupie B sytuacja była 

podobna tyle, że w rolę niepo-
konanych wcieliła się Trójka 
Niebieska Team a drugie miejsce 
zajął AZS PWSZ Gorzów prze-
grywając tylko z gospodarzami 
turnieju.

Wyniki rozgrywek w grupie B: 
„Osa” Zgorzelec – UKS „Basket” 

Janikowo 20 – 31,
Trójka Niebieska Team Nowo-

gard – UKS „Herkules” Białogard 
61 – 3,

AZS PWSZ Gorzów – „Osa” Zgo-
rzelec 50 – 41,

UKS „Basket” Janikowo - Trójka 
Niebieska Team Nowogard 26 – 48,

UKS „Herkules” Białogard - AZS 
PWSZ Gorzów 4 – 65,

„Osa” Zgorzelec - UKS „Herkules” 
Białogard 40 – 8,

Trójka Niebieska Team Nowogard 
- AZS PWSZ Gorzów 26 – 15,

AZS PWSZ Gorzów - UKS „Ba-
sket” Janikowo 31 – 14,

Trójka Niebieska Team Nowo-

gard - „Osa” Zgorzelec 49 – 21,
UKS „Basket” Janikowo - UKS 

„Herkules” Białogard 49 – 16.
Końcowa klasyfikacja w gru-

pie B: 
1. Trójka Niebieska Team No-

wogard, 
2. AZS PWSZ Gorzów,
3. UKS „Basket” Janikowo,
4. „Osa” Zgorzelec,
5. UKS „Herkules” Białogard.
W sobotę popołudniu roze-

grano półfinały. Jako pierwsza 
awans do finału zapewniła sobie 
drużyna z Gorzowa pokonując 
koszykarki z Koszalina 36 - 19. 
Drugim finalistą zostały zawod-
niczki z Nowogardu wygrywając 
z rywalkami z Przemkowa 46 
- 29.

Na niedzielę zaplanowano 
mecze, których stawką były 
konkretne miejsca w końcowej 
klasyfikacji. Najważniejsze były 
oczywiście mecze decydujące 
o układzie na podium. Trze-
cie miejsce wywalczył UKS 
10 Koszalin pokonując UKS 
Przemków 21 - 16. O godzinie 
12.30 przyszedł czas na finał, w 
którym po raz drugi spotkały 
się zawodniczki z Nowogardu i 
Gorzowa. W meczu grupowym 
nasze reprezentantki wygrały 
26:15, a finał wyszedł im jeszcze 
lepiej. Ani na moment nie stra-
ciły prowadzenia wywalczonego 
na początku meczu, w pełni 
kontrolowały grę i niezagrożo-
ne dotarły do końca pojedynku 
wygrywając 34 - 13. Potem był 
już tylko wybuch radości, wspól-
ny taniec i odebranie pucharu 
ufundowanego przez burmistrza 
naszego miasta. Zawodniczki 
z Gorzowa otrzymały puchar 
dyrektora SP 3.

Trójka niebieska TEAM

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Trójka Niebieska Team No-

wogard,
2. AZS PWSZ Gorzów,
3. UKS 10 Koszalin,
4. UKS Przemków,
5. UKS „Basket” Janikowo,
6. MUKS SP 19 Poznań,
7. MKS „Orzeł” Polkowice,
8. „Osa” Zgorzelec,
9. UIKS „Jadwiga” Inowrocław,
10. UKS „Herkules” Biaogard.
Wygrano również najlepsza 

„piątkę” turnieju. Znalazły się w 
niej: Kamila Łapkowska (UKS 
Przemków), Marta Gdomiak 
(UKS „Basket” Janikowo), Karo-
lina Buczek (UKS 10 Koszalin), 
Alicja Witkowska (AZS PWSZ 
Gorzów), Klaudia Polińska 
(Trójka Niebieska Team).

Organizatorzy dziękują spon-
sorom turnieju; Apteka Nie-
bieska, Geodezja-pan A. Siwy, 
Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
O/Nowogard, MONTBUD, Pan 
Sławomir Zwierzyński, GWA-
RANT, pan Roman Król, pan 
Andrzej Opala, PEBEO GRIN-
BUD, pan Jan Bąk, TERMINEX, 
pan Piotr Lewiński, KRETMAN, 
ASPROD.

Turniej mógł się odbyć dzięki 
zaangażowaniu i pomocy wie-
lu osób; dyrektor SP nr 3 pan 
Piotr Kazuba, dyrektor ZSO 
pan Leszek Becela, uczniowie 
tych szkół, pan Edward Tycho-
niec, pan Marek Dobrowolski, 
jednostka straży pożarnej w No-
wogardzie, rodzice zawodniczek 
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA-
TEAM Nowogard wraz z panią 
prezes Iloną Głębocką, sędziom, 
pielęgniarkom.

Andrzej Garguliński

Po co chodzimy na stadiony? (DN nr 85, wtorek, 
29 października 1996 r.)

Po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce na 
stadionach pierwszoligowych, nasunęło mi się bardzo 
istotne pytanie, a mianowicie = po co chodzimy na 
stadiony?

Na tych obiektach widzimy dzieci, kobiety oraz męż-
czyzn pamiętających świetlane lata naszej piłki nożnej. 
Widzimy tam również młodszych „sympatyków” fut-
bolu w wieku kilkunastu lat. Ci zazwyczaj znajdują się 
bez opieki dorosłych, wszczynają na trybunach burdy. 
Zaczynają się one od prostego zdarzenia. Naprzeciw 
siebie stoją dwie grupy „szalikowców” z „wrogich” 
sobie drużyn. Obu grupom zupełnie nie wystarcza 
prawdziwy doping swoich pupilów (…).

Damian Simiński

Trwają akcje protestacyjne służby zdrowia (DN nr 
87, wtorek, 5 listopada 1996 r.)

Trwają akcje protestacyjne służby zdrowia organi-
zowane przez związki zawodowe. NSZZ „Solidarność” 
protestuje już od marca br. Od czerwca dołączył 
samorząd lekarski. Wszystkim chodzi o ratunek pub-
licznej służby zdrowia, stojącej na krawędzi zapaści 
finansowej. Protestujący domagają się zarówno pod-
wyżki płac w tej sferze, jak również chcą powrotu do 
przyzwoitości, która po 1945 roku została tej służbie 
odebrana. Stąd dzisiaj tak zła opinia w społeczeństwie 
o służbie i ochronie zdrowia, które postrzega się już 
tylko z nazwy, a i samo słowo „publiczna” ma się 
do niej nijak. Nadal społeczeństwo nie ma wyboru, 
nadal obsługuje nas „centrala”. A więc i nadal może 
się zdarzyć, że szpital jest nieogrzany, ludzie chorują 
częściej i dłużej niż powinni, nadal część lekarzy 
żyje z brania do ręki, znakomicie wykorzystując tzw. 
„państwowe”. Upadek etyki i ekonomii stworzył obraz 
karykaturalny (…).

Kazimierz Rynkiewicz

Dzień Niepodległości (DN nr 88, piątek 8 listopada 
1996 r.)

11 listopada, kolejna rocznica odzyskania niepodle-
głości, a zarazem rocznica wielkiego dzieła odbudowy 
niepodległości po 150 latach niewoli. 20-lecie mię-
dzywojenne, którego początek symbolizuje powrót 
Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu i powołanie 
władz tymczasowych w II Rzeczypospolitej z perspek-
tywy czasu i nowych doświadczeń zadziwia nas coraz 
mocniej. Wyraźniej dzisiaj widać fenomen tego dzieła, 
dokonanego przez ludzi, którzy nigdy przedtem nie żyli 
we własnym, wolnym kraju. Pierwsze wybory, w tym 
opracowanie ordynacji wyborczej, utworzenie całej 
niezbędnej administracji, przeprowadzenie kampanii, 
odbyły się już w lutym 1920 roku. Wszystko w ciągu 
trzech miesięcy! (…)

Stanisław Marek
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, magdalena Sućko, milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
mateusz Breyer.
Pomoc merytoryczna: Alicja Jaklińska, małgorzata Łuka.

W najbliższą sobotę 
obchodzimy Święto 
Odzyskania Niepodległości
11 Listopada  1918 r.
Po trzech rozbiorach, ponad dwustu latach niewoli (licząc od 1709, 
kiedy to rozpoczęła się rosyjska ekspansja i coraz znaczniejsze ogra-
niczanie suwerenności państwa polskiego) 
Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego Rzeczypospolitej Pol-
ski

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na 
podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, 
przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. (...) Jestem 
przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy 
i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i 
Niepodległej  - Józef Piłsudski, z depeszy do czołowych państw 
świata (poza Rosją).

 Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu 
zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych 
obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.

Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w 
latach 1937-1939. Po wojnie dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza 
oficjalnych świąt państwowych.

KĄCIK KULINARNY:
Sałatka z kurczaka i fasoli
 
Składniki:
1podwójna pierś z kurczaka 
1 puszka czerwonej fasoli 
1 puszka kukurydzy 
5 jajek 
majonez 
musztarda 
sól,  pieprz  

Sposób przyrządzenia:
Pierś z kurczaka pokroić 
w kostkę i ugotować w 
wodzie z dodatkiem ja-
rzynki. Odcedzić i ostu-
dzić. Jajka ugotować na 
twardo, ostudzić i pokro-
ić w kostkę. Czerwoną 
fasolę i kukurydzę osą-
czyć z zalewy. Wszystkie 
składniki połączyć, dodać majonez, musztardę i doprawić do smaku. Sałatkę 
podawać z pieczywem. Podane składniki wystarczą na 3-4 porcje. 

Smacznego!

HOROSKOP:
BARAN – uwierz w swoje siły. Świat należy do Ciebie! Pamiętaj, że to Ty 
jesteś kowalem własnego losu. 
BYK – czy Ty czasami nie zapomniałeś o tym, że jest rok szkolny? Weź się 
w końcu do nauki, bo na koniec semestru nie będzie tak kolorowo jak do-
tychczas.
BLIŹNIĘTA – w tym tygodniu znowu czeka Cię nawał prac. Przyłóż się do 
lekcji, a sukces gwarantowany.
RAK – przestań dokuczać młodszemu rodzeństwu i w końcu zajmij się sobą. 
Każdy ma swoje wady. Może tak w końcu i Ty zauważyłbyś własne?
LEW – nie unikaj teraz znajomych. Sam nie dasz sobie rady z problemami 
jakie czekają Cię w tym tygodniu.
PANNA – Radość, radość i radość – oto Twój aktualny stan. Jak na razie nie 
musisz się o nic martwić i niczego zmieniać. Baw się dalej!
WAGA – uważaj na niemiłe uwagi ze strony kolegów i koleżanek. Nie przej-
muj się nimi, a unikniesz kompromitacji. 
SKORPION – chyba zapomniałeś o urodzinach jednej z bliskich osób. Tym 
samym nie licz na to, że ktoś będzie pamiętał o Tobie. 
STRZELEC – zabawa? Czemu nie! Chyba już zapomniałeś co to słowo 
oznacza. Czas sobie przypomnieć.
KOZIOROŻEC – ten tydzień zapowiada się bardzo ciężko. Jednak piątkowe 
spotkanie ze znajomymi wynagrodzi Ci wszystkie trudy.
WODNIK – przestań wreszcie przeszkadzać koledze z ławki. Jemu w prze-
ciwieństwie do Ciebie może zależeć na tym, aby cokolwiek zapamiętać z 
lekcji
RYBY – nie podejmuj w tym tygodniu żadnych ważnych decyzji. Lepiej je 
przemyśleć i odpowiedź dać później. Będzie to bardziej korzystne dla Cie-
bie!
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Prawo i Sprawiedliwość 
zaprasza 

na spotkanie 
z naszymi 

kandydatami 
do rady miasta 

w najbliższą 
środę, tj. 8 listopada 
w bibliotece miejskiej 

w Nowogardzie 
o godz. 17.00.

Edward 
Ułanowski 

Lat 56 mieszkaniec Boguszyc w gminie Nowogard. 
Należy do – Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska w 

Goleniowie i do Polskiego Towarzystwa Ekologicznego w Szczecinie. 
Członek LPR–Nowogard. 

Szanowni wyborcy - gminy Nowogard ! 
Jeżeli chcecie mieć swojego obrońcę i nie chcecie by z naszej gminy zrobiono największego 

śmietniska w Europie i utylizacji padliny oraz wielko-towarowych tuczarń świń – głosujcie 
na mnie!!!

Jeżeli wejdę do Rady Gminy, to będę walczył o świeże powietrze, wspierał rolnictwo eko-
logiczne i produkcję zdrowej żywności. Będę wspierał rozwój turystyki i agroturystyki, gdyż 
nie zatruwają środowiska naturalnego. Dzięki temu mieszkańcy pozyskają dodatkowe miejsca 
pracy i będą mieszkać w komfortowych warunkach na pięknej nowogardzkiej ziemi.

Jestem członkiem nowogardzkiej Ligi Polskich 
Rodzin, ale kandyduję do Rady Miejskiej w No-
wogardzie  z  listy  PIS-u  Nr – 4, pozycja Nr 5.

DO RADY POWIATU PROPONUJĘ 
Marzennę Młynarską 

okręg 2 (Nowogard) lista nr 4 PiS, pozycja nr 5

Mgr inż. 
eugeniusz korneluk 
Lat 52, absolwent:  Akademii  Rolni-

czej  w  Szczecinie, mieszkaniec  Glicka 
- gmina  Nowogard,  rolnik.

• Przedstawiciel – Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska w Goleniowie.

• Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekologicznego  w Szczecinie.
• Sekretarz Powiatowy-Ligi Polskich Rodzin. Członek LPR-Nowogard. 
W latach 70 – 80 wielokrotny wicemistrz Polski w strzelectwie, łucznictwie i mistrz sportów 
motocyklowych. Działacz społeczny. Dziennikarz i filmowiec – dokumentalista.

 Od 5 lat: z grupą nowogardzkich ekologów skutecznie blokuję budowę największej spalarni 
i zakładu utylizacji padliny w Glicku - głównie pod potrzeby niemieckie. Gdy wejdę do Rady 
Gminy, jeszcze skuteczniej będę mógł walczyć o świeże powietrze dla mieszkańców naszej gminy, 
wspierał rolnictwo ekologiczne i produkcję zdrowej żywności. Wspierał będę rozwój turystyki 
i agroturystyki. Oddając na mnie głos, z mandatem radnego - skuteczniej będę blokował 
możliwość budowy w naszej gminie zakładów zatruwających środowisko i trujących Twoje 
zdrowie i całej Twojej rodziny. Będę dążył do tego, by gmina Nowogard stała się małą – piękną 
ojczyzną przyciągającą tłumy turystów  nie tylko z Polski ale z całej Unii Europejskiej!!!

Jestem członkiem nowogardzkiej Ligi Polskich Rodzin. Kandyduję do 
rady  Miejskiej  w  Nowogardzie:  z  listy  PiS-u  Nr 4, pozycja Nr 2

DO RADY POWIATU PROPONUJĘ 

Marzennę Młynarską 
okręg 2 (Nowogard) lista nr 4 PiS, pozycja nr 5

Henryk
KARAŹNIEWICZ

Jerzy
Jabłoński

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

płatne ogłoszenie wyborczepłatne ogłoszenie wyborczepłatne ogłoszenie wyborcze
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OG£OSZENIA dRObNE
NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam działkę zagospodarowa-

ną, z altanką przy ul. Zamkowej. Tel. 
0606 945 398.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, 
Dębice. 0507 638 775.

• Kupię dom wolnostojący w Nowo-
gardzie. 0661 957 649.

• Wynajmę kawalerkę w centrum No-
wogardu. 0604 787 696.

• Zamienię mieszkanie 3-pokojowe 
po kapitalnym remoncie na mniej-
sze. 0606 197 623.

• PŁOTY – dom wolnostojący wolno-
stojący z 1991 r., przy trasie A-6, 220 
m kw., pow. cał. + strych do adap-
tacji, garaż, działka 522 m kw. włas-
nościowa, cena 220.000 zł (tylko 
gotówka). Tel. 091 38 51 730, 0508 
820 122. 

• Firma poszukuje lokalu do wyna-
jęcia w Nowogardzie. Kontakt tel. 
091 880 92 22 lub 0609 090 210.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2-pokojowego lub kawalerki. Tel. 
0607 061 462.

• Nowogard, ul. Warszawska, 3 poko-
je, 58 m kw., II piętro, spółdzielcze 
własnościowe, niskie opłaty, parkiet, 
cena 85 tys., tel. 0507 427 027.

• Sprzedam mieszkanie 55 m kw. 
w Nowogardzie, stare budow-
nictwo, II p., bezczynszowe, do 
remontu, piece, pomieszczenie 
gospodarcze 11 m kw. Tylko po-
ważne oferty. 0600 30� 641.

• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 
50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Duża, częściowo umeblowana ka-

walerka do wynajęcia od zaraz. 
0609 493 993.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II pię-
tro. 0502 384 315.

mOTOrYZACJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 5�� 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault 11, 1984 r., poj. 
1.7 benzyna + gaz, stan dobry. Tel. 
0607 646 373.

• Sprzedam części do Opla Corsy. 
0514 662 949.

• Sprzedam � fotele do mercedesa 
Sprintera, �-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

rOlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! mechanicz-
ne przekopanie działki glebo-
gryzarką wraz z siewem żyta na 
poplon za jedyne 0,40 zł od metra 
kw. oraz rekultywacja wyschnię-
tych trawników. Inżynier rolnik. 
0600 653 1�4.

• Sprzedam byka do hodowli rasy 
mięsnej Welsh Black. Tel. 091 39 
25 132.

• Sprzedam krowę. Tel. 091 39 18 676.
• Karp kroczek – tanio sprzedam. 091 

39 20 106, po 19.00.
• Ziemia z wykopu, gruz różny – do 

wzięcia. 091 39 20 306.
• Poszukuję rzeźnika do uboju świni 

na 10.12.2006 r. i wykonanie wyro-
bów. 091 39 28 005.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
�� 783, 0660 39� 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 49�.

• DYWANOPrANIe – 0604 373 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Fak-

tura VAT. 0888 878 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• J. angielski – korepetycje. 0668 

��6 064.
• Usługi remontowe – regipsy, panele, 

glazura, malowanie. 0600 121 043, 
0663 312 601.

• Usługi transportowe. 0694 325 416.
• Chemia. 091 39 �1 195.

PrACA
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

 Przyjmę kierowcę międzynaro-
dowego z doświadczeniem C + e, 
Polska – Szwecja. 0693 68� 49�.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• Przyjmę fachowców – płytkarzy i 
regipsiarzy. 0609 960 789.

• Pilnie potrzebna manikiurzystka 
do zakładu fryzjerskiego. 091 39 
23 540.

• Poszukuję młodej osoby do opieki 
nad 8-latkiem wieczorami i w week-
endy. 0510 244 073.

• Przyjmę do pracy kierowcę z kat. C. 
Tel. 501 692 145.

• Kierowca lat 34 poszukuje pracy. 
Prawo jazdy, swiadectwo kwalifi-
kacji, doświadczenie. Tel. 091 39 
14 135.

• Zatrudnimy SPAWACZY. Wysokie za-
robki!!! Informacja – 091 39 23 887.

• kierowca – może być rencista lub 
emeryt z kat. D. 0607 310 591.

INNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 

elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• Sprzedam wózek głęboki ze space-
rówką firmy TAKO, błękitno-niebie-
ski, cena 350 zł. 091 39 186 52, 0507 
724 964.

• Oddam 3-miesięczną suczkę w 
dobre ręce. 0697 116 186.

• Oddam kundelki w dobre ręce. Tel. 
091 39 20 978.

• Owczarki niemieckie, rodowodowe, 
suczki 5-tygodniowe tanio sprze-
dam. 091 39 20 106, po 19.00.

• Sprzedam betoniarkę 150l. 0693 
404 728.

Dzisiaj pierwsze zadanie z cyklu: Zabawy z językiem.
Na rozwiązania czekamy do dnia 4 grudnia 2006 r.

Zabawy z językiem .
W języku polskim często spotykamy się ze zdrobnieniami.
Nawet na ulicy można usłyszeć: moja kochanieńka!
Czy zawsze zdrobnienie oznacza tę samą rzecz tylko „malutką”?
Otóż nie. Kawa to napój. Ale kawka to niekoniecznie mała kawa.
Krowa i krówka (cukierek), ucho i uszko (pierożek do barszczu).
Na podstawie obrazków odgadnijcie pewne nazwy, a do diagramu wpiszcie ich zdrob-

nienia.
Litery z pól oznaczonych kółkami utworzą pewne zdrobnienie – w rozwiązaniu podać 

wyraz od którego pochodzi odczytane zdrobnienie. Miłej zabawy!

U nas wygrali:
Za rozwiązania zadań drukowanych w październiku nagrody wylosowali:
- Karolina Feliksiak,
- Aga Młynarska,
- Iza Leszczyńska,
Gratulujemy! 
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 13 listopada.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd
TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PrZeWóZ OSóB - rOmAN BIŃCZYk - lINIA reGUlArNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATm  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

reGUlArNA lINIA mIkrOBUSOWA SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 23.10.2006r.
OFerTY PrACY PUP 

GOleNIóW, 
FIlIA NOWOGArD

1. Mechanik samochodów 
ciężarowych 

2. Przedstawiciel handlowy (j. 
niemiecki)

3. Kucharz
4. Energetyk
5. Mechanik samochodów 

osobowych
6. Sprzedawca
7. Szwaczka, prasowaczka 
8. Kierowca kat. C+E
9. Sprzedawca paliw
10. Zbrojarz, cieśla budowla-

ny
11. Sprzątaczka (1/2 etatu )
12. Pracownik budowlany
13. Pracownik produkcji (jeli-

ciarz)
14. Piekarz (cukiernik)
15. Szwaczka – instruktor
16. Elektryk

OFerTY PrACY SPOZA 
reJONU

1. Konsultant inwestycyjno-
ubezpieczeniowy, asystent 
konsultanta inwestycyj-
no – ubezpieczeniowego 
(Szczecin, Nowogard)

2. Ślusarz, specjalista do spraw 
przygotowania produkcji 
(Szczecin-Dąbie)

3. Spawacz, ślusarz, monter 
(Szczecin)

4. pracownik fizyczny – kierow-
ca min. B ( Szczecin)

5. Pracownik obróbki skór (Ło-
zienica k. Goleniowa)

6. Sprzedawca (Goleniów)
7. Kierowca kat. C
8. Pracownik ochrony (gr. inwa-

lidzka)
9. Elektryk
10. Traktorzysta opasowy 

(Rurka k. Goleniowa)
11. Kucharz (Niechorze)
12. Pracownik gospodarczy 

(Szczecin Dąbie)
13. Pra cow n i k  p ro d u k c j i 

(Ościęcin)
14. Elektromechanik, mecha-

nik samochodowy, opera-
tor myjni samochodowej, 
blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy 
(Szczecin Dąbie)

15.  Przedstawiciel regionalny/
agent (Wrocławek) 

16. Cieśla zbrojarz, pracownik 
budowlany  (Rzeszów)

17. Magazynier (Szczecin Dą-
bie) 

18. Spawacz (Szczecin)
19. Piekarz ciastowy, stołowy, 

piecowy, samodzielny cu-
kiernik (Baniocha)

20. Jednostka Wojskowa (Gle-
wice k. Goleniowa)
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Dąb Dębno – Pomorzanin Nowogard 3:2 (1:0)

Zabrakło niewiele

Turniej szachowy
Z okazji Święta Niepodległości Rada Miejsko – Gminna LZS organizuje 

otwarty turniej szachowy, który odbędzie się 11 listopada w siedzibie klubu 
„Pomorzanin” mieszczącej się przy pl. Szarych Szeregów. 

Zapisy w dniu zawodów od godziny 9.30. Turniej rozpocznie się o godzinie 
10.00. Grać będziemy dziewięć rund po 15 minut dla zawodnika.

Zapraszamy wszystkich amatorów, a w szczególności dzieci i młodzież. 
Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają puchary i nagrody 
ufundowane przez organizatora i sponsorów.

Janusz Kawecki

Nowe władze 
w klubie kolarzy

W piątek, 3 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lu-
dowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Panorama-Chrabąszcze”.

Pomorzanin – Piątkowski, Mar-
szałek, M. Miklas, Sokulski, Kacz-
marek Skórniewski (62’ Szobel), 
Wolny (75’ Kram), Rzechuła (85’ D. 
Gruszczyński), Galus (82’ Nieradka), 
Bonifrowski, K.Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Boni-
frowski – 2.

Terminarz rozgrywek V ligi spra-
wił, że Pomorzanin ostatni mecz 
rundy jesiennej rozgrywał na boisku 
lidera, drużyny Dęba Dębno, która 
w czternastu meczach nie odnoto-
wała żadnej porażki. Podopieczni 
Wojciecha Kubickiego nie przynieśli 
nam wstydu, choć Dąb zachował tytuł 
drużyny niepokonanej.

Pierwsza połowa była wyrównana. 
Pierwsi przed szansą na otworzenie 
wyniku stanęli zawodnicy naszej 
drużyny. W 7. minucie K. Miklas 
dostał dobre podanie, stojąc na 15. 
metrze zdołał opanować piłkę, lecz 
jego strzał minął bramkę Dęba. Sku-
teczniejsi byli gospodarze. W 27. mi-
nucie dośrodkowanie z rzutu rożnego 
trafia na głowę obrońcy gospodarzy, 
który pokonuje Piątkowskiego. Do 
końca pierwszej połowy meczu żad-
na z drużyn nie zdołała zagrozić już 
bramce rywali.

Druga połowa zaczęła się kiepsko. 
Pięć minut po wznowieniu gry nasi 
obrońcy popełnili kilka błędów 
przepuszczając piłkę, która trafia pod 
nogi jednego z rywali i ten strzałem 
do pustej bramki podwyższa wynik 
na 2:0.

Osiem minut później obraz meczu 
ulega diametralnej zmianie. Jeden z 
piłkarzy gospodarzy nie zgadza się z 
interpretacją jednej z akcji sędziego, 
swą opinię wyrażał na tyle ekspresyj-
nie, że arbiter zdecydował się usunąć 
go z boiska. Pomorzanin rzucił się na 

rywala niemal zamykając go w okolicy 
własnej bramki. Efekt tego oblężenia 
przychodzi dopiero dwadzieścia mi-
nut później. Po kolejnym faulu piłkę 
na 20. metrze ustawia Bonifrowski i 
zdobywa bramkę kontaktową. radość 
nie trwała zbyt długo. Trzy minuty 
później Dąb przeprowadza kontrę, 
jego zawodnik mija dwóch naszych 
piłkarzy i zdobywa bramkę na 3:1. To 
nie był koniec emocji. W 90. minucie 
Bonifrowski wykonuje rzut wolny z 
20. metrów i zdobywa bramkę na 3:2. 
Sędzia przedłużył mecz o trzy minuty 
i mimo, że gospodarze bardzo zwle-
kali ze wznowieniem gry Pomorzanin 
stworzył sytuację, która powinna 
skończyć się bramką. Wprowadzony 
na boisko D. Gruszczyński znajdował 
się z piłką pięć metrów od bramki, 
mając przed sobą tylko bramkarza 
a obok siebie K. Miklasa i Nieradkę 
zawahał się co wykorzystał obrońca 
Dęba wślizgiem wybijając mu piłkę 
spod nóg.

„Uważam, że przespaliśmy pierwszą 
połowę. – powiedział po meczu trener 
nowogardzkiej drużyny Wojciech 
Kubicki – Dąb był dla nas wyrówna-
nym przeciwnikiem, lepiej zaprezen-
towała się Odra w meczu poprzedniej 
kolejki. Zagraliśmy przyzwoity mecz i 
zasłużyliśmy na remis”.

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta 

Gryfice 3:0, Piast Choszczno - Ra-
dovia Radowo Małe 6:2, Zorza Do-
brzany - Piast Chociwel 1:8, Osadnik 
Myślibórz - Mieszko Mieszkowice 
1:0, Kłos Pełczyce - Vineta Wolin 0:3, 
Fagus Kołbacz - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin 1:3, Odra Chojna - Polonia 
Płoty 3:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 15 41 39-9
2.  Piast Choszczno 15 37 43-13
3.  Vineta Wolin 15 33 34-19
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 15 30 26-17
5.  Odra Chojna 15 28 36-20
6.  Pomorzanin Nowogard 15 28 39-21
7.  Polonia Płoty 15 22 32-21
8.  Osadnik Myślibórz 15 20 21-29
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 15 19 23-25
10.  Radovia Radowo Małe 15 17 16-37
11.  Piast Chociwel 15 16 23-21
12.  Sparta Gryfice 15 13 19-31
13.  Fagus Kołbacz 15 12 14-32
14.  Kłos Pełczyce 15 10 11-26
15.  Mieszko Mieszkowice 15 10 8-14
16.  Zorza Dobrzany 15 4  14-63

Podsumowano dwuletnią dzia-
łalność, wybrano nowe władze, 
zatwierdzono plan działania na 
nadchodzący rok i zmieniono statut 
klubu – wydłużono kadencję Zarzą-
du Klubu do czterech lat.

Zebranie, które bardzo sprawnie 
prowadził prezes LKS „Pomorzanin” 
pan Kazimierz Lembas zgromadziło 
kilkunastu działaczy i liczne grono ro-
dziców zawodników klubu. Zebranie 
zaszczycił swoją obecnością Zbigniew 
Szczepkowski szef zawodowej grupy 

kolarskiej DHL AUTHOR, któremu 
ustepujący Zarząd szczególnie gorąco 
dziękował za wymierną pomoc sprzę-
tową i techniczną.

Wiele miejsca poświęcono suk-
cesom młodych kolarzy – przypo-
mnimy tylko najważniejsze – tytuły 
Mistrza polski Zrzeszenia LZS, me-
dale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, zwycięstwa w okręgowej 
lidze szosowej i torowej świadczą 
dobitnie o dobrej pracy prezesa klubu 
Henryka Sawickiego i trenera Ryszar-
da Posackiego. Dzięki ich wiedzy, do-
świadczeniu i pasji Nowogard nadal 
jest na ustach kolarskich działaczy i 
kibiców całego kraju.

Dużo gorzej przedstawia się sytu-
acja finansowa klubu – wprawdzie 
władze miasta doceniają pracę spor-
tową i wychowawczą działaczy, ale 
finansować mogą na miarę możliwo-
ści budżetu gminy. Pieniędzy starcza 
więc na najważniejsze potrzeby 
– wykup licencji i opłaty jakie trzeba 

ponosić wyjeżdżając na zawody. Kup-
no nowych rowerów wymaga niesły-
chanych zabiegów (podziękowania 
dla Zbigniewa Szczepkowskiego), a 
o odżywkach, masażach, odnowie 
biologicznej mówiono w kategoriach 
ciągłej walki i zabiegów.

Nie ma też odpowiedniego sa-
mochodu, który byłby i środkiem 
transportu i spełniałby rolę wozu 
technicznego podczas wyścigów. Pry-
watne wozy Posackiego i Sawickiego 
nie wystarczają.

Poza tym było optymistycznie 
– są chłopcy chętni do uprawiania 
tego sportu, są rodzice doceniający 
wychowawcze walory sportowego 
treningu, jest atmosfera w mieście 
sprzyjająca kolarstwu. Być może 
znajdą się także następni sponsorzy, 
którzy ułatwią życie kierownictwu 
klubu.

Nowe władze to … stare władze. Na 
prezesa wybrano ponownie Henryka 
Sawickiego, Wiceprezesem i trene-
rem będzie w dalszym ciągu Ryszard 
Posacki. Nie zmienił się też sekretarz 
– funkcję tę nadal będzie pełnił Jan 
Tandecki, a członkami Zarządu po-
zostali Dariusz Kurkowski i Romuald 
Kowalski.

Redakcja „DN” życzy sportowych 
i wychowawczych sukcesów oraz 
wsparcia – nie tylko duchowego. 
Nowogard stać na kolarstwo!

Tekst i foto LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 85 (1523)1�

hydraulika olejowa, naprawa w y
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KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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miejsce na liścieKandydat 

do RADY POWIATU

Kandydatka 
do Rady 
Powiatu 

Józefa Szukalska
więcej na stronie www.asnowogard.xt.pl
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Wyborco!

Twój głos

na mnie,

to Twój głos

w Twojej sprawie

FEDEŃCZAK

Kandydat do Rady Powiatu Goleniowskiego

PSL
Lista nr 1

Poetycko w ZSO
Prowadzona przez Izabelę Koladyńską Sala Teatralna mieszcząca się w 

piwnicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących dała się już poznać jako miejsce, 
w którym w miłej atmosferze można obcować ze sztuką. W miniony piątek 
odbył się kolejny udany spektakl.

Pomysłodawcą i scenarzystą Za-
duszek Literackich „Kiedy mnie już 
nie będzie” był Wojciech Koladyński, 
który wraz z koleżankami i kolegami 
ze szkoły i przy wsparciu absolwen-
tów tejże wprowadził widownię w 
świat poezji. Ze sceny można było 
usłyszeć teksty autorstwa nieżyją-
cych już Zbigniewa Harberta, Jacka 

Kaczmarskiego, Jonasza Kofty, Cze-
sława Miosza, Agnieszki Osieckiej, 
Haliny Poświatowskiej i księdza Jana 
Twardowskiego. Dobierając wiersze 
mówiące generalnie o śmierci młodzi 
artyści stworzyli niezwykły, pełen 
zadumy klimat. 

Podczas zaduszek literackich nie 
mogło zabraknąć zmarłego niedawno 

Marka Grechuty. 
Był on obecny na 
początku spek-
taklu, gdy sak-
sofon zabrzmiał 
powszechnie zna-
ny m  te m ate m , 
do którego każdy 
dośpiewał sobie, 
że „ważne są tyl-
ko te dni, których 
jeszcze nie zna-
my”. Jakże piękne 
i jakże ważne to 
motto.

Ag
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11 listopada

Dzień niepodległości
 „Ojczyzna to wielki zbiorowy 

obowiązek” – pisał Cyprian Kamil 
Norwid i słowa te powinniśmy sza-
nować, rozumieć, stosować w swojej 
społecznej egzystencji.

Jestem przekonany, że nasi dziad-
kowie i ojcowie rozumieli je do-
skonale przystępując do budowy II 
Rzeczypospolitej. Bez względu na 
różnice polityczne (a były one chyba 

większe jak obecnie) dogadywali 
się w sprawach nadrzędnych – Od-
rodzona Polska krzepła z dnia na 
dzień. Trzeba sobie uświadomić, że 
organizowano wszystko – instytucje 
publiczne, sądownictwo, szkolnictwo, 
administrację centralną i terenową. 
W ciągu zaledwie trzech miesięcy do-
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KALeNDARiUM
10 LiSTOPADA
imieniny: Andrzej, Anian, Demetriusz, Florencja, 
Just, Lena, Leon, Ludomir, Nela, Nelly, Nimfa, Pro-
bus, Stefan i Tryfena.

11 LiSTOPADA
imieniny: Alicja, Anastazja, Bartłomiej, Bartosz, Fe-
licjan, Jan, Jozafat, Maciej, Marcin, Maryna, Menas, 
Pafnucy, Prot, Sobieżyr, Spycisław i Teodor.
Polska - Narodowe Święto Niepodległości
Święto Orderu Virtuti Militari

12 LiSTOPADA
imieniny: Aureliusz, Benedykt, Cibor, Czcibor, Emi-
lian, Gabriel, Izaak, Jan, Jonasz, Jozafat, Konradyn, 
Konradyna, Krystyn, Kunibert, Marcin, Mateusz, Nila, 
Nilus, Publiusz, Renat, Renata, Witold i Witolda.

13 LiSTOPADA
imieniny: Alojzy, Antonin, Arkadia, Arkadiusz, 
Arkady, Augustyna, Benedykt, Brykcjusz, Dydak, 
Eugeniusz, Eutychian, German, Izaak, Jan, Kalikst, 
Krystyn, Liwia, Mateusz, Mikołaj, Nicefor, Paschazy, 
Probus, Stanisław, Walenty, Walentyn, Wiktor i 
Włodzisław.

ReKLAMA

Firma „WenA” w Kikorzach 
zatrudni

wykwalifikowanego pracownika 
przy produkcji okien PCV 

Tel. 0604 62 32 35, 091 39 25 880

emeryci 
i renciści 
zakładu 
Karnego 

Zarząd Koła zaprasza 
wszystkich zaintereso-
wanych na wieczornicę 
z okazji Dnia Niepod-
ległości, która odbędzie 
się 17.11.06 r. o godz. 
18.000 w sali szkoły nr 
3 ul. Boh. Warszawy. 
Udział własny to koszt 
15 zł. Tel. 601 750 697, 
091 39 26 077.

Zapraszamy Zarząd 
Koła E i R

zostaną 
włączone syreny

W celu praktycznego i głośnego sprawdzenia 
Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz dla 
uczczenia Święta Niepodległości w dniu 11 listo-
pada 2006 r. o godz. 12.00 zostaną uruchomione z 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz z Powiatowego Stanowiska Kierowania Straży 
Pożarnej w Goleniowe na czas 30 sekund syreny 
alarmowe Obrony Cywilnej i Państwowej Straży 
Pożarnej sterowane drogą radiową.

Stanisław Pietrzycki

Kolejne mieszkanie dla pani Jadzi
Znana powszechnie pani Jadzia, która od dłuższego czasu koczowała na schodach budynku przy 

ulicy 3 Maja otrzymała mieszkanie.

Jest to już trzecie mieszkanie oferowane przez 
gminą pani Jadzi. Poprzednich dwóch nie zdecy-
dował się przyjąć wybierając tułaczkę. Mieszkanie, 
które zaoferowano jej w środę mieści się w jednym 
z budynków przy ulicy Armii Krajowej. Niedawno 
zostało wyremontowane i w tej chwili jest w co 
najmniej przyzwoitym stanie. Jest tam pokój, w 
którym stoi piec kaflowy, kuchnia i łazienka. Obie-
cano również wybudować komórkę na opał.

Pani Jadzia, która do środy przebywała w 
szpitalu, prosto z niego została przywieziona do 
szpitala. Początkowo nie spodobało się jej, lecz 
po namowach zdecydowała się tam zamieszkać. 
Zaoferowano jej wszelką pomoc łącznie z paleniem 
w piecu i przynoszeniem ciepłych posiłków.

Ag

Tak żyjemy w Osowie
Do naszej redakcji zwróciły się czytelniczki, miesz-

kanki Osowa z prośbą o pomoc. Oto ich relacja:
„Jestem wdową z trojgiem dorastających dzieci. 

Mieszkam w małej kawalerce – bardzo ciasnej w 
byłym hotelu. Łóżka mamy piętrowe.”

Druga z czytelniczek mieszka od dwóch lat w 
mieszkaniu przerobionym z … chlewa. „Mam dzieci, 
z których najstarsze chodzi do I klasy szkoły podsta-
wowej, a najmłodsze do „zerówki”. Nie mamy tutaj 
prądu, ani wody. Media pobieram od mojej sąsiadki. 
Pomieszczenie, w którym żyjemy wynajmujemy od 
sąsiada. Niestety teraz musimy je opuścić, gdyż nasz 
sąsiad sprzedał mieszkanie wraz z chlewem, w którym 
mieszkamy. Gdzie mamy się podziać?”

Nasze rozmówczynie złożyły wniosek o przydział 
mieszkań. Czekają bezskutecznie, a tuż obok… w 
hotelu są wolne mieszkania!

„Jeden z lokatorów w hotelu nie mieszka od trzech 

lat. Klucze od swojego mieszkania udostępnił swoje-
mu znajomemu, który z kolei daje je swoim kolegom, 
którzy piją tu alkohol i demolują mieszkanie. Teraz 
jest to ruina. Wszczynane tam są awantury. Fakt ten 
zgłaszany jest na policję, gdyż w nocy nie możemy 
spać spokojnie. Jeden z uczestników tych libacji 
często biega obnażony. Policja nie reaguje na nasze 
wezwania. Od ubiegłego wtorku czekamy bezskutecz-
nie na przyjazd naszego dzielnicowego z policji. Czy 
nie można byłoby nam pomóc? W byłym hotelu jest 
przecież dużo wolnych mieszkań, w których mogły-
byśmy zamieszkać. Czy mamy zwrócić się o pomoc 
do telewizji?”

Rozmawialiśmy z z-cą burmistrza Antonim Bielidą, 
który zaproponował spotkanie z czytelniczkami w 
najbliższy poniedziałek. W końcu przyjazd telewizji 
byłby kiepską reklamą dla naszej gminy.

I. Karczyński

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

• Oddam za darmo lodówkę. Tel. 091 39 22 
567 wieczorem.

Z góry dziękujemy.  Redakcja
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  WYBORY, WYBORY...

płatne ogłoszenie wyborcze

ReKLAMA

płatne ogłoszenie wyborcze

Wybierzmy swój samorząd!
Co cztery lata dysponujemy wyjątkową bronią, jaką jest karta do głosowania. 
Daje nam ona możliwość powoływania, bądź odwoływania lokalnych władz. 
Od nas zależy, jakie osoby zasiądą w Radzie Miejskiej i kto będzie reprezento-
wał nas na zewnątrz, piastując urząd burmistrza. Nie musimy godzić się na byle-
jakość, układy partyjne i korupcje. Nie rezygnujmy z szansy wyboru. Wybierzmy 
dobrych gospodarzy.

JeDeN GŁOS MOŻe ZDecYDOWAĆ
O WYNiKU WYBORÓW

Komitet Wyborczy Wyborców 
„Nowogardzkie FORUM Samorządowe”

Dopisać mi trzeba
W ubiegłym tygodniu, bodajże, z trybuny sejmowej poseł Platformy Oby-

watelskiej wniebogłosy wrzeszczał. Cała Polska, cała Polska, cała Polska widzi, 
że „kaczory” Polskę zawłaszczyli.

To prawda. Premier Jarosław Kaczyński całą Polskę teraz wziął w swe ręce, 
ale nie po to, do licha ciężkiego, aby się nią bawić, ale po to, by zmiażdżyć w 
niej robactwo, które Tuski rozpaczliwie bronią.

A my Polacy i tu, i tam, i wszędzie pomożemy premierowi w tej i innej 
kwestii? Ależ tak. Tylko, że trochę inaczej. W niedzielę od rana do późnego 
wieczora będziemy pokazywać czerwonym gest Kozakiewcza. I właśnie tak 
trzeba kochani, tak trzeba. A jeszcze po to, aby Platformę od nich oswobo-
dzić.

zośka

Sympatyczni policjanci
W minioną niedzielę klubie „Can Can”w Szczecinie odbyły się wybory 

najsympatyczniejszej policjantki i najsympatyczniejszego policjanta woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Była to pierwsza tego rodzaju 
impreza w Polsce Jej organizatorem 
był Związek Zawodowy Policjantów.. 
Do wyborów stanęło 22 policjantów 
i policjantek z całego wojewódz-
twa, w tym 17 ze Szczecina, 2 ze 
Świnoujścia, 1 z Białogardu i 2 z 
Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Nasze miasto reprezentowali 
dzielnicowi Arkadiusz Puch oraz 
Tomasz Prochowski. Uczestnicy 
prezentowali się na scenie w mun-
durach, ubiorze wieczorowym i do-
wolnym, opowiadali o swojej pracy 
i rodzinie a także odpowiadali na 
pytania prowadzących 
wybory. 

N i e s t e t y  m i m o 
wspaniałej prezentacji 
naszych policjantów nie 
udało im się zająć miej-
sca w pierwszej trójce. 
Na wybory wybrała się 
spora grupa nowogardz-
kich policjantów, którzy 
wspaniale dopingowali 
występy swoich kolegów 
dzielnicowych. Jak po-

wiedział nam jeden z uczestników w 
kategorii dopingu zajęliby pierwsze 
miejsce. Za udział nasi reprezentanci 
dostali upominki w postaci parasolek 
oraz kosmetyków.

Asp. Arkadiusz Puch –lat 33, 
dzielnicowy Komisariatu Policji w 
Nowogardzie od 6 lat żonaty, dwoje 
dzieci, interesuje się motoryzacją.

Sierż. szt. Tomasz Prochowski- lat 
31, dzielnicowy od roku, żonaty, jed-
no dziecko, interesuje się sportem. 

Ag

  Sympatyczni policjanci na służbie.
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dokończenie ze str. 1
gadano się co do kształtu władz, 
uchwalono ordynację wyborczą 
i przeprowadzono wybory. Stwo-
rzono podwaliny pod rozwój 
przemysłu, w niedługim czasie 
uchwalono konstytucję. Robili 
to ludzie, których drogi wiodły 
z trzech zaborów, mieli więc i 
różne poglądy na szereg spraw, 
ale co do spraw wagi państwowej 
dogadywali się.

Wolnością cieszyliśmy się 
zaledwie 20 lat, ale osiągnięcia 
II Rzeczypospolitej są godne 
podziwu, a szereg rozwiązań 
prawnych i instytucjonalnych 
funkcjonuje do dzisiaj i sprawdza 
się po dziesiątkach lat.

11 Listopada było obchodzone 
w II RP tylko dwa razy – trzecie 
obchody były już nielegalne, 

bo pod okupacją. Do tej daty 
powróciliśmy dopiero w 1989 
roku w wolnej Polsce, w której 
jesteśmy gospodarzami. Czyżby 
wolność nam dana przyszła zbyt 
łatwo?

Pamiętajmy w tym jedynym 
dniu w roku o swoich korze-
niach, pamiętajmy o Wszystkich, 
którzy o wolnej Polsce marzyli, 
potem Ją budowali, wreszcie 
przelewali krew na frontach 
II wojny i co najgorsze tracili 
zdrowie i życie w polskich ko-
munistycznych więzieniach, a 
oprawcami byli rodacy. Może 
zrozumienie tych prawd stanie 
się platformą porozumienia 
narodowego?

Na dwa dni przed wyborami o 
porozumieniu trudno mówić – z 
ekranów telewizyjnych i przed-

wyborczych pisemek wielu partii 
dowiadujemy się jacy to nasi 
wyborczy konkurenci są podli 
i niegodni mandatu, mandaty 
tylko dla nas! Przecież Polska jest 
tylko dla nas! 

Czy po wyborach będzie inny 
świat? Nie – znowu pójdziemy 
do pracy, do szkoły, do urzędu 
załatwić wiele spraw. I trzeba bę-
dzie powiedzieć słowa powitania 
i chociaż kurtuazyjnie zapytać: 
”jak leci?”, „co słychać?”.

Pamiętajmy o tym – nie po-
zwólmy, by historia się powta-
rzała…

Różnimy się w poglądach, ale 
ta różność musi być uszanowa-
na – jest bowiem pierwszym 
krokiem ku lepszym rozwiąza-
niom.

Lesław m. marek

11 listopada

Dzień niepodległości
Szanowni Państwo !
 

Powstaje „Kronika 
odbudowy kościo-
ła w Nowogardzie” ! 
03. grudnia br. mija rok 
od tragicznego w skut-
kach pożaru kościoła p.w. 
W.N.M.P w Nowogardzie. 
Ogień strawił zabytkową 
dzwonnicę i spowodował 
nieodwracalne zniszczenie  
dzwonów oraz organów. Wskutek po-
żaru ucierpiało także wnętrze kościoła.  
Wieść o pożarze wstrząsnęła wszystkimi 
mieszkańcami Nowogardu i okolicznych miej-
scowości.

Jednak już kilkanaście  godzin po pożarze 
wiadomo było, że kościół i dzwonnica odzyska-
ją dawną świetność. Osoby prywatne oraz fir-
my i instytucje postanowiły włączyć się w dzie-
ło odbudowy- czy to poprzez wykonanie kon-
kretnych prac czy też  przekazanie pieniędzy. 
Z każdym dniem nasza świątynia, której histo-
ria sięga XIII wieku staje się coraz piękniejsza. 
Od początku odbudowy proboszcz Parafii 
p.w. WNMP ks. Grzegorz Zaklika prowadzi  
pamiętnik, który pokazuje, jak dzięki ludz-
kiej życzliwości i często bezinteresownemu  
zaangażowaniu wielu osób nasz kościół staje 
się jeszcze piękniejszy niż był przed pożarem. 
Moja skromna osoba przygotowuje zdjęcia do 
„Kroniki odbudowy kościoła w Nowogardzie”. 
Wydana w formie książkowej będzie wy-
razem wdzięczności dla wszystkich,  
którzy przyczynili się do odbudowy na-
szej świątyni. „Kronika” będzie także za-
pisem fragmentu historii naszego miasta. 
 Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o finan-
sowe wsparcie tego wydawnictwa. 

Wraz z ks. Grzegorzem Zakliką chcemy, 
aby „Kronika” ukazała się drukiem dokładnie 
w rocznicę pożaru z 03.12.2005 roku. Wszyscy 
sponsorzy zostaną  
wymienieni na stronach tej publikacji. Uzy-
skane środki wydania zostaną przekazane na 
renowację i konserwację ołtarza.

z góry dziękuję za wsparcie
Franciszek Karolewski

nowogard, 06.11.2006 r.

Kandydat
do rady Gminy

Osina

Jerzy SALWA

Czas  na  zmiany
razem  z  nami

Gala w NDK

Okręgowe obchody święta Służby Więziennej
W minioną środę w naszym 

mieście odbyły się okręgowe ob-
chody święta Służby Więziennej. 
Święto Służby Więziennej wy-
pada 11 listopada w dniu Święta 
Niepodległości. Ustanowione 
zostało na pamiątkę przejęcia 
przez polskie władze wszystkich 
więzień znajdujących się na tere-
nie zaboru niemieckiego.

Na gali zorganizowanej w 
sali widowiskowej NDK poza 
samymi pracownikami Służby 
Więziennej pojawiło się wielu 
zaproszonych gości. Wśród nich 
m.in. wice wojewoda zachod-
niopomorski Marcin Sychowski, 
starosta Jerzy Jabłoński, bur-
mistrz Kazimierz Ziemba, ks. 
Grzegorz Zaklika. Nie zabrakło 
przedstawicieli Policji i Straży 
Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się 
przemówieniem dyrektora okrę-
gowego Służby Więziennej w 
Szczecinie płk Wiesława Wil-
czyńskiego, który przybliżył 
historię reprezentowanej przez 
instytucji zahaczając nieco o 
współczesność. A ta jest usłana 
problemami. Najważniejszym 
jest przeludnienie zakładów 
karnych sięgające w skali kraju 
20 %. To jednak tylko sucha sta-
tystyka. W okręgu szczecińskim 

wynosi ono 23 % a są zakłady 
gdzie dochodzi aż do 50 %. Przy 
braku nakładów na infrastruk-
turę nie widać na horyzoncie 
szans na poprawę. Problemem 
są też braki kadrowe i wiążąca 
się z tym konieczność pracy w 
nadgodzinach.

Dalsza część uroczystości 
przebiegła już w znacznie przy-
jemniejszym nastroju, gdyż 
przyszedł czas na wręczenie 
medali i nadanie awansów. W 
ten sposób wyróżniono 71 pra-
cowników Służby Więziennej. 
Wielu z nich pracuje na co dzień 
w nowogardzkim Zakładzie 
Karnym. Złotą Odznakę „Za 
zasługi w pracy penitencjarnej” 
otrzymali m.in. zastępca dyrek-
tora nowogardzkiej placówki 

ppłk Ryszard Bartoszewski i st. 
sierż. sztabowy Janusz Sobczyk. 
Brązową Odznakę otrzymali st. 
sierż. Krzysztof Glanc, st. sierż. 
Mikołaj Milewski i st. sierż. 
Paweł Wypych. Poza tym wie-
lu funkcjonariuszy otrzymało 
nominacje na wyższe stopnie 
służbowe. 

Po gratulacjach i życzeniach 
od zaproszonych gości wszyscy 
przeszli i krótkim występie ar-
tystycznym wszyscy uczestnicy 
uroczystości przeszli do hallu na 
okolicznościowy toast.

Ag

Ppłk Ryszard Bartoszewski 
odbiera Złotą Odznakę „Za za-
sługi w pracy penitencjarnej”.
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Przyjechali jacyś po cywilnemu na pole

25 lecie „Solidarności” rI
Kilka dni temu informowaliśmy 

Państwa o wojewódzkich uroczy-
stościach z okazji 25 lecia powsta-
nia NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych, które odbyły się w 
Goleniowie w ostatnią sobotę.

Mimo wyborczego zamieszania 
warto przypomnieć przy tej okazji 
kilka faktów z historii nowogardzkiej 
Solidarności RI, historii dla wielu już 
odległej, ale dla wielu zwłaszcza bez-
pośrednich uczestników tego czasu 
historii nadal żywej i inspirującej.

Już jesienią 1980 roku, tuż po po-
wstaniu w sierpniu 
1980 „Solidarno-
ści” pracowniczej 
ro z p o c z ę ł a  s i ę 
pierwsza faza or-
ganizowania so-
lidarnościowego 
ruchu chłopskiego. 
Na przełomie roku 
80-81 na terenie 
obecnej gminy No-
wogard zawiązały 
się pierwsze koła 
Solidarności RI.

„Najpierw po-
wstało koło w Lest-
kowie i Orzeszu, 
potem poleciało. 
Ostrzyca, Żabowo, 
Żabówko, Grabin, 
Wojcieszyn, w ciągu 
pół roku mieliśmy 
koła w większości 
wsi”  – wspomi-
na w rozmowie z 
nami p. Andrzej 
Fedeńczak, jeden 
z pierwszych dzia-
łaczy NSZZ „S” RI, 
jedyny internowany w kilka miesięcy 
potem nowogardzki działacz.

Oprócz p. Fedeńczaka należy dzi-
siaj wspomnieć jeszcze kilka osób, 

które odegrały kluczową rolę zarów-
no dla organizacyjnego kształtu no-
wogardzkiego związku, jak i dla jego 
działań w obronie praw rolników. 
Czesław Wojnowski z Ostrzycy, An-
drzej Pabisiak z Żabowa, Bazyli Tracz 
i Mieczysław Majdziński z Lestkowa, 
Władysław Chorążyczewski, Andrzej 
Michalik. Niektórzy z wymienionych 
już nie żyją

Powstał i prężnie działała też 
organizacja RI w samym mieście 
Nowogard. Jej organizatorzy to pan 
Damecki i Władysław Jończyk. So-

lidarność RI od samego początku 
zajęła się realiami dnia codziennego 
rolników.

Mówi p. Andrzej Fedeńczak: „Głód 

ziemi to był jeden z ważniejszych 
problemów w tym czasie, udało 
nam się wywalczyć po rozmowach 
z ówczesnym naczelnikiem gminy 
p. Bortlem przekazanie w pierwszej 
fazie ok. 300 ha ziemi należącej do 
okolicznych PGR-ów rolnikom indy-
widualnym. Inną istotną sprawą były 
tzw. przydziały na maszyny rolnicze, 
materiały budowlane. I tutaj też od-
nieśliśmy skutek w wielu konkretnych 
przypadkach”.

Innym udanym przedsięwzięciem 
organizacji było odzyskanie realnej 
władzy nad wiejskimi SKR-ami 
(Spółdzielcze Kółka Rolnicze). W 
pierwszej kolejności stało się to w 
Żabowie i Wojcieszynie.

Władze aczkolwiek w pierwszych 
miesiącach po powstaniu Solidar-
ności pozostawały w szczególnym 
szoku, to wkrótce jednak rozpoczęły 
przygotowania do wprowadzenia sta-
nu wojennego. Po grudniu 1981 roku 
działalność Solidarności RI, jak i So-
lidarności robotniczej została przez 
władze zawieszona. Czas  podziemia 
to przede wszystkim czas pracy nad 
utrzymaniem nadziei i podtrzyma-
niem kontaktów wewnątrz organi-
zacji.  W tym zakresie zwłaszcza An-
drzej Fedeńczak, Czesław Wojnowski 
czy Andrzej Michalik byli wówczas 
szczególnie aktywni. To musiało 
spowodować restrykcje:

„Przyjechali jacyś Panowie po cy-
wilnemu na pole – wspomina Andrzej 
Fedeńczak – chcieli kupić ziemniaki. 
Dogadaliśmy się co do ceny i udałem 
się z nimi do obejścia aby dokonać 
sprzedaży. Tam się okazało, że  już 
czekały policyjne samochody i pod 
eskortą przewieziono mnie najpierw 
na komisariat do Nowogardu, potem 
do aresztu do Szczecina, gdzie po kilku 
dniach pobytu w celi m.in. z Arturem 
Balansem zostałem wywieziony do 
miejsca internowania w Wierzchowie 
Pomorskim”.

Stan wojenny wyrządził wiele 
szkód, załamał szereg działań oby-
watelskich. Odrodzona po ’89 roku 
„Solidarność” RI nigdy już nie osiąg-
nęła takiej skali organizacyjnej ani 
takiego dynamizmu działań jak ta z 
początku lat 80.

Wszystkim członkom, działaczom, 
sympatykom Solidarności RI skła-
damy najlepsze życzenia z okazji 25 
lecia powstania, a Panu Andrzejowi 
dziękujemy za krótkie wspomnienia. 
Pewno wiele spraw pominęliśmy 
i nie wszystkie osoby warte tego 
wymieniliśmy. Ale mamy nadzieję, 
że będziemy z czasem uzupełniać tę 
publicystyczną kronikę nowogardz-
kiej Solidarności RI.

red.

Działacz nowogardzkiej Solidarności RI 
- Andrzej Fedeńczak

 APELE WYBORCZE
Szanowni Wyborcy!

Kogo wybrać oto jest pytanie?
Zanim oddacie swój głos na kandydata zastanówcie się czy jest to właściwa 

osoba.
Co ów kandydat sobą reprezentuje. 
Co w swoim życiu osiągnął.
Nie głosujcie na osoby takie, które dużo mówią, czy piszą, a mało robią 

czy robiły. Żyjemy w czasach demokratycznych. Skończyły się czasy, gdy o 
naszym społeczeństwie i życiu decydowali towarzysze z komitetu. Niemało 
towarzyszy ze starej nomenklatury próbuje się wepchnąć do nowej rzeczy-
wistości pozując na budowniczych nowego ustroju. Nawet młodzi ludzie, 
których stare wygi ( z dawnych komitetów partii ) dokoptowały do siebie 
mają, takie jak oni poglądy. 

Burmistrzem może być kandydat taki co umie rządzić , ale i taki co bierze 
za to rządzenie odpowiedzialność. Człowiek bezinteresowny, który potrafi 
łączyć. Taki, co to na względzie ma interes każdego obywatela, interes miasta, 
a nie swoją prywatę. radnymi miejskimi niech zostaną ci co nie będą szko-
dzić, co nie idą do rady dla podwyższenia swojej emerytury, dla diety, czy 
załatwiania swoich małych interesików. Tacy, do których możemy przyjść 
w każdej chwili i oni pomogą nam z naszymi problemami.

na radnych do powiatu i sejmiku nie stosujcie Państwo metody Toto 
Lotka na chybił trafił. Jeżeli nic o kandydacie nie wiecie to go nie skreślajcie. 
Wybierajcie tych , którzy rokują, że pomogą naszej nowogardzkiej gminie w 
Radzie Powiatu i w Sejmiku Wojewódzkim.

natomiast nie rezygnujcie Państwo z wyborów. 
Wasz pojedynczy głos ma dużą moc sprawczą.

Kos Pospolity
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ŻYcZeNiA

Z okazji 

80 urodzin 
dla kochanej Mamy 

Aleksandry Galus 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, radości 
oraz wielu łask Bożych 

składają 
dzieci z rodzinami, 
wnuki i prawnuki

msza św. w intencji 
wszystkich 

nowogardzkich nauczycieli 
zmarłych w latach  1946 – 2006 

odbędzie się w kościele 
pw. WNMP 

w Nowogardzie 
w niedzielę 12 listopada 

o godz. 11.00.

„nOrmALnIe Bez POPISÓW”
Oczywiście nie chciałbym aby słowo pisane czy mówione  stało się sposobem tworzenia kontaktów 

pozornych. Dlatego uważam, że fakt musi być wsparty komentarzem i znaleźć akceptację społeczną. Ha-
słem, które stanowi tytuł mojego artykułu zachłystuje się od wielu miesięcy Polskie Stronnictwo Ludowe. 
Czyżby ta obrotowa organizacja partyjna dbająca o dobro własnych działaczy i wąską grupę zwolenników, 
próbowała dalej ogłupiać ludzi? Czy ta socjotechniczna manipulacja jest w stanie to zrobić?

To czysta frazeologia. Hasło bez głębszej treści, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Przez 12 lat w 
nowych warunkach ustrojowych rządzi w gminie PSL i SLD (koalicja).

Pod jakimi sztandarami trwają, to wszyscy wiemy. Zmieniły się na nich tylko litery, forma, treść po-
została. Jednych i drugich w takim samym stopniu zapytujemy – czy to jest normalne?

I bez skrupułów odpowiadamy nie!
Nie dziwię się, że tylko 40 % mieszkańców gminy idzie do wyborów. Przecież nie da się zaprzeczyć 

temu, iż są wciąż oszukiwani, ulegają ciągłej pauperyzacji. Zadłużają się w kasach pożyczkowych, bankach 
i prywatnie. Nękani są samorządową sanacją fiskalną (szczególnie bolesna dolegliwość). Społeczność 
gminna doskonale spostrzega jak tworzą się  układy i grupy wzajemnej adoracji.

Tą inercję, dotkliwą w skutkach musimy odrzucić. Właśnie teraz, pójść i zagłosować na innych.
Z ekonomicznego punktu widzenia Nowogard to droga dla jej mieszkańców gmina, nawet bardzo 

droga.
1. Około 20 milionów zadłużenia.
2. Od 2003 roku podatki i opłaty wzrosły około 150 %.
3. Zbyt wysokie płace burmistrzów.
4. Rozdęta do granic administracja (3 budynki)
5. Za wysokie apanaże radnych.
6. Wadliwy, tolerancyjny odbiór inwestycji.
7. Nieuzasadnione prawnie, ekonomicznie i moralnie, a więc wybiórcze umarzanie podatków i 

opłat.
8. Dekapitalizacja budynków gminnych.
9. Brak obiektywnych ocen bezpieczeństwa związanego z instalacjami  w budynkach komunalnych.
10. Na budowę, modernizację ulic czeka się 15 lat.
11. Nadużycia w gospodarce mieszkaniowej.
12.  Manipulacje związane z próbą wybudowania spalarni.
13. Problem związany z lokalizacja obwodnicy.
14. Dzikie wysypiska i odprowadzania kanalizacyjne.
15. Zbędne imprezy niby promujące gminę.
16. Kłamstwa, wybiegi i krętactwa przy załatwianiu spraw mieszkańców gminy.
17. Fikcyjne konkursy na stanowiska kierownicze.
18. Lekceważenie związku zawodowego „Solidarność”.
19. Zastrzeżenia i niejasności w zamówieniach publicznych i sprzedaże majątku gminnego.
20. Śmierdzące rozlewisko w Miętnie.
21. Źle funkcjonująca komisja rewizyjna rady.
22. Działania radnych i burmistrzów wbrew opinii lokalnych społeczeństw.
23. Kontaktobilność radnych z wyborcami prawie żadna.
24. Nieobiektywna ocena pracy szkół.
25. Chora, skostniała struktura sportu gminnego.
26. Brak elementarnego wyposażenia w szkołach.
27. Niewystarczająca ilość przedmiotowych zespołów wyrównawczych w szkołach (matematyka, 

języki obce).
28. Źle funkcjonująca komisja finansowa rady, która dopuściła do tak dużego zadłużenia.
Jeżeli przez 12 lat burmistrz umorzył lub obniżył podatki i opłaty (decyzja jednoosobowa), to teore-

tycznie stworzył sobie potencjalny elektorat wyborczy. Wszelkie obniżki, umorzenia, przydziały winny 
być dokonywane kolegialnie przez przedstawicieli wszystkich opcji politycznych w radzie gminy. Przecież 
takim obowiązkiem można obarczyć Komisję Prawa i Ładu Moralno – Społecznego. Demokracja to nie 
tylko większość, to także gwarancje.

Mieszkańcy naszej gminy tak komentują dotychczasowe rządy SLD – PSL. Jesteśmy jak te pasierby, 
choć ciężko i trudno jest żyć, choć skazani jesteśmy na upokorzenia i wegetację, to musimy jakoś dawać 
sobie radę. Ale co to za życie! Nie umiemy skrzyknąć się, wykorzystać praw demokracji i utrzeć nosa tej 
postkomunistycznej arystokracji. Wciąż mamy tylko nadzieję. A oni się bawią, rozpasają, nie mają żadnych 
skrupułów i zahamowań. Nawet żarty robią sobie z tych, którzy ciężko pracowali, urabiali ręce po łokcie. 
Dziś w podeszłym wieku, chorzy, okaleczeni, mający kłopoty z wykupieniem lekarstw, opłatom czynszu, 
świtał i gazu, zimą egzystują w niedogrzanych mieszkaniach, są zepchnięci na margines życia.

Jeśli będziemy jako społeczeństwo aż tak spolegliwi i bezradni, jeżeli nie rozliczymy władzy, każdej 
władzy z podejmowanych decyzji i nie będziemy przyglądać się im na ręce, to ona zwykle jak ten Piłat 
najczęściej je umywa.

nowogard, 6 listopada 2006 r. 
Tadeusz Filipczak

 APELE WYBORCZE znaleziono 
kluczyk

W sklepie „Promyk” 
przy ulicy Żeromskie-
go znaleziono wi-
doczny na zdjęciu 
klucz. Można 
go odebrać 
w redakcji 
„Dzienni-
ka”.

red.
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 APELE WYBORCZE

Drodzy Czytelnicy Dn
Przeglądałem ostatnie wydania DN i stwierdzam, że kandydatów do władz 

samorządowych jest spora ilość. Czy są odpowiednie instrumenty, ażeby tę 
ilość przekuć w jakość?

Yes! Yes! Yes! Jak powiedział premier Marcinkiewicz. Oczywiście, że są to 
demokratyczne wybory. Wśród tych list kandydatów można wybrać ludzi, 
którzy staną na wysokości zadania jakie stawia im społeczność gminy. Nie 
będę tutaj mówił kogo należy wybierać a kogo nie. Dlaczego? Dlatego, że ja 
nie wierzę w istnienie ludzi złych. Są tylko ludzie normalni lub odstający od 
ustalonych norm społecznych, a przede wszystkim stawiających własną osobę 
na pierwszym miejscu i takim w pierwszej kolejności należy założyć szlaban 
wyborczy. Nie powinni mieć wstępu na żadne stanowisko państwowe. Tacy 
ludzie spisują się bardzo dobrze na własnym podwórku, dysponując swoimi 
„uczciwie” zarobionymi środkami kapitałowymi

Przed pójściem do urny wyborczej należy zadać sobie szereg pytań. Co do-
brego i złego zrobili Ci, co byli wybrani przed czterema laty? Jak utrzymywali 
kontakt ze swoim elektoratem na łamach DN i na stronach internetowych?

Jak przez ten czas realizowali obiecanki – cacanki? Jaki był ich całokształt 
działalności? Czy nie są uwiązani na sznurku i byli sterowani przez inne osoby? 
Człowiek dający się sterować jak kukiełka nie powinien zasiadać w żadnej ra-
dzie. Tak więc wyborco zapamiętaj, że prawidłowo skreślona kartka wyborcza 
i wrzucona do urny jest najlepszym skalpelem chirurgii społecznej.

Ci, którzy nie uczestniczą w wyborach niech nie narzekają, że do rad gminy 
i powiatu dostali się ludzie nieodpowiedni. Musimy sami wybrać. Nie możemy 
liczyć, że ktoś nam dostarczy dobrego kandydata w teczce. Teraz trzeba się 
choć raz na cztery lata wysilić i iść do urny wyborczej. Kogo masz wybrać też 
Ci nie powiem. Decyduj sam tak, abyś był zadowolony i żeby gminie dawało 
to pożytek.

Bierzcie sprawę w swoje ręce, jak powiedział prezydent Wałęsa. Bierzcie z 
życia co jest Wam dane a wszystko potoczy się i tak według woli Przedwiecz-
nego, bo o to modlimy się ciągle.

Piotr Wierzbicki

ODPOWIeDzIALnIe
Jeszcze tylko dziś trwa kampania wyborcza, a już w niedzielę 12 listopada 

przekonamy się czy mieszkańcy Nowogardu wezmą sprawy w swoje ręce i 
zagłosują zgodnie z przekonaniem. Dotychczasowe badania pokazują, że wy-
nik frekwencji nikogo nie zachwyci, ale może mile się zaskoczymy, gdy każdy 
zechce spełnić swój obywatelski obowiązek wrzucając głos do urny.

Niezależnie od przekonań, poglądów i upodobań, do których każdy ma 
prawo, powinniśmy wspólnie wziąć odpowiedzialność. Od tego czy spędzimy 
niedzielę w domu, czy odwiedzimy komisję wyborczą zależy jak rozwinie się 
miasto, gmina, powiat.

Nasz głos zdecyduje, kto będzie reprezentował nas na zewnątrz, i jak będą 
postrzegać nas sąsiedzi. Nie zmarnujmy szansy, jaką daje demokracja, idźmy 
do wyborów by nikt w przyszłości nie zapytał:, Dlaczego staliście biernie, gdy 
ważyły się losy Nowogardu? Niech odpowiedzialność za miasto spocznie na 
barkach wszystkich mieszkańców, bo to jest nasza mała ojczyzna, za którą 
umierali nasi przodkowie, uczcijmy to 12 listopada głosując w wyborach 
samorządowych.

Na koniec apel do obecnych władz miasta: Uszanujcie sobotę 11 listopada 
i narodowe Święto Niepodległości, nie wykorzystujcie tej daty do przedwy-
borczych przemówień, bo nazajutrz wyborcy to sprawiedliwie ocenią.

mICHAŁ WIATr

Czy masz już plany na rok 2010?
W najbliższą listopadową niedzielę, zadecydują się losy Nowogardu na 

najbliższe 4 lata. Szkoda, że tak mało nowogardzian ma świadomość, że od 
tego, czy wyjdą w tą niedzielę z domu, czy wrzucą kartę do urny wyborczej, 
zależy nasza wspólna przyszłość. Przypomnij sobie Czytelniku, co robiłeś 4 
lata temu -  jesienią roku 2002. Popatrz jak od tego czasu urosły Twoje dzieci, 
jak zmienił się świat. W ciągu tych 4 lat Nowogard zarządzany był przez ludzi 
wybranych w 2002 r. do Rady Miejskiej. Najbliższa niedziela to czas oceny ich 
pracy – chwila, gdy głos każdego zwykłego obywatela tego miasta ma swoją 
ogromną wagę. W jednej chwili podejmujesz Czytelniku decyzję o tym, 
jaki będzie obraz nowogardu w roku 2010. Czy masz już plany na rok 2010? 
Propaganda kończących kadencję władz miejskich wmawia, że jest wspaniale, 
że jest rozwój, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Idąc ulicą rozejrzyj się 
wokół i zastanów, czy to co widzisz napawa Cię dumą z naszego miasta? 
Czy Nowogard to miasto na miarę XXI w.?  

Od lat główną siłą polityczną w Nowogardzie jest SLD. Obecny wicebur-
mistrz Nowogardu, kandydujący do Rady Miejskiej, chwali się w SLDowskim 
biuletynie wyborczym, że w bieżącym roku wydatki na opiekę społeczną są 
o 6 mln zł wyższe niż 4 lata temu. Czy rozumiesz Czytelniku, co to oznacza? 
Wiceburmistrz nowogardu chwali się tym, że przez 4 lata SLD tak rządziło 
gminą mając większość w radzie, że bieda rozhulała się po nowogardzie 
jak jakaś jesienna grypa. Czy wiesz Czytelniku, że wydatki na opiekę 
społeczną, na pomoc biednym ludziom, stanowią już 25% tegorocznego 
budżetu? Nowogard wyda w tym roku 12.800.000 zł na opiekę pozwalającą 
ludziom utrzymać się przy życiu. W nowogardzie jest 50% więcej biednych 
ludzi niż 4 lata temu

Przy odrobinie wyobraźni można odczytać sprytny plan polityków SLD, 
którzy wszystko robią „W trosce o człowieka”. Tym planem jest po cichu 
doprowadzić do jak największej biedy, aby potem rozdawać pieniądze 
potrzebującym i mówić „robimy to wszystko dla was!” „Bierzcie i głosujcie 
na SLD!”. To tak jakby lekarz najpierw ukradkiem wstrzyknął człowiekowi 
bakterie, a później mówił - „Niech pan zobaczy, jak pana wspaniale leczę”. 
Kim jest młody kandydat na burmistrza wystawiony przez SLD? Jest dyrek-
torem Urzędu Pracy. W jego interesie nie jest, żeby bezrobotnych było jak 
najmniej. Przecież wtedy stracił by posadę i zamknięto by ten cały kram. W 
jego interesie jest, aby przerabiać w swoim urzędzie jak największe pieniądze 
wyciągane z budżetu państwa i z UE. W jego interesie jest generowanie bie-
dy i bezrobocia, aby na tym zbijać później polityczny interes. On również 
chwali się, że w tym roku wyda już 30 mln zł na bezrobotnych. Czy tu jest się 
czym chwalić? Czy nie jest to powód do rozpaczy?

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego Goleniów jest coraz piękniejszym 
miastem. Odpowiedź jest prosta. Tam pieniądze mądrze się inwestuje po 
to, aby ludzie mieli pracę i pieniądze, aby nie musieli się prosić o zasiłki z 
opieki społecznej. Dlatego w Goleniowie wzrastają dochody miasta i spadają 
zasiłki na opiekę społeczną. Goleniowskie władze chwalą się wzrastającą liczbą 
inwestorów, coraz większymi dochodami miasta i coraz większą ilością pięknie 
odnowionych bloków mieszkalnych. Goleniowem od 4 lat rządzi koalicja 
pod nazwą „Gmina dla obywatela”. Kluczową rolę wiodą w niej członkowie 
Platformy Obywatelskiej. Członkami PO są  m.in. Przewodniczący Rady 
Miejskiej – H. Zajko i jego zastępca J. Szcześniewicz oraz przewodniczący 
komisji budżetowej – Olgierd Geblewicz. Jedna czwarta Rady Miejskiej Go-
leniowa to członkowie PO.

Aby w Nowogardzie zaczęło być lepiej SLD powinno trochę odpocząć od 
władzy. Dlatego zachęcam Was, Czytelnicy DN, a również Waszych bliskich, 
abyście oddali swoje głosy na Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej. 
Idźcie do wyborów, dajcie Platformie Obywatelskiej szansę naprawy fi-
nansów i obrazu miasta. Dajcie szansę zmniejszenia liczby osób zmuszanych 
przez biedę do pobierania zasiłków. One potrzebują pracy, a nie jałmużny od 
SLD. Koniec marnotrawienia publicznych pieniędzy. Czas postawić na zdrowy 
rozsądek, na mądre inwestycje, na rozwój gminy Nowogard.

rafał Szpilkowski
kandydat do rady miejskiej 

z K.W. Platformy Obywatelskiej rP
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Spacer Ptasim Szlakiem 
w Parku narodowym ujście 
Warty

W dniu 11 października 2006 r. Za-
rząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody 
w Nowogardzie zorganizował wyjazd 
szkoleniowy do Parku Narodowe-
go „Ujście Warty”. Oferta przezna-
czona była dla wszystkich aktywnie 
współpracujących opiekunów LOP, 
zrzeszonych w nowogardzkim od-
dziale LOP. Szkolenie rozpoczęliśmy 
od udziału w prelekcji „Walory przy-
rodnicze Parku Narodowego Ujście 
Warty”. Jest to najmłodszy w Polsce 
park, utworzony w 2001r. w obrębie 
pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, 
w pobliżu ujścia Warty do Odry. Na 
krajobraz Parku składają się  głównie  
otwarte  siedliska  łąkowe,  poprzeci-

nane  gęstą  siecią   kanałów  i staro-
rzeczy oraz zarośla wierzbowe. Przez 
środek parku przepływa rzeka Warta. 
Park Narodowy „Ujście Warty” to je-
den z najcenniejszych pod względem 
ornitologicznym obszarów w kraju. 
Unikalne tereny podmokłe, rozległe 
łąki i pastwiska są jedną z najważ-
niejszych w Polsce ostoi ptaków wod-
nych  i  błotnych.  Na obszarze  Parku  
stwierdzono  ponad 250  gatunków  
ptaków. Po teoretycznym zapozna-
niu się z przyrodą parku zostaliśmy 
zaproszeniu do udziału w zajęciach 
praktycznych w terenie. Zaopatrze-
ni w sprzęt do obserwacji (lornetki, 
lunety) wyruszyliśmy ścieżką eduka-
cyjną „Ptasim Szlakiem”. Otrzymali-
śmy wskazówki jak rozpoznać dany 
gatunek i dzięki temu szybko odna-
leźliśmy wśród kilkuset wypoczywa-
jących gęsi białoczelnych, pojedyncze 
egzemplarze gęsi zbożowej, bażanta, 
kulika wielkiego oraz nieco liczniej-
sze w tym dniu stada gęgawy i czajek. 

Nie odnaleźliśmy żurawi, których 
odgłosy było słychać w całej okolicy 
a przelatujący nad nami klucz łabędzi 
zakończył naszą wyprawę wśród łąk 
i rozlewisk. Po powrocie do siedziby 
Parku w Chyrznie podziwialiśmy pa-
noramę i krajobraz parku z oszklonej 
wieży widokowej. Mimo mglistej i 
deszczowej aury zachwycaliśmy się 
widokiem moczarów, rozlewisk i za-
rośli wierzbowych. Dla celów eduka-
cji ekologicznej w Chyrznie utworzo-
no „Przyrodniczy ogródek zmysłów”. 
Taki ogródek to znakomita propo-
zycja nauki poprzez zabawę. Można 
tu poznawać przyrodę przez zmysły 
- dotyk, zapach, smak. Korzystając z 

przewodnika po ścieżce nauczycie-
le mogą przeprowadzić z uczniami 
zabawy edukacyjne będące świetną 
alternatywą dla tradycyjnych lek-
cji przyrody w klasie. Gdy późnym 
popołudniem usiedliśmy wszyscy 
przy wspólnym ognisku jednogłoś-
nie stwierdziliśmy, że to przepiękne 
miejsce do którego warto wrócić aby 
zobaczyć jedną z najcenniejszych w 
skali kraju i Europy ostoję ptaków 
wodnych i błotnych. 

Wyjazd został zorganizowany dzię-
ki wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, Urzędu 
Gminy w Osinie, Celowego Związku 
Gmin R-XXI w Nowogardzie, Nad-
leśnictwa Nowogard oraz Zarządu 
Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w 
Szczecinie. Dziękujemy za wszystkim 
za pomoc w zorganizowaniu wyjaz-
du.  

Zarząd Oddziału LOP 
w Nowogardzie

Kącik medyczny „Dziennika Nowogardzkiego” redagowany 
przez lekarzy SZOZ „Praxis”

nadciśnienie tętnicze
- czy naprawdę takie groźne?

 
  Nadciśnienie tętnicze to bardzo 

częsta choroba przewlekła , dotycząca 
8 milionów Polaków ( a więc co piąty 
obywatel choruje na to schorzenie ). 
Bardzo często jest nierozpoznana w 
odpowiednim czasie. Duży procent 
Pacjentów z rozpoznaną chorobą nie 
jest w ogóle leczonych, lub są leczeni 
nieprawidłowo. Wina za taki stan 
rzeczy leży zarówno po stronie 
lekarzy jak i pacjentów. 

  Nadciśnienie tętnicze najczęściej 
nie daje żadnych wyraźnych objawów, 
rozpoznawane jest przypadkowo, gdy 
pacjent zgłasza się do lekarza z inny-
mi problemami. Na szczęście wzrasta 
świadomość społeczna i coraz więcej 
osób czuje się odpowiedzialnych za 
swój stan zdrowia i aktywnie kontro-
luje zarówno ciśnienie jak i poziom 
cukru, cholesterolu.

  Obecnie uważa się , że optymalne 
ciśnienie to wartości 120/80 i poniżej. 
Ciśnienie pomiędzy 130-140 i 80-90, 
co dotychczas uważaliśmy za normę 
to tzw. ciśnienie wysokie prawidło-
we, a wszystkie wartości przewyż-
szające140/90 to NADCIŚNIENIE 
TĘTNICZE.

  Warto sobie uświadomić dlaczego 
powinniśmy je systematycznie leczyć 
pomimo ,że nie  czujemy się chorzy?. 
Otóż dlatego, że nie leczone znacz-
nie zwiększa ryzyko udaru mózgu, 
zawału serca, niewydolności nerek, 
krążenia oraz zaburzeń wzroku. I co 
ważne powoduje znacznie większe 
zagrożenie niż inne czynniki ryzyka 
( wysoki poziom cholesterolu, pa-
lenie papierosów, otyłość, czynniki 
genetyczne).

 Dlaczego więc tak bronimy się 
przed przyjmowaniem leków hypo-
tensyjnych? 

 
Istnieje kilka mitów krążących 

wśród Pacjentów, na temat lecze-
nia, które należałoby wreszcie 
obalić. Często słyszę je w swoim 
gabinecie:

 1.      „Jak zacznę brać leki na 
nadciśnienie to będę je musiała brać 
do końca życia, więc lepiej opóźniać 
moment leczenia”. To nieprawda. Do 
leków nadciśnieniowych organizm 
nie przyzwyczaja się. Jak zaczniemy 
leczenie to rzeczywiście powinniśmy 
brać leki regularnie przez cały czas, 
czyli przeważnie do końca życia. Jak 
dotąd nie ma takiej metody lecze-
nia, ani cudownego leku, który na 
zawsze wyleczyłby nas z tej choroby. 
Im wcześniej rozpoczniemy leczenie 

tym większa szansa że zdążymy przed 
powikłaniami.

2.      „Można brać lek tylko wte-
dy, gdy ciśnienie jest duże, czyli 
nieregularnie”. To największy błąd. 
Nieregularne przyjmowanie leków 
może przynieść więcej szkody niż 
pożytku. Powoduje duże wahania 
dobowe ciśnienia. Warto pamiętać , 
że leki które działają kilka-kilkanaście 
godzin musimy przyjmować 2 razy na 
dobę. Nowocześniejsze działają przez 
24 godzin i te wystarczy przyjmować 
tylko raz dziennie, najlepiej rano, nie-
długo po obudzeniu się. Dawkowanie 
zawsze powinien ustalać oczywiście 
lekarz.

3.      „Boję się , że leki za bardzo 
obniżą moje ciśnienie”. Odpowied-
nio dobrane dawki leków nie spowo-
dują hypotensji, czyli niedociśnienia, 
gdyż po prostu bardzo słabo działają 
przy niskim ciśnieniu. Bardzo rzad-
ko i głównie u osób starszych może 
zdarzyć się np. omdlenie, lub znaczne 
osłabienie. Wówczas należy zgłosić 
się do lekarza, który zmodyfikuje 
leczenie.

4.      „Nie wzięłam dzisiaj leków, 
bo przed wizytą u lekarza nie powin-
no się jeść, ani przyjmować żadnych 
leków”. Nawet jeżeli musimy zostać 
na czczo np. przed pobraniem krwi, 
to powinniśmy przyjąć stałe leki, 
popijając niewielką ilością czystej 
wody.

5.      „Pożyczyłam leki od sąsiadki, 
bo powiedziała, że jej pomagają”. 
Nie wolno przyjmować żadnych 
leków wydawanych  „ na receptę” 
bez konsultacji z lekarzem. Leki na 
nadciśnienie dobierane są indywi-
dualnie, z uwzględnieniem wieku 
Pacjenta, schorzeń współistniejących 
oraz innych zażywanych leków.

6.      „Nie stać mnie na leczenie 
nadciśnienia”. To leczenie wcale nie 
musi być drogie. Obecnie jest wiele 
polskich odpowiedników leków, któ-
re są w cenie ryczałtu, czyli kosztują 
niewiele ponad 3 zł. Pamiętajmy, 
że powikłania nadciśnienia będą 
nas kosztowały znacznie więcej, 
mogą nawet stanowić zagrożenie 
dla życia. 

Na koniec pragnę przypomnieć, 
że istnieją też nie farmakologiczne 
metody leczenia tej choroby m.in. 
umiarkowany, ale systematyczny wy-
siłek fizyczny, walka z nadwagą oraz 
ograniczenie podaży soli w diecie.

 marzena Drobińska    
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Poradnik wyborcy

zanim zagłosujesz
Już w najbliższą niedzielę odbędą się kolejne wybory samorządowe, które wyłonią skład władz samorządowych na trzech szczeblach: gminnym, powiato-

wym i wojewódzkim. Nasze głosy zadecydują również o tym, kto zasiądzie w wygodnym fotelu burmistrza. Dziś publikujemy mały poradnik wyborcy.
Udając się do obwodowej komisji wyborczej nie możemy zapominać o dokumencie potwierdzającym tożsamość. To na jego podstawie członkowie komisji 

odnajdą nazwisko na liście wyborców i wręczą karty do głosowania. Biała karta zawiera kandydatów do Rady Miejskiej. Aby głos był ważny musimy zakreślić 
tylko jedno nazwisko. Podobnie czynimy na karcie żółtej, gdzie znajdują się nazwiska kandydatów do Rady Powiatu. Na niebieskiej karcie wybieramy swoich 
przedstawicieli do Sejmiku Wojewódzkiego. Tu również zaznaczamy tylko jedno nazwisko. Ta sama zasada dotyczy wyboru burmistrza.

Obwodowe komisje wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach 6.00 – 22.00. Tylko wówczas będziemy mogli wpłynąć na kształt władz, które zarzą-
dzać będą naszą gminą, powiatem i województwem przez najbliższe cztery lata. A więc do urn!

Lista obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard
Obwód głosowania nr 1 obejmuje ulice:
Bohaterów Warszawy, Gryfitów, Krótka, Łąkowa, Radosława, Światowida,  

Jana Pawła II.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogar-

dzie, ul. Boh. Warszawywy 78.

Obwód głosowania nr 2 obejmuje ulice:
15-go Lutego, Adama Asnyka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogro-

dowa.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogar-

dzie, ul. Żeromskiego 3.

Obwód głosowania nr 3 obejmuje ulice:
Cmentarna, Dabrowszczaków, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Magazy-

nowa, Adama Mickiewicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Mikołaja Reja, Władysława 
Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Wartcka, Zaciszna, Stefana 
Żeromskiego.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 - Przedszkole Miejskie nr 1 w Nowogar-
dzie, ul. Żeromskiego 14.

Obwód głosowania nr 4 obejmuje ulice
Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Górna, Fabryczna, Kazimierza Wielkiego, Jana 

Kilińskiego, 700-lecia, 3 Maja, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Ludwika Waryń-
skiego, Zielona.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 – Prywatny Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących, ul. 3 Maja 22.

Obwód głosowania nr 5 obejmuje ulice i miejscowość:
Bankowa, Stefana Czarnieckiego, Kardynała St. Wyszyńskiego, Lutyków, 5 Marca, 

Osiedlowa, Plac Wolności, Warszawska, Pustać.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 - Nowogardzki Dom Kultury, Plac 

Wolności 7.

Obwód głosowania nr 6 obejmuje ulice:
Blacharska, Brzozowa, Bartosza Głowackiego, Dębowa, Stefana Grota Roweckiego, 

Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Lipowa, Macieja Rataja, Plac 
Szarych Szeregów, Racławicka, Teodora Roosevelta, Władysława Sikorskiego, Stolarska, 
Szkolna, Świerkowa, Wiejska, Zamkowa.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowo-
gardzie, ul. Kościuszki.

„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

Obwód głosowania nr 7 obejmuje ulice i miejscowość:
Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, Generała Leopolda Okulickiego, Kościelna, 

Kowalska, Luboszan, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romu-
alda Traugutta, Wileńska, Wojska Polskiego, Smużyny.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogar-
dzie, ul. Wojska Polskiego 6.

Obwód głosowania nr 8 obejmuje ulice i miejscowości :
Generała Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Staszica, Gen. 

Józefa Wybickiego. 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogar-

dzie, ul. Gen. Bema 41.
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

Obwód głosowania nr 9 obejmuje miejscowości:
Boguszyce, Brzozowo, Jarchlino, Konarzewo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, 

Żabówko.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 - Szkoła Podstawowa w Żabowie.

Obwód głosowania nr 10 obejmuje miejscowości:
Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Kulice, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sąpole, Słajsino, 

Wierzbięcin.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 - Szkoła Podstawowa w Wierzbięci-

nie.

Obwód głosowania nr 11 obejmuje miejscowości:
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Kościuszki, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olchowo, 

Radłowo, Sieciechowo, Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 - Szkoła Podstawowa w Długołęce.

Obwód głosowania nr 12 obejmuje miejscowości:
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 - Szkoła Podstawowa w Strzelewie.

Obwód głosowania nr 13 obejmuje miejscowości: 
Bochlin, Błotno, Błotny Młyn, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, 

Łęgno, Miodne, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Sikorki, Trzechel, Warnkowo, 
Wierzchęcino, Zakłodzie.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 - Szkoła Podstawowa w Błotnie.
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

Obwód głosowania nr 14 obejmuje miejscowości:
Drzysław, Glicko, Lestkowo, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, Struga, Szczytniki, 

Wierzchy, Wołowiec, , Zagórz, Zatocze, Zbyszewice.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 - Szkoła Podstawowa w Orzechowie.

Obwód głosowania nr 15 (obwód odrębny)) obejmuje Dom Pomocy Społecznej 
nr 1 w Nowogardzie.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Piłsud-
skiego 9.

Obwód głosowania nr 16 (obwód odrębny) obejmuje Dom Pomocy Społecznej 
nr 2 w Nowogardzie.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej nr 2, Smużyny 
2.

Obwód głosowania nr 17 (obwód odrębny) obejmuje Zakład Karny w Nowo-
gardzie

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 
7.

Obwód głosowania nr 18 – Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowo-
gardzie, ul. Wojska Polskiego 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 – Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7.

Ag

  WYBORY, WYBORY...
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Jeszcze raz przypominamy pełne listy kandydatów

Kandydaci do Rady Miejskiej - karta biała

Komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe (KWW no-
wogardzkie Forum Samorządowe). Status: zarejestrowana. OKrĘG 1     
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Krzywania Marek 45 Nowogard 
2. Grebieniuk Witalij 51 Nowogard 
3. Szałapski Dariusz Roman 44 Nowogard 
4. Marcinkiewicz Sławomir 44 Nowogard 
5. Sudomierski Marian 59 Nowogard 
6. Brodniak Sławomir Grzegorz 45 Nowogard 
7. Fiał Wioletta  36 Nowogard 
8. Gontarska Barbara 66 Nowogard 
9. Kuszyk Grzegorz  27 Nowogard 
10. Piłat Rafał Tomasz 31 Nowogard 
11. Szarek Dariusz  40 Nowogard       
12. Śmigiel Ryszard 48 Nowogard       
13. Warzecha Hubert Witold 43 Nowogard       
14. Wróbel Wiesław 48 Nowogard   

Komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe 
(KWW nowogardzkie Forum Samorządowe). Status: zarejestrowana. 
OKrĘG nr 2
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. 1 Kucal Sławomir Tomasz 41 Nowogard
2. 2 Rynkiewicz Grażyna 40 Nowogard
3. Krawczyk Bożena Ewa 49 Nowogard
4. Przybyszewska Zofia 49 Nowogard
5. Buczyńska Anna 48 Nowogard
6. Dobrowolski Marek 44 Nowogard
7. Kłaczyńska Paulina Kazimiera 19 Nowogard
8. Kret Wacław 59 Nowogard
9. Kwiatkowski Roman 34 Nowogard
10. Martynowicz Krzysztof 37 Nowogard
11. Miklas Krystian Marek 25 Nowogard
12. Staniul Romuald 43 Nowogard
13. Warnke Mirosława Maria 44 Nowogard
14. Włodek Adam 61 Nowogard

Komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe 
(KWW nowogardzkie Forum Samorządowe). Status: zarejestrowana. 
OKrĘG nr 3   
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Wysoszyńska Krystyna 74 Wierzbięcin  
2. Heiser Marek 35 Nowogard 
3. Jerzykowski Krzysztof 44 Sikorki 
4. Polewiak Czesław Kazimierz 62 Olchowo
5. Gawrysiak Ilona 42 Dąbrowa  
6. Czyżak Irena 45 Błotno    
7. Emche Józef Kazimierz 53 Długołęka  
8. Jankowski Jacek 32 Długołęka  
9. Kret Alicja Ewa 39 Glicko   

10. Litwin Tomasz Krzysztof 19 Miętno  
11. Paczkowska Katarzyna Ewa 29 Czermnica 
12. Pluta Marian Andrzej 47 Trzechel   
13. Tomala Antoni 49 Wojcieszyn   
14. Żagoń Danuta Janina 44 Strzelewo  

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci 
(KKW SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci). Status: zarejestrowana. 
OKrĘG nr 1         
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kazuba Stanisław Ignacy 60 Nowogard   
2. Badowski Leszek Antoni 52 Nowogard  
3. Olechnowicz-Krakowska Monika Barbara 30 Nowogard 
4. Kozieł Czesław 71 Nowogard    
5. Jurek Lech Józef 59 Nowogard   
6. Wajk Ryszard 64 Nowogard    
7. Karolewski Franciszek 60 Nowogard  
8. Jońca Magdalena 38 Nowogard   
9. Siembida Tadeusz Stanisław 66 Nowogard 
10. Jankowski Jerzy Zbigniew 53 Nowogard      
11. Jedynak Stanisław 70 Nowogard       
12. Sidłowski Adam 49 Nowogard       
13. Kowalska Andżelika Patrycja 22 Nowogard     

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci 
(KKW SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci). Status: zarejestrowana. 
OKrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Czapla Robert Antoni 31 Nowogard       
2. Bielida Antoni 59 Nowogard       
3. Brzeczek Karol Marek 25 Nowogard
4. Dembińska Maria 52 Nowogard       
5. Malanowski Andrzej 67 Nowogard       
6. Pędziszczak Stanisława 50 Nowogard       
7. Mieleńczuk Bogusław 65 Nowogard       
8. Ochman Alina 74 Nowogard       
9. Heinrich Eugeniusz Jan 59 Nowogard       
10. Sowa Stanisław Hieronim 60 Nowogard       
11. Włodarczyk Janusz 50 Nowogard       
12. Tandecki Jan 59 Nowogard       
13. Jankowski Sławomir Zbigniew 37 Nowogard       

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci 
(KKW SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demokraci). Status: zarejestrowana. 
OKrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania 
1. Mularczyk Jan 47 Wierzbięcin       
2. Saniuk Roman Mieczysław 48 Strzelewo       
3. Rompel Piotr 22 Dąbrowa       
4. Soroka-Banasiak Magdalena Aleksandra 34 Orzechowo       
5. Goc Łucja Józefa 37 Nowogard       
6. Łuczak Stanisław 36 Nowogard       

Kandydaci na burmistrza - karta różowa
Nazwisko i imiona    Wiek    Wykształcenie    Miejsce zamieszkania, przy-

należność i poparcie    

 Popowicz Sebastian  30 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez KW Platforma 
Obywatelska RP, popierany przez Platforma Obywatelska, członek Platformy 
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej  

 
ziemba Kazimierz  54 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez Komitet Wy-

borczy PSL, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego  

Krzywania marek  45 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez KWW Nowo-
gardzkie Forum Samorządowe, nie należy do partii politycznej.  

Kaczmarski Jerzy Lucjan  45 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez KW 
Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek 
Prawa i Sprawiedliwości  

Stasik nikodem Andrzej  34 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez KW 
Samoobrona RP, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej  

Czapla robert Antoni  31 wyższe  Nowogard, zgłoszony przez KKW 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej  
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Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kaczmarski Jerzy Lucjan 45 Nowogard       
2. Majewski Jerzy 63 Nowogard       
3. Wojciechowska Barbara 54 Nowogard       
4. Majdzińska Alicja 18 Nowogard       
5. Targoni Józef 57 Nowogard       
6. Kozłowska Anna 56 Długołęka       
7. Majdziński Tomasz 28 Nowogard       
8. Rutkowska Mirosława Małgorzata 42 Nowogard       

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Berezowski Mirosław 46 Nowogard       
2. Adamska Jolanta 27 Nowogard       
3. Paśko Rafał Marcin 24 Nowogard       
4. Szeremeta Zbigniew 63 Nowogard       
5. Gibka Weronika Maria 53 Nowogard       
6. Antczak Romualda 70 Nowogard       
7. Banachomska Lidia Katarzyna 49 Nowogard       
8. Wochna Monika 29 Nowogard       
9. Saja Edyta 31 Nowogard       
10. Jaworska Magdalena Małgorzata 18 Nowogard       

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Bąk Kazimierz Stanisław 52 Krasnołęka       
2. Korneluk Eugeniusz Paweł 53 Glicko       
3. Gibki Edward 54 Żabówko       
4. Rosa Jan 51 Strzelewo       
5. Ułanowski Edward Kazimierz 56 Boguszyce       
  
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (KW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kłosowska Krystyna Bożena 44 Nowogard       
2. Danilewski Karol 24 Nowogard       
3. Pajor-Dębicka Edyta Monika 43 Nowogard       
4. Wasyluk Ryszard Jerzy 53 Nowogard       
5. Wilk Alina Teresa 46 Nowogard       
6. Węgrzyn Aneta Dorota 32 Nowogard       
7. Margas Ryszard 33 Nowogard       
8. Augustyniak Stanisław 46 Nowogard       
9. Barecki Grzegorz Krzysztof 28 Nowogard       
10. Więcek Andrzej Marian 49 Nowogard       
 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (KW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Truszyński Zdzisław 50 Nowogard       
2. Syfert Christiana Alina 58 Nowogard       
3. Wardzińska Joanna 39 Nowogard       
4. Rewuś Marta Grażyna 22 Nowogard       
5. Danilewska Małgorzata Dorota 36 Nowogard       
6. Drejas Błażej 20 Nowogard       
7. Karwecka Grażyna Helena 51 Nowogard       
8. Drobińska Marzena 35 Nowogard       
9. Rewuś Joanna Małgorzata 19 Nowogard       
10. Szpilkowski Rafał Marek 30 Nowogard       

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (KW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Stasiewicz Irena 45 Nowogard       
2. Grzęda Zenon Józef 54 Nowogard       
3. Kodzik Bartosz Paweł 25 Wierzbięcin       
4. Owczarek Joanna Kazimiera 33 Ogorzele       
5. Syfert Sebastian Janusz 33 Nowogard       

6. Jędrysek Katarzyna 19 Nowogard       
7. Kukiełka Piotr 36 Nowogard       
8. Ogiewa Karolina 19 Glicko       
9. Jeż Marian 51 Osowo       

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (Komitet Wyborczy 
PSL). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kosiński Krzysztof Leszek 56 Nowogard       
2. Zieliński Rajmund 66 Nowogard       
3. Augustynek Robert Bogusław 38 Nowogard       
4. Hołubowski Tadeusz 63 Nowogard       
5. Lubczyński Arkadiusz Piotr 34 Nowogard       
6. Mogielska Elżbieta Barbara 40 Nowogard       
7. Luberadzki Ładysław Ryszard 51 Nowogard       
8. Zamara Janusz 50 Nowogard       
9. Jońca Bolesław Jan 54 Nowogard       
10. Kozłowska Zofia Janina 50 Nowogard       
11. Januszonek Andrzej 34 Nowogard       
12. Bogatkowski Waldemar 50 Nowogard       
13. Wierzchoń Katarzyna 35 Nowogard       
14. Olesiuk Helena Czesława 60 Nowogard       

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (Komitet Wyborczy 
PSL). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szafran Tomasz 26 Nowogard       
2. Bogus Lidia Marzena 43 Nowogard       
3. Lisowski Zygmunt 66 Nowogard       
4. Pietruszewski Arkadiusz Dariusz 34 Nowogard       
5. Szawan Halina Maria 56 Nowogard       
6. Grybowski Piotr Robert 42 Nowogard       
7. Runiewicz Wiesław 49 Nowogard       
8. Banachomski Tadeusz 46 Wojcieszyn       
9. Jońca Irena 47 Nowogard       
10. Wasiak Andrzej 39 Nowogard       
11. Szymaniak Mirosława Janina 29 Nowogard       
12. Bajerska Agnieszka Monika 33 Nowogard       
13. Safiańska Dorota Józefa 43 Nowogard       
14. Marcinkowski Henryk 58 Nowogard       
   
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (Komitet Wyborczy 
PSL). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Laskowski Mieczysław 58 Olchowo       
2. Krystkiewicz Marek 49 Dąbrowa       
3. Ujazda Janina Regina 61 Jarchlino       
4. Fedeńczak Jan 43 Żabowo       
5. Szmyt Elżbieta Waleria 37 Wierzbięcin       
6. Kubicki Jerzy 48 Karsk       
7. Kolanek Marian Adam 53 Błotno       
8. Bociarski Michał Jan 28 Nowogard       
9. Kłys Rafał Leszek 30 Wyszomierz       
10. Majchrzak Wojciech 23 Strzelewo       
11. Modrzejewska Jolanta 44 Ostrzyca       
12. Paś Jan 56 Orzechowo       
13. Orpel Adam 49 Wołowiec       
14. Żurek Weronika 62 Osowo       

Komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (KW Samoobro-
na rP). Status: zarejestrowana. OKrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Łukaszewicz Tadeusz 57 Nowogard       
2. Bowsz Iwona 34 Wierzbięcin       
3. Stasik Edward Marek 57 Nowogard       
4. Wieczorek Barbara 55 Nowogard       
5. Pakulska Krystyna 54 Nowogard       
6. Peflik Jan Zdzisław 51 Nowogard       
7. Giziński Marcin Tomasz 31 Nowogard       
8. Kwiatkowska Anna 31 Nowogard       
9. Wieczorek Dorota 21 Nowogard       
10. Kotulski Stanisław 45 Nowogard       
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Komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (KW Samoobro-
na rP). Status: zarejestrowana. OKreG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Mucek Andrzej Stanisław 54 Nowogard       
2. Szczupak Henryk Władysław 69 Nowogard       
3. Drapikowski Arkadiusz Zbigniew 32 Nowogard       
4. Cedro Małgorzata 42 Nowogard       
5. Machocka Edyta Agnieszka 23 Nowogard       
6. Duszyńska Marlena 32 Nowogard       
7. Żminda Łukasz 29 Nowogard       
8. Grycner Artur 28 Nowogard       
9. Kwiatkowski Tomasz Grzegorz 34 Nowogard       

Komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (KW Samoobro-
na rP). Status: zarejestrowana. OKrĘG r 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szkołuda Anna 47 Osowo       
2. Kulesza Wiesława 61 Nowogard       
3. Sawicki Bogusław 47 Olchowo       
4. Litwin Zbigniew Jan 47 Miętno       
5. Pabisiak Andrzej Józef 44 Żabowo       
6. Forgiel Agnieszka Ewa 36 Błotno       
7. Sobczak Aneta 36 Boguszyce       
8. Dziedzic Włodzimierz 56 Słajsino       
9. Jarża Grzegorz Marek 54 Wołowiec       
10. Synowiec Cezary 27 Orzechowo       

Kandydaci do Rady Powiatu - karta żółta
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Kozłowski Dawid 20 Długołęka  
2 Berezowski Jacek 45 Nowogard  
3 Zarębska-Kulesza Magdalena 45 Świerczewo  
4 Majdziński Ryszard Jerzy 61 Nowogard  
5 Młynarska Marzenna 37 Słajsino  
6 Józefiak Sylwester 36 Żabowo  
7 Antonow Józef 61 Krzewno  
8 Heland Zygmunt 44 Strzelewo  
9 Śmigiel Andrzej Mieczysław 55 Nowogard  

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Korkosz Józef Dariusz 41 Wierzbięcin  
2 Fedeńczak Adam 53 Nowogard  
3 Furmańczyk Jerzy Zdzisław 53 Ostrzyca  
4 Dobruchowski Józef 56 Kol. Stare Wyszomierki  
5 Osajda Stanisław 54 Kościuszki  
6 Juszczyk Irena Lidia 45 Nowogard  
7 Słaby Jan Piotr 53 Nowogard  
8 Kulinicz Tomasz Teodor 30 Nowogard  
9 Siwy Andrzej Roman 39 Nowogard  
10 Saja Małgorzata 48 Kulice  
11 Oracz Anna 35 Nowogard  
12 Gała Bogumił 27 Nowogard  

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Mucek Przemysław 28 Nowogard  
2 Wiatr Michał Grzegorz 25 Nowogard  
3 Machocki Mieczysław 32 Nowogard  
4 Banasiak Andrzej 42 Orzechowo  
5 Jabłońska Urszula Mirosława 39 Miętno  
6 Miller Włodzimierz Jerzy 54 Nowogard  
7 Szkołuda Leszek 23 Osowo  
8 Olszewski Krystian 28 Nowogard  
9 Kowalski Romuald 45 Nowogard  
10 Zugaj Jan Józef 37 Wołowiec  

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Danilewski Artur 36 Nowogard  
2 Syfert Marcin 31 Nowogard  
3 Fedorczuk-Smolira Anna 48 Nowogard  
4 Karman Stanisław 63 Nowogard  
5 Janiak Elżbieta 46 Nowogard  
6 Kowalski Zbigniew 50 Nowogard  
7 Kochanowicz Tomasz 23 Nowogard  
8 Borowik Bożena 56 Nowogard  
9 Chomińska Renata 38 Nowogard  
10 Popowicz Sebastian 30 Nowogard  

Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Szukalska Józefa 56 Nowogard  
2 Gregorczyk Tadeusz 52 Nowogard  
3 Reichert Elżbieta Ewa 53 Nowogard  
4 Kowalczuk Marek Adam 45 Nowogard  
5 Przygocka Sylwia 44 Nowogard  
6 Stolf Jerzy Harold 60 Nowogard  
7 Lubczyński Tomasz 27 Nowogard  
8 Śmietjuch Bogusława 50 Nowogard  
9 Wiśniewski Arkadiusz Ireneusz 43 Nowogard  
10 Żelazowski Marek Lucjan 44 Nowogard  
11 Rynkiewicz Andrzej Władysław 51 Nowogard  
12 Olbrych Janina 65 Nowogard  

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania, 

popierany przez 
1 Jabłoński Jerzy Jan 53 Nowogard  
2 Lembas Kazimierz Ignacy 58 Nowogard  
3 Włodarczyk Wojciech 53 Nowogard  
4 Czernikiewicz Czesław 68 Nowogard  
5 Jakubczak Stanisława 57 Błotno  
6 Bajerska Elżbieta Anna 35 Nowogard  
7 Zagórski Ryszard Jan 58 Nowogard  
8 Zugaj Barbara 28 Nowogard  
9 Wolny Jerzy Marek 50 Nowogard  
10 Sobolewski Rafał 32 Nowogard  
11 Karaźniewicz Henryk 51 Nowogard  
12 Soborski Jarosław 27 Nowogard  

Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego - karta niebieska

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1 Ziemba Kazimierz, lat 54, zam. Kolonia Smużyny 
2 Dziewguć Zygmunt, lat 58, zam. Gryfice 
3 Kopczyński Waldemar, lat 46, zam. Szczecin 
4 Godyński Wojciech Jerzy, lat 38, zam. Świnoujście 
5 Sitkowski Stefan Jan, lat 56, zam. Golczewo 
6 Sypień Mieczysław, lat 51, zam. Goleniów 
7 Szeliga Andrzej, lat 31, zam. Gardzin 
8 Niewiadomski Piotr Wojciech, lat 33, zam. Rarwino 

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich rodzin 
1 Budniak Jacek, lat 40, zam. Szczecin 
2 Rogozińska - Ardzińska Hanka, lat 63, zam. Płoty 
3 Jeleń Ryszard, lat 42, zam. Świnoujście 
4 Siedlewska Karolina Katarzyna, lat 21, zam. Świnoujście, popierana przez 

Stow. Ruch na Rzecz Dobrej Szkoły 
5 Kaczmarek Ewa, lat 53, zam. Świnoujście 
6 Błażewicz Bartosz Jakub, lat 18, zam. Szczecin 
7 Stawiarska Sandra, lat 19, zam. Nowogard 
8 Buchowiecki Radosław, lat 20, zam. Szczecinek 
9 Adamiak Anna, lat 24, zam. Cychry 
10 Gallos Agnieszka Joanna, lat 30, zam. Międzywodzie 
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Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii emerytów i rencistów 
1 Lasek Henryk Jan, lat 68, zam. Szczecin 
2 Czekan Dariusz, lat 31, zam. Choszczno 
3 Kijana Józef, lat 69, zam. Pyrzyce 
4 Wądołowski Marek Zbigniew, lat 34, zam. Szczecin 
5 Kwiatkowski Marek, lat 47, zam. Szczecin 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
1 Zasadzki Włodzimierz Andrzej, lat 50, zam. Wolin 
2 Szymańska Halina Barbara, lat 46, zam. Łobez 
3 Jakubowski Adam Jan, lat 42, zam. Gryfice 
4 Adamski Euzebiusz Sylwester, lat 30, zam. Goleniów 
5 Gawłowicz Józef Ireneusz, lat 64, zam. Szczecin 
6 Wawrowski Henryk, lat 57, zam. Szczecin, popierany przez Stowarzy-

szenie Od Nowa 
7 Chabior Marek, lat 47, zam. Szczecin 
8 Masacz Bożena Maria, lat 60, zam. Szczecin 
9 Czyleko Patryk Ernest, lat 27, zam. Szczecin 
10 Kamińska-Żuchowska Grażyna Helena, lat 49, zam. Niechorze 

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP 
1 Geblewicz Olgierd Tomasz, lat 34, zam. Goleniów 
2 Kowalewski Przemysław, lat 31, zam. Gryfice 
3 Iwan Stanisław, lat 36, zam. Świnoujście 
4 Grabowska Izabela Urszula, lat 47, zam. Golczewo 
5 Głąbiński Zbigniew Andrzej, lat 45, zam. Pilchowo 
6 Wijatyk Mariusz Antoni, lat 42, zam. Łobez 
7 Zakrzewski Bartłomiej Jan, lat 34, zam. Świnoujście 
8 Zacharczuk Iwona Anna, lat 41, zam. Pobierowo 
9 Czarnecki Zygmunt Michał, lat 52, zam. Gryfice 
10 Stanaszek-Kaczor Anna Maria, lat 44, zam. Stuchowo 

Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica 
i Demokraci 

1 Piela-Mielczarek Elżbieta Agnieszka, lat 59, zam. Świnoujście, popierana 
przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2 Krystek Dawid Wojciech, lat 26, zam. Międzyzdroje, popierany przez 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 

3 Sylwestrzak Jan Wacław, lat 65, zam. Szczecin 
4 Barcikowski Mirosław Władysław, lat 58, zam. Płoty 
5 Szechlicki Konrad Henryk, lat 25, zam. Kamień Pomorski 
6 Cieciórski Leszek, lat 73, zam. Gryfice, popierany przez Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 
7 Goch Zbigniew, lat 58, zam. Szczecin 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej 
1 Stasik Nikodem Andrzej, lat 34, zam. Nowogard 
2 Lepper Bogusław Andrzej, lat 34, zam. Niekładź 
3 Bas Władysław, lat 60, zam. Resko 
4 Wojciechowska Renata Agata, lat 33, zam. Płoty 
5 Kopyść Bartłomiej, lat 26, zam. Świdwin 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy unia Polityki realnej 
1 Zdroik Joanna, lat 39, zam. Świnoujście 
2 Kłaczyński Wacław, lat 75, zam. Nowogard 
3 Krzywania Przemysław, lat 20, zam. Nowogard 
4 Cylejewski Łukasz, lat 23, zam. Szczecin 
5 Salwin Andrzej Jan, lat 49, zam. Ińsko 
6 Chomyszczak Jolanta, lat 36, zam. Koszalin 

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców niezależnego Komitetu 
mariana Jurczyka 

1 Durska Zdzisława Barbara, lat 58, zam. Szczecin 
2 Maliszewski Andrzej Krzysztof, lat 52, zam. Szczecin 
3 Łuczak Ryszard, lat 54, zam. Szczecin 
4 Fesz Jan, lat 67, zam. Szczecin 
5 Hedzielska Agata Lucyna, lat 22, zam. Szczecin 
6 Olczyk Jarosław, lat 66, zam. Szczecin

Gwiazdy wspierają 
Platformę Obywatelską

Na zakończenie kampanii samorządowej Platforma Obywatelska RP na-
szego powiatu postarała się o przybycie do naszego powiatu ścisłego kierow-
nictwa tego ugrupowania. I tak, w minioną sobotę z wizytą przybył Jan Ro-
kita. W trakcie krótkiej konferencji prasowej Jan Rokita skomentował bie-
żące wydarzenia polityczne. Przede wszystkim zachęcał jednak do udziału 
w wyborach samorządowych 12 listopada i poparcia kandydatów z list PO.  
Kierując ciepłe słowa pod adresem przewodniczącego PO w powiecie Ol-
gierda Geblewicza – kandydującego do Sejmiku Województwa, powiedział: 
„Moje główne poparcie na ziemi zachodniopomorskiej skierowałem do 
prawników- Piotra Krzystka (kandydata na prezydenta Szczecina- przyp.) i 
Olgierda Geblewicza. Okazuje się, że zachodniopomorska Platforma praw-
nikami stoi.” W trakcie konferencji okazało się, że obaj kandydaci są absol-
wentami tego samego roku studiów, tej samej uczelni.

Z kolei niedzielną, powiatową konwencję wyborczą Platformy w Gole-
niowie otworzyła posłanka Julia Pitera. Konwencja- przygotowana w amery-
kańskim stylu, z muzyką światłami i prezentacjami multimedialnymi- miała 
na celu przede wszystkim zaprezentowanie programu PO dla Powiatu, za-
tytułowanego „Aktywny Powiat” oraz kandydatów do tego szczebla samo-
rządu. W konwencji uczestniczyli niemal wszyscy kandydaci nowogardzkiej 
Platformy do Rady Powiatu z liderem listy – Arturem Danilewskim na cze-
le. 

Olgierd Geblewicz

nOWO 
OTWArTY 

Sklep 
spożywczo-przemysłowy 

„u Adama” 
serdecznie zaprasza 

od 15 listopada 
od godz. 7.00 

Ul. Wojska  Polskiego 59

zakład Fryzjerski 
„Luz” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140

Usługi Ksero 
- u nas najtaniej!!! 

Zapraszamy 
od w godz. 8.00 - 16.00  •  ul. Boh. Warszawy 7a. 

A4 jednostronnie - 0,18 zł*       
dwustronnie - 0,30 zł*
A3 jednostronnie - 0,36 zł*     
 dwustronnie - 0,55 zł* 

*ceny netto
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Komu zagraża robert Czapla?
No i doczekaliśmy się prawdziwego oblicza po 12 latach. Kilka dni 

temu w Nowogardzie rozdawano kartkę papieru, która miała mówić o 
rzekomym wyroku kandydata na burmistrza Lewicy i Demokratów Ro-
berta Czapli.

Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci stanowczo sprzeciwia się 
próbom oczerniania naszego kandydata na burmistrza poprzez rozpo-
wszechnianie nieprawdy. W załączeniu przedstawiamy zaświadczenie z 
Krajowego Rejestru Karnego, mówiący o tym, że nasz kandydat jest oso-
bą niekaralną.

Natomiast warto się zastanowić kto może rozpowszechniać tego typu 
nieprawdziwe informacje. Komu tak naprawdę zagraża kandydat na bur-
mistrza Robert Czapla? Kto może najwięcej stracić, jeśli Robert Czapla 
zostanie wybrany burmistrzem Nowogardu? Ciekawostką jest fakt, iż te 
nieprawdziwe informacje powielane były w jednostce podlegającej obec-
nemu burmistrzowi, mianowicie w Miejskiej Bibliotece Publicznej!

Mimo, że jest kampania wyborcza, to nie wolno posługiwać się pomó-
wieniami! Dlatego też sprawa została zgłoszona na policji i w najbliższym 
czasie zostanie wytoczony proces sądowy sprawcy tego przestępstwa.

Tak to bywa, że tonący brzytwy się chwyta.
Szanowni Mieszkańcy, Robert Czapla - to najlepszy wybór! I już na-

prawdę czas na zmianę burmistrza!
Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

Nowogardzka afera wyborcza?

nic się nie da ukryć!
Poniżej publikujemy tekst oświadczenia wraz z załącznikiem nadesłanego 

do redakcji z prośbą o publikację przez Komitet Wyborczy Lewica i 
Demokraci.

A oto tekst wyroku, którego kserokopię otrzymaliśmy do redakcji w 
czwartek wieczorem, do krórego odnosi się cytowane wyżej oświadczenie. 
W celu ochrony danych osób nie zainteresowanych oraz innych skazanych 
poniższym wyrokiem zaczerniliśmy ich nazwiska i adresy.
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WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

ReKLAMA
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płatne ogłoszenie wyborczepłatne ogłoszenie wyborcze

edward 
ułanowski 

Lat 56, mieszkaniec Boguszyc w gminie nowo-
gard. 

Należy do – Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środo-
wiska w Goleniowie i do Polskiego Towarzystwa Ekolo-
gicznego w Szczecinie. Członek LPR–Nowogard. 

Szanowni wyborcy - gminy nowogard ! 
Jeżeli chcecie mieć swojego obrońcę i nie chcecie by z naszej gminy zro-

biono największego śmietniska w Europie i utylizacji padliny oraz wielko-
towarowych tuczarń świń – głosujcie na mnie!!!

Jeżeli wejdę do Rady Gminy, to będę walczył o świeże powietrze, wspierał 
rolnictwo ekologiczne i produkcję zdrowej żywności. Będę wspierał rozwój 
turystyki i agroturystyki, gdyż nie zatruwają środowiska naturalnego. Dzięki 
temu mieszkańcy pozyskają dodatkowe miejsca pracy i będą mieszkać w 
komfortowych warunkach na pięknej nowogardzkiej ziemi.

Jestem członkiem nowogardzkiej Ligi Polskich rodzin, ale kandyduję 
do rady miejskiej w nowogardzie  z  listy  PIS-u  nr – 4, pozycja nr 5.

Poza tym - PrOPOnuJĘ:
nA BurmISTrzA nOWOGArDu – Jerzy Karczmarski.

DO rADY POWIATu - marzenna młynarska - pozycja nr 5.
DO SeJmIKu – euzebiusz Adamski – poz. nr 4.

mgr inż. 
eugeniusz Korneluk 

Lat 52, absolwent: Akademii  rolniczej  w  Szczecinie, 
mieszkaniec  Glicka  -   gmina  nowogard,  rolnik.
 • Przedstawiciel – Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środo-
wiska w Goleniowie.
• Sekretarz Polskiego Towarzystwa ekologicznego  w Szcze-
cinie.
• Sekretarz Powiatowy-Ligi Polskich rodzin. Członek LPr-
nowogard. 

W latach 70 – 80 wielokrotny wicemistrz Polski w strzelectwie, łucznictwie i mistrz sportów 
motocyklowych. Działacz społeczny. Dziennikarz i filmowiec – dokumentalista.

Od 5 lat: z grupą nowogardzkich ekologów skutecznie blokuję budowę największej spalarni 
i zakładu utylizacji padliny w Glicku - głównie pod potrzeby niemieckie. Gdy wejdę do Rady 
Gminy, jeszcze skuteczniej będę mógł walczyć o świeże powietrze dla mieszkańców naszej 
gminy, wspierał rolnictwo ekologiczne i grupy producenckie produkujące zdrową żywność. 
Wspierał będę rozwój turystyki i agroturystyki. Oddając na mnie głos, z mandatem radnego 
- skuteczniej będę blokował możliwość budowy w naszej gminie zakładów zatruwających 
środowisko i trujących Twoje zdrowie i całej Twojej rodziny. Będę dążył do tego, by gmina 
Nowogard stała się małą – piękną ojczyzną przyciągającą tłumy turystów  nie tylko z Polski 
ale z całej Unii Europejskiej!!!

Jestem członkiem nowogardzkiej Ligi Polskich rodzin. Kandyduję do: 
rady  miejskiej  w  nowogardzie:  z  listy  PIS-u  nr – 4, pozycja nr 2.

Poza tym - PrOPOnuJĘ:
nA BurmISTrzA nOWOGArDu – Jerzy Karczmarski.

DO rADY POWIATu - marzenna młynarska - pozycja nr 5.
DO SeJmIKu – euzebiusz Adamski – poz. nr 4.

PSLKandydatka do Rady
Powiatu Goleniowskiego

Lista nr 1
Anna
Oracz
Anna
Oracz
wyższe - pielęgniarka

pozycja

nr 11

płatne ogłoszenie wyborcze

Informujemy, że   
17 listopada 2006 r.

piątek 
w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, 
zapraszamy!

Henryk
KArAŹnIeWICz
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pltel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

OG£OSZENIA 
drObNE

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FuLDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQueLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
nzOz „SAnuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWenCI!!! 

CenY PrOmOCYJne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

Jur-TrAnS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

Spółdzielnia mieszkaniowa „Cisy” w nowogardzie 
informuje, że rozpoczęła budowę budynku 

mieszkalnego 32-rodzinnego 
przy ul. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania lokatorskiego lub własnoś-
ciowego zapraszamy do nowej siedziby SM „Cisy” przy ul. Poniatowskie-
go 7a
W realizowanym budynku występują mieszkania – 2 pokojowe o pow. 
50,00m2 :
1)wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie – 36.000,00zł
2)wkład budowlany na mieszkanie własnościowe – 100.000,00zł
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007r.
 Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

P.H.HurTPOL w Nowogardzie

zatrudni kierowców
Wymagamy:

Prawo jazdy kat.”C”
Aktualny kurs „na przewóz rzeczy”             

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV 
i listu motywacyjnegona adresP.H.HURTPOL ul.Młynarska 1a 
72-200 Nowogard lub na adres e-mailowy: kadry@hurtpol.pl 

dodatkowe informacje pod nr telefonu 091/5792919 fax 5792939

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam działkę zagospodaro-

waną, z altanką przy ul. Zamko-
wej. Tel. 0606 945 398.

• Kupię dom wolnostojący w No-
wogardzie. 0661 957 649.

• Wynajmę kawalerkę w centrum 
Nowogardu. 0604 787 696.

• Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2-pokojowego lub kawa-
lerki. Tel. 0607 061 462.

• Sprzedam mieszkanie 55 m 
kw. w Nowogardzie, stare 
budownictwo, ii p., bezczyn-
szowe, do remontu, piece, po-
mieszczenie gospodarcze 11 
m kw. Tylko poważne oferty. 
0600 302 641.

• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 
50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II 
piętro. 0502 384 315.

• Nowogard – sprzedam dom 
w zabudowie bliźniaczej, pod-
piwniczony, po kapitalnym re-
moncie, pow. całk. 170 m kw., 
pow. użytk. 110 m kw., 5 pokoi, 
2 łazienki, 3 toalety, garaż, pow. 
działki 642 m kw. Cena 360.000 
zł. 0606 113 436, od godz. 19.00 
tel. 091 39 26 470.

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nowogardzie. 0601 
576 156.

• Zamienię mieszkanie 4-pokojo-
we własnościowe (wspólnota), 
oś. Bema na 3-pokojowe lub 2-
pokojowe duże (też własnościo-
we). 0667 432 142.

• Budynek gospodarczy murowa-
ny 280 m kw. na działce 2000 m 
kw. + łąka 1,4 ha w Nowogardzie 
– ul. Krótka. Cena 120.000 zł – do 
negocjacji. 0046 40 49 02 78.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-

we w segmencie, bezczynszowe, 
góra, dół. Błotno 25/4. Tel. 0600 
64 97 96, 091 39 17 956.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-po-
kojowe. 0696 440 841.

• Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, 45 m kw., niski czynsz, ul. 
Kowalska, cena 70.000 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 0660 725 615.

• Sprzedam dom wolnostojący 
w Nowogardzie przy ul. Ko-
synierów, pow. mieszkalna 
160 m, działka 1000 m . 0601 
576 156.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę w centrum Nowogardu. 0604 
787 696.

• Do wynajęcia gabinet lekarski. 
0604 257 285.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault 11, 1984 r., 
poj. 1.7 benzyna + gaz, stan do-
bry. Tel. 0607 646 373.

• Sprzedam części do Opla Corsy. 
0514 662 949.

• Sprzedam 2 fotele do Merce-
desa Sprintera, 2-osobowe. 
Tel. 0607 310 591.

• Sprzedam Mercedes 123, 
200D, kolor czarny. 0697 
943 123.

ROLNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki 
glebogryzarką wraz z siewem 

żyta na poplon za jedyne 0,40 
zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych traw-
ników. inżynier rolnik. 0600 
653 124.

• Karp kroczek – tanio sprzedam. 
091 39 20 106, po 19.00.

• Ziemia z wykopu, gruz różny 
– do wzięcia. 091 39 20 306.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. No-
wogard. Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam prosięta. 0604 
390 356.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówie-
nie – szybki czas realizacji, faktu-
ry VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepety-
cje. 0608 654 492.

• DYWANOPRANie – 0604 
373 143.

• Usługi transportowe do 1,5 t. 
Faktura VAT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Usługi transportowe. 0694 
325 416.

• Język niemiecki. 091 39 
21 195.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Wykonuję robótki ręczne na dru-
tach. 091 39 23 350.

• Kompleksowe remonty łazienek. 
0889 432 535.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 0603 584 553.

PRAcA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, 
tel. 0605 276 271. 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

 Przyjmę kierowcę międzyna-
rodowego z doświadczeniem 
c + e, Polska – Szwecja. 0693 
682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• Pilnie potrzebna manikiurzystka 
do zakładu fryzjerskiego. 091 39 
23 540.

• Kierowca lat 34 poszukuje pracy. 
Prawo jazdy, świadectwo kwa-
lifikacji, doświadczenie. Tel. 091 
39 14 135.

• Niemcy! Potrzebne panie do 
opieki. 091 39 21 195.

• Zatrudnimy SPAWACZY. Wysokie 
zarobki!!! Informacja – 091 39 
23 887.

• Kierowca – może być renci-
sta lub emeryt z kat. D. 0607 
310 591.

• Zatrudnię stolarza, pomoc-
nika lub pracownika do przy-
uczenia. 0603 366 286.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifika-
cjami. Tel. 0605 276 271.

• Zatrudnię od zaraz kobiety do 
sortowania flancy w Redle. Do-
wóz gwarantowany. Tel. 091 
39 102 18, 0505 149 049. Moż-
liwość pracy w Niemczech.

• Szukam niani do rocznej dziew-
czynki. 0788 211 421.

iNNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 

elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• Oddam kundelki w dobre ręce. 
Tel. 091 39 20 978.

• Owczarki niemieckie, rodowo-
dowe, suczki 5-tygodniowe ta-
nio sprzedam. 091 39 20 106, po 
19.00.

• Sprzedam betoniarkę 150l. 0693 
404 728.

• Kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam pieski pudelki. 091 39 
26 000, 0697 99 26 05.

• Sprzedam wózek głęboki ze spa-
cerówką, stan b. dobry. Cena 300 
zł. Tel. 091 39 21 483.

• Sprzedam pralkę automat firmy 
„ARDO”. Tel. 091 39 25 556.

• Sprzedam pralkę automat „CEN-
DY” 3-letnią, cena 250 zł. Tel. 091 
39 25 362.
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AUTODeMONTAŻ
SAMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWANe 

i NOWe 
ORAZ OPONY 

SKUP 
SAMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

Kol. Kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pltel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

OG£OSZENIA 
drObNE

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FuLDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQueLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
nzOz „SAnuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWenCI!!! 

CenY PrOmOCYJne!
rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

Jur-TrAnS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

Spółdzielnia mieszkaniowa „Cisy” w nowogardzie 
informuje, że rozpoczęła budowę budynku 

mieszkalnego 32-rodzinnego 
przy ul. Poniatowskiego 7b w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania lokatorskiego lub własnoś-
ciowego zapraszamy do nowej siedziby SM „Cisy” przy ul. Poniatowskie-
go 7a
W realizowanym budynku występują mieszkania – 2 pokojowe o pow. 
50,00m2 :
1)wkład mieszkaniowy na mieszkanie lokatorskie – 36.000,00zł
2)wkład budowlany na mieszkanie własnościowe – 100.000,00zł
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 września 2007r.
 Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

P.H.HurTPOL w Nowogardzie

zatrudni kierowców
Wymagamy:

Prawo jazdy kat.”C”
Aktualny kurs „na przewóz rzeczy”             

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV 
i listu motywacyjnegona adresP.H.HURTPOL ul.Młynarska 1a 
72-200 Nowogard lub na adres e-mailowy: kadry@hurtpol.pl 

dodatkowe informacje pod nr telefonu 091/5792919 fax 5792939

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam działkę zagospodaro-

waną, z altanką przy ul. Zamko-
wej. Tel. 0606 945 398.

• Kupię dom wolnostojący w No-
wogardzie. 0661 957 649.

• Wynajmę kawalerkę w centrum 
Nowogardu. 0604 787 696.

• Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2-pokojowego lub kawa-
lerki. Tel. 0607 061 462.

• Sprzedam mieszkanie 55 m 
kw. w Nowogardzie, stare 
budownictwo, ii p., bezczyn-
szowe, do remontu, piece, po-
mieszczenie gospodarcze 11 
m kw. Tylko poważne oferty. 
0600 302 641.

• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 
50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II 
piętro. 0502 384 315.

• Nowogard – sprzedam dom 
w zabudowie bliźniaczej, pod-
piwniczony, po kapitalnym re-
moncie, pow. całk. 170 m kw., 
pow. użytk. 110 m kw., 5 pokoi, 
2 łazienki, 3 toalety, garaż, pow. 
działki 642 m kw. Cena 360.000 
zł. 0606 113 436, od godz. 19.00 
tel. 091 39 26 470.

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nowogardzie. 0601 
576 156.

• Zamienię mieszkanie 4-pokojo-
we własnościowe (wspólnota), 
oś. Bema na 3-pokojowe lub 2-
pokojowe duże (też własnościo-
we). 0667 432 142.

• Budynek gospodarczy murowa-
ny 280 m kw. na działce 2000 m 
kw. + łąka 1,4 ha w Nowogardzie 
– ul. Krótka. Cena 120.000 zł – do 
negocjacji. 0046 40 49 02 78.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-

we w segmencie, bezczynszowe, 
góra, dół. Błotno 25/4. Tel. 0600 
64 97 96, 091 39 17 956.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-po-
kojowe. 0696 440 841.

• Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, 45 m kw., niski czynsz, ul. 
Kowalska, cena 70.000 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 0660 725 615.

• Sprzedam dom wolnostojący 
w Nowogardzie przy ul. Ko-
synierów, pow. mieszkalna 
160 m, działka 1000 m . 0601 
576 156.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę w centrum Nowogardu. 0604 
787 696.

• Do wynajęcia gabinet lekarski. 
0604 257 285.

MOTORYZAcJA
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w 
bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault 11, 1984 r., 
poj. 1.7 benzyna + gaz, stan do-
bry. Tel. 0607 646 373.

• Sprzedam części do Opla Corsy. 
0514 662 949.

• Sprzedam 2 fotele do Merce-
desa Sprintera, 2-osobowe. 
Tel. 0607 310 591.

• Sprzedam Mercedes 123, 
200D, kolor czarny. 0697 
943 123.

ROLNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. Lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki 
glebogryzarką wraz z siewem 

żyta na poplon za jedyne 0,40 
zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych traw-
ników. inżynier rolnik. 0600 
653 124.

• Karp kroczek – tanio sprzedam. 
091 39 20 106, po 19.00.

• Ziemia z wykopu, gruz różny 
– do wzięcia. 091 39 20 306.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. No-
wogard. Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam prosięta. 0604 
390 356.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówie-
nie – szybki czas realizacji, faktu-
ry VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepety-
cje. 0608 654 492.

• DYWANOPRANie – 0604 
373 143.

• Usługi transportowe do 1,5 t. 
Faktura VAT. 0888 878 314.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Usługi transportowe. 0694 
325 416.

• Język niemiecki. 091 39 
21 195.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Wykonuję robótki ręczne na dru-
tach. 091 39 23 350.

• Kompleksowe remonty łazienek. 
0889 432 535.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 0603 584 553.

PRAcA
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, 
tel. 0605 276 271. 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
151 503.

 Przyjmę kierowcę międzyna-
rodowego z doświadczeniem 
c + e, Polska – Szwecja. 0693 
682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• Pilnie potrzebna manikiurzystka 
do zakładu fryzjerskiego. 091 39 
23 540.

• Kierowca lat 34 poszukuje pracy. 
Prawo jazdy, świadectwo kwa-
lifikacji, doświadczenie. Tel. 091 
39 14 135.

• Niemcy! Potrzebne panie do 
opieki. 091 39 21 195.

• Zatrudnimy SPAWACZY. Wysokie 
zarobki!!! Informacja – 091 39 
23 887.

• Kierowca – może być renci-
sta lub emeryt z kat. D. 0607 
310 591.

• Zatrudnię stolarza, pomoc-
nika lub pracownika do przy-
uczenia. 0603 366 286.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifika-
cjami. Tel. 0605 276 271.

• Zatrudnię od zaraz kobiety do 
sortowania flancy w Redle. Do-
wóz gwarantowany. Tel. 091 
39 102 18, 0505 149 049. Moż-
liwość pracy w Niemczech.

• Szukam niani do rocznej dziew-
czynki. 0788 211 421.

iNNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 

elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340, 
091 39 22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• Oddam kundelki w dobre ręce. 
Tel. 091 39 20 978.

• Owczarki niemieckie, rodowo-
dowe, suczki 5-tygodniowe ta-
nio sprzedam. 091 39 20 106, po 
19.00.

• Sprzedam betoniarkę 150l. 0693 
404 728.

• Kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). Tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam pieski pudelki. 091 39 
26 000, 0697 99 26 05.

• Sprzedam wózek głęboki ze spa-
cerówką, stan b. dobry. Cena 300 
zł. Tel. 091 39 21 483.

• Sprzedam pralkę automat firmy 
„ARDO”. Tel. 091 39 25 556.

• Sprzedam pralkę automat „CEN-
DY” 3-letnią, cena 250 zł. Tel. 091 
39 25 362.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 86 (1524)20

Krzyżówka nr 45kupon nr 45 Humor 
Henia Szczupaka

ReKLAMA

Adam

OKRĘG

pozycja

2

2

Wyborco!
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to Twój głos

w Twojej sprawie

FEDEŃCZAK

Kandydat do Rady Powiatu Goleniowskiego

PSL
Lista nr 1

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

2
miejsce na liścieKandydat 

do rADY POWIATu

Jerzy
Jabłoński

Kandydatka 
do Rady 
Powiatu 

Józefa Szukalska
więcej na stronie www.asnowogard.xt.pl

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Po stronie zwykłych ludzi
Szanowni Państwo. Mam 51 lat, jestem mieszkańcem Osowa. Zdecydowałem się 

wystartować do Rady Miejskiej, aby pracować tam na rzecz zwykłego człowieka, 
szczególnie ludzi z małych miejscowości. Znam doskonale realia życia na wsi, wiem 
z jakimi problemami muszą borykać się na co dzień. Jeśli zdecydujecie się Państwo 
oddać na mnie swój głos będę walczył o poprawę stanu dróg i chodników, które w 
wielu miejscach są – delikatnie mówiąc – w nienajlepszym stanie. Istotna jest dla mnie 
poprawa estetyki naszych wsi, tak byśmy mogli mieszkać „po ludzku”. 

Chcę być Państwa człowiekiem w Radzie, by przez cztery lata interweniować w 
sprawach dla Państwa istotnych, poruszać problemy, które z perspektywy Nowogardu 
mogą być niezauważalne, a które utrudniają życie mieszkańców wsi. Dlatego proszę o 
Państwa głos. Jeśli zostanę obdarzony zaufaniem, na pewno nie zawiodę.

Marian Jeż

 Na ogół nie agitujemy, ale Mariana polecamy. Dla informacji Marian Jeż jest też 
drukarzem, który od wielu lat drukuje Dziennik Nowogardzki w firmie Poligraf.

Red.

Wybory w stawie
Pewien szczupak, taki duży, pyzolicy,
Podczas sprzeczki małżeńskiej rzekł do połowicy:
„Winnaś mi posłuszeństwo! Uczyniłem wiele 
dobrego,
Dlatego piastuję w tym stawie godność radnego!”
A żona: „kto cię wybrał? Ech, ofiaro losu!
Przecież ryby, jak dobrze wiesz, nie mają głosu.”
Zbliżają się nowe wybory i bez wątpienia,
Każda rozsądna ryba odda głos na Henia!

Ryby mają głos
Że głosu nie mają ryby
- To zwykłe ludzkie plotki,
- To sąd o rybach fałszywy.
Bo mają głos grube ryby,
Nie mają tylko płotki.

Kandydat na…
Gdybym był radnym – wierzcie mi panowie!
Wyborca byłby dla mnie oczkiem w głowie.
O jego szczęście walczyłbym zawzięcie,
Bez tchu maczając pióro w atramencie.
Każdy z wyborców moich, że tak rzekę,
Miałby numerek swój i kartotekę.
Słowem: gminy naszej całe życie,
Do akt złożyłbym w grubym skoroszycie!

Pozostanie po nas
Pozostanie po nas ta smutna legenda,
Że wciąż nas uczono, uczyć się na błędach.

Aerodynamika
Plewy nad ziarnem bywają górą,
Niesione wiatrem, bądź koniunkturą…

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 22 utworzą aktualne 
hasło.

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 44 – mASz SzAnSĘ 
- WYBIerz! nadesłali:

Krystyna Tretiak – Maszkowo, 
Andrzej Czarnowski – Osowo, 
Anna Domagała – Czermnica, 
Teresa Młynarska – Słajsino, 
Jacek Słomski – Lestkowo, Mi-
chał Furmańczyk – Strzelewo, 

Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Jerzy Zawadzki – Orzechowo, 
Danuta Bekalarek 43 i z Nowo-
gardu: Adam Stefański, Pelagia 
Feliksiak, Irena Przybyłek, Jó-
zef Górzyński, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Małgorzata 
Wrzesień, Zbigniew Szeremeta, 
Andrzej Włodek, Franciszek 
Palenica, Andrzej Leszczyński, 
Przemysław Sońtka, Anna Flor-
kowska, Władysława Kubisz, Ali-
cja Wypych, Jan Mikłaszewicz, 

Teresa Mikłaszewicz, Regina 
Orłowska, Ryszard Gutowski, 
Alina Nerkiewicz, 

Prenumeraty „Dn” na gru-
dzień wylosowali:

- Małgorzata Wrzesień – No-
wogard, 

- Jacek Słomski – Lestkowo,
- Zbigniew Szeremeta – No-

wogard.
Gratulujemy! 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Dąb Dębno - Pomorzanin Nowogard 3-3 (2-1) 

Juniorzy: remis w Dębnie

Sonda kibiców

Bonifrowski 
najlepszy na boisku

Zakończono kolejne głosowanie w sondzie 
kibiców na stronie www.pomorzaninnowigard.
za.com.

Zdaniem uczestników sondy w przegranym 
meczu z liderem z Dębna najlepszym zawod-
nikiem drużyny prowadzonej przez Wojciecha 
Kubickiego był Wojciech Bonifowski. Zdobył on 
dwie bramki dla naszej drużyny a raz zabrakło 
mu nieco szczęścia i pika trafiła w poprzeczkę. 
Poparło go 34 % głosujących. Drugie miejsce 
zajął Marcin Miklas z 27 % oparciem a trzecie 
nasz bramkarz Marek Piątkowski, na którego 
głosowało 23 % uczestników sondy.

Gratulujemy i zapraszamy do głosowania.
Andrzej Garguliński

z Osadnikiem na 
wyjeździe

Mimo, że za oknem jesień w tym najgorszym 
wydaniu na boiskach V ligi zagościła już wios-
na. W najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze 
mecze wiosennej właśnie rundy. Pomorzanin 
zmierzy się na wyjeździe z ósmą drużyną V 
ligi Osadnikiem Myślibórz. Oba zespoły spot-
kały się na inaugurację sezonu i wówczas nasz 
zespół pokonał spadkowicza z IV ligi aż 6:0. 
Zapewne piłkarze z Myśliborza są pałają rządzą 
rewanżu, więc determinacji w sobotnim meczu 
z pewnością im nie zabraknie.

Początek spotkania godzina 13.00. 
Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Polonia Płoty, Zorza Dobrzany 

- Hutnik EKO TRAS Szczecin, Piast Choszczno 
- Vineta Wolin, Kłos Pełczyce - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój, Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice, 
Odra Chojna - Piast Chociwel, Fagus Kołbacz 
- Radovia Radowo Małe.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Frąckowiak - 
Lembas (30’ Skrzecz), Doma-
nowski, Mordzkak, Paszkiewicz, 
Litwin, Majdziński, Pertkiewicz, 
Majczyna, Borowik, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: Bo-
rowik, Iwaniuk, Pertkiewicz.

W Dębnie zmierzyły się czwar-
ty i piąty zespół V ligi juniorów. 
Mecz zakończył się remisem i 
oba zespoły pozostały na swoich 
lokatach. A jako, ze przegrał lider 
z Chociwla dystans do czołówki 
nieco się zmniejszył.

Zaczęło się od przewagi Pomo-
rzanina, z której jednak niewiele 
wynikało. Po kwadransie do 
głosu zaczęli dochodzić gospo-
darze i po chwili objęli prowa-
dzenie. Majdziński stracił piłkę, 
zawodnik z Dębna zdecydował 
się na strzał i było już 1:0. W 32. 
minucie pada druga bramka dla 
Dęba. Jego zawodnik przebiegł 

z piłką kilkadziesiąt metrów i 
przez nikogo nie niepokojony 
umieścił piłkę w siatce. Pięć mi-
nut później powinno być 3:0,lecz 
jeden z graczy gospodarzy będąc 
pięć metrów od bramki trafił w 
naszego bramkarza. 

Po chwili ocknęli się piłka-
rze Pomorzanina. Kontaktową 
bramkę mógł zdobyć Iwaniuk, 
jeszcze bliższy był tego Pertkie-
wicz, którego strzał z rzutu wol-
nego po złej interwencji bramka-
rza zatrzymał się w kałuży przed 
linia bramkową, lecz uczynił to 
dopiero Borowik. Zdecydował 
się on na indywidualną akcję i 
strzałem z ostrego kąta umieścił 
piłkę w siatce.

Druga połowa zaczęła się od 
ataków naszego zespołu. W 51. 
minucie Majczyna uderza z dy-
stansu, lecz pika mija bramkę. Po 
chwili jest już remis. Kiks obroń-

cy Dęba wykorzystuje Iwaniuk, 
któremu pozostaje umieścić 
piłkę w pustej bramce.

W 70. minucie kolejna dobra 
kacja Pomorzanina, Borowik od-
grywa na ósmy metr wprost do 
Majczyna, lecz bramkarz zdołał 
obronić jego silny strzał. 

Pięć minut później Skrzecz 
wybija ręką piłkę zmierzającą 
do bramki, sędzia jednak nie 
zauważa przewinienia. 

W 86. minucie na prowa-
dzenie wychodzi Dąb. Strzał z 
rzutu wolnego sprzed szesnast-
ki znajduje drogę do bramki. 
I gdy wydawało się, że mecz 
zakończy tym wynikiem nasz 
specjalista od rzutów wolnych 
Pertkiewicz zdobywa wyrów-
nanie. W doliczonym czasie gry 
sędzia nie zauważa spalonego 
w konsekwencji czego jeden z 
zawodników Dęba znajduje się 
sam przed Frąckowiakiem. Ten 
rzuca się pod jego nogi, mimo 
to piłka ląduje w siatce. Na nasze 
szczęście sędzia dopatrzył się 
faulu na naszym bramkarzu i 
odgwizdał rzut wolny a po chwili 
koniec meczu.

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko Zdrój - Sparta 

Gryfice 4:2, Kłos Pełczyce - Vi-
neta Wolin 0:2, Piast Choszczno 
- Radovia Radowo Małe 3:3, 
Fagus Kołbacz - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin 1:1, Zorza Do-
brzany - Piast Chociwel 2:1, 
Odra Chojna - Polonia Płoty 3:0, 
Osadnik Myślibórz - Mieszko 
Mieszkowice 1:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 15 42 70-9
2.  Vineta Wolin 15 38 59-12
3.  Osadnik Myślibórz 15 31 53-19
4.  Pomorzanin Nowogard 15 26 26-26
5.  Dąb Dębno 15 24 45-28
6.  Kłos Pełczyce 14 22 38-27
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 15 22 34-54
8.  Mieszko Mieszkowice 15 21 21-35
9.  Odra Chojna 15 19 29-45
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 15 19 42-33
11.  Polonia Płoty 15 19 45-28
12.  Sparta Gryfice 15 18 24-34
13.  Radovia Radowo Małe 14 11 19-69
14.  Fagus Kołbacz 15 10 15-36
15.  Piast Choszczno 15 10 17-54
16.  Zorza Dobrzany 15  9 24-52

Nowogard 09.11.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Kucharz
2. Mechanik samochodów osobo-

wych
3. Sprzedawca
4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca paliw
6. Pracownik budowlany
7. Pracownik produkcji (jeliciarz)
8. Piekarz (cukiernik)
9. Elektryk
10. Operator myjni samochodowej 
11. Przedstawiciel finansowy 
12. operator wózka widłowego z 

uprawnieniami
13.  Monter okien PCV
14. Pracownik produkcji 

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. pracownik fizyczny – kierowca 

min. B ( Szczecin)
2. Pracownik obróbki skór (Łozienica 

k. Goleniowa)
3. Pracownik ochrony (gr. inwalidz-

ka)
4. Elektryk(Rurka. Goleniowa)
5. Traktorzysta opasowy (Pucice k. 

Goleniowa)
6. Kucharz (Niechorze)
7. Pracownik gospodarczy (Szczecin 

Dąbie)
8. Elektromechanik ,  mechanik 

samochodowy, operator myjni 
samochodowej, blacharz samo-
chodowy, lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy (Szczecin 
Dąbie)

9.  Przedstawiciel regionalny/agent 
(Wrocławek) 

10. Cieśla zbrojarz, pracownik bu-
dowlany  (Rzeszów)

11. Magazynier (Szczecin Dąbie) 
12. Spawacz (Szczecin)
13. Piekarz ciastowy, stołowy, pie-

cowy, samodzielny cukiernik 
(Baniocha)

14. Jednostka Wojskowa (Glewice k. 
Goleniowa)

15. Szwaczka (Goleniów)
16. Pomoc krawiecka, oferta dla 

osób niepełnosprawnych (Gole-
niów)

17. Sprzątaczka (Wojcieszyn)
18. Kierowca C+E (Gryfice)
19. Kierowca C+E (Węgorza)
20. Kucharz, pomoc kuchenna (Gle-

wice k. Goleniowa)
21. Kelnerka (Rewal)
22. Kucharz (Resko)
23. Sztaplarz z uprawnieniami, pra-

cownik gospodarczy ( Goleniów)
24. Monter alarmu (Dziwnów
25. Pracownik ochrony(cały kraj))
26. Kompletator, malarz – konserwa-

tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

7 listopada 2006 r., Jolanta Szczęsna, ur. 1964 r., Strzelewo

ruszyła halowa liga pikarska LzS
Siatkarze na hali

Za nami kolejne turnieje Halowej Ligi Piki 
Siatkowej. W sobotę 28 października rozegrano 
cztery spotkania.

Oto wyniki:
Anpol Krzywice – LZS Wyszomierz 3:1,
 LZS Nowogard – Oldboye 3:0,
LZS Żabowo – LZS Sikorki 3:0,
Duet Goleniów – LUKS „Siatkarz” Nowogard 

3:2.
W następną sobotę 4 listopada siatkarze po raz 

kolejny wyszli na parkiet. 
Tego dnia padły następujące wyniki:
LUKS „Siatkarz” Nowogard – LZSSikorki 

3:1,
LZS Żabowo – Oldboye 3:1,
LZS Nowogard – LZS Wyszomierz 3:1.

Ag

Turniej 
siatkówki 
w „Czwórce”

W najbliższą sobotę w Szko-
le Podstawowej nr 4 odbędzie 
sie turniej piki siatkowej, w 
którym wystartuje sześć ze-
społów.Początek imprezy o 
godzinie 10.00. Kibiców ser-
decznie zapraszamy.

Ag

W minioną środę w hali Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych wzno-
wiła swoje rozgrywki halowa liga 
piłkarska zorganizowana przez 
nowogardzki LZS. W pierwszej 
kolejce rozegrano siedem spotkań. 
Liderem został Wojcieszyn, który 
rozgromił zespół z Miętna aż 5:0. 

Oto wyniki pierwszej kolejki:
Długołęka – Olchowo 2:1,
Jarchlino – Karsk 1:0,
Wojcieszyn – Miętno 5:0,
Dąbrowa – Słajsino 2:1,
Oldboye – Boguszyce 1:1,
Wyszomierz Ostrzyca 1:0,
Nowogard – Orzechowo 2:1.

Tabela po pierwszej kolejce:
1. Wojcieszyn 3 5-0,
2. Długołęka 3 2-1,
2. Dąbrowa 3 2-1,
2. Nowogard 3 2-1,
5. Jarchlino 3 1-0,
5. Wyszomierz 3 1-0,
7. Boguszyce 1 1-1,
7. Oldboye 1 1-1,
9. Karsk 0 0-1,
9. Ostrzyca 0 0-1,
11. Olchowo 0 1-2,
11.Ostrzyca 0 1-2,
11. Słajsino 0 1-2,
14. Miętno 0 0-5.

Ag
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

Apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMAN BiŃcZYK - LiNiA ReGULARNA
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
ATM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
Kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
Kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
Kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGULARNA LiNiA MiKROBUSOWA SeROcKi
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – Kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
A – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Dąb Dębno - Pomorzanin Nowogard 3-3 (2-1) 

Juniorzy: remis w Dębnie

Sonda kibiców

Bonifrowski 
najlepszy na boisku

Zakończono kolejne głosowanie w sondzie 
kibiców na stronie www.pomorzaninnowigard.
za.com.

Zdaniem uczestników sondy w przegranym 
meczu z liderem z Dębna najlepszym zawod-
nikiem drużyny prowadzonej przez Wojciecha 
Kubickiego był Wojciech Bonifowski. Zdobył on 
dwie bramki dla naszej drużyny a raz zabrakło 
mu nieco szczęścia i pika trafiła w poprzeczkę. 
Poparło go 34 % głosujących. Drugie miejsce 
zajął Marcin Miklas z 27 % oparciem a trzecie 
nasz bramkarz Marek Piątkowski, na którego 
głosowało 23 % uczestników sondy.

Gratulujemy i zapraszamy do głosowania.
Andrzej Garguliński

z Osadnikiem na 
wyjeździe

Mimo, że za oknem jesień w tym najgorszym 
wydaniu na boiskach V ligi zagościła już wios-
na. W najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze 
mecze wiosennej właśnie rundy. Pomorzanin 
zmierzy się na wyjeździe z ósmą drużyną V 
ligi Osadnikiem Myślibórz. Oba zespoły spot-
kały się na inaugurację sezonu i wówczas nasz 
zespół pokonał spadkowicza z IV ligi aż 6:0. 
Zapewne piłkarze z Myśliborza są pałają rządzą 
rewanżu, więc determinacji w sobotnim meczu 
z pewnością im nie zabraknie.

Początek spotkania godzina 13.00. 
Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Polonia Płoty, Zorza Dobrzany 

- Hutnik EKO TRAS Szczecin, Piast Choszczno 
- Vineta Wolin, Kłos Pełczyce - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój, Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice, 
Odra Chojna - Piast Chociwel, Fagus Kołbacz 
- Radovia Radowo Małe.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Frąckowiak - 
Lembas (30’ Skrzecz), Doma-
nowski, Mordzkak, Paszkiewicz, 
Litwin, Majdziński, Pertkiewicz, 
Majczyna, Borowik, Iwaniuk.

Bramki dla Pomorzanina: Bo-
rowik, Iwaniuk, Pertkiewicz.

W Dębnie zmierzyły się czwar-
ty i piąty zespół V ligi juniorów. 
Mecz zakończył się remisem i 
oba zespoły pozostały na swoich 
lokatach. A jako, ze przegrał lider 
z Chociwla dystans do czołówki 
nieco się zmniejszył.

Zaczęło się od przewagi Pomo-
rzanina, z której jednak niewiele 
wynikało. Po kwadransie do 
głosu zaczęli dochodzić gospo-
darze i po chwili objęli prowa-
dzenie. Majdziński stracił piłkę, 
zawodnik z Dębna zdecydował 
się na strzał i było już 1:0. W 32. 
minucie pada druga bramka dla 
Dęba. Jego zawodnik przebiegł 

z piłką kilkadziesiąt metrów i 
przez nikogo nie niepokojony 
umieścił piłkę w siatce. Pięć mi-
nut później powinno być 3:0,lecz 
jeden z graczy gospodarzy będąc 
pięć metrów od bramki trafił w 
naszego bramkarza. 

Po chwili ocknęli się piłka-
rze Pomorzanina. Kontaktową 
bramkę mógł zdobyć Iwaniuk, 
jeszcze bliższy był tego Pertkie-
wicz, którego strzał z rzutu wol-
nego po złej interwencji bramka-
rza zatrzymał się w kałuży przed 
linia bramkową, lecz uczynił to 
dopiero Borowik. Zdecydował 
się on na indywidualną akcję i 
strzałem z ostrego kąta umieścił 
piłkę w siatce.

Druga połowa zaczęła się od 
ataków naszego zespołu. W 51. 
minucie Majczyna uderza z dy-
stansu, lecz pika mija bramkę. Po 
chwili jest już remis. Kiks obroń-

cy Dęba wykorzystuje Iwaniuk, 
któremu pozostaje umieścić 
piłkę w pustej bramce.

W 70. minucie kolejna dobra 
kacja Pomorzanina, Borowik od-
grywa na ósmy metr wprost do 
Majczyna, lecz bramkarz zdołał 
obronić jego silny strzał. 

Pięć minut później Skrzecz 
wybija ręką piłkę zmierzającą 
do bramki, sędzia jednak nie 
zauważa przewinienia. 

W 86. minucie na prowa-
dzenie wychodzi Dąb. Strzał z 
rzutu wolnego sprzed szesnast-
ki znajduje drogę do bramki. 
I gdy wydawało się, że mecz 
zakończy tym wynikiem nasz 
specjalista od rzutów wolnych 
Pertkiewicz zdobywa wyrów-
nanie. W doliczonym czasie gry 
sędzia nie zauważa spalonego 
w konsekwencji czego jeden z 
zawodników Dęba znajduje się 
sam przed Frąckowiakiem. Ten 
rzuca się pod jego nogi, mimo 
to piłka ląduje w siatce. Na nasze 
szczęście sędzia dopatrzył się 
faulu na naszym bramkarzu i 
odgwizdał rzut wolny a po chwili 
koniec meczu.

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko Zdrój - Sparta 

Gryfice 4:2, Kłos Pełczyce - Vi-
neta Wolin 0:2, Piast Choszczno 
- Radovia Radowo Małe 3:3, 
Fagus Kołbacz - Hutnik EKO 
TRAS Szczecin 1:1, Zorza Do-
brzany - Piast Chociwel 2:1, 
Odra Chojna - Polonia Płoty 3:0, 
Osadnik Myślibórz - Mieszko 
Mieszkowice 1:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 15 42 70-9
2.  Vineta Wolin 15 38 59-12
3.  Osadnik Myślibórz 15 31 53-19
4.  Pomorzanin Nowogard 15 26 26-26
5.  Dąb Dębno 15 24 45-28
6.  Kłos Pełczyce 14 22 38-27
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 15 22 34-54
8.  Mieszko Mieszkowice 15 21 21-35
9.  Odra Chojna 15 19 29-45
10.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 15 19 42-33
11.  Polonia Płoty 15 19 45-28
12.  Sparta Gryfice 15 18 24-34
13.  Radovia Radowo Małe 14 11 19-69
14.  Fagus Kołbacz 15 10 15-36
15.  Piast Choszczno 15 10 17-54
16.  Zorza Dobrzany 15  9 24-52

Nowogard 09.11.2006r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Kucharz
2. Mechanik samochodów osobo-

wych
3. Sprzedawca
4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca paliw
6. Pracownik budowlany
7. Pracownik produkcji (jeliciarz)
8. Piekarz (cukiernik)
9. Elektryk
10. Operator myjni samochodowej 
11. Przedstawiciel finansowy 
12. operator wózka widłowego z 

uprawnieniami
13.  Monter okien PCV
14. Pracownik produkcji 

OFERTY PRACY SPOZA REJONU
1. pracownik fizyczny – kierowca 

min. B ( Szczecin)
2. Pracownik obróbki skór (Łozienica 

k. Goleniowa)
3. Pracownik ochrony (gr. inwalidz-

ka)
4. Elektryk(Rurka. Goleniowa)
5. Traktorzysta opasowy (Pucice k. 

Goleniowa)
6. Kucharz (Niechorze)
7. Pracownik gospodarczy (Szczecin 

Dąbie)
8. Elektromechanik ,  mechanik 

samochodowy, operator myjni 
samochodowej, blacharz samo-
chodowy, lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy (Szczecin 
Dąbie)

9.  Przedstawiciel regionalny/agent 
(Wrocławek) 

10. Cieśla zbrojarz, pracownik bu-
dowlany  (Rzeszów)

11. Magazynier (Szczecin Dąbie) 
12. Spawacz (Szczecin)
13. Piekarz ciastowy, stołowy, pie-

cowy, samodzielny cukiernik 
(Baniocha)

14. Jednostka Wojskowa (Glewice k. 
Goleniowa)

15. Szwaczka (Goleniów)
16. Pomoc krawiecka, oferta dla 

osób niepełnosprawnych (Gole-
niów)

17. Sprzątaczka (Wojcieszyn)
18. Kierowca C+E (Gryfice)
19. Kierowca C+E (Węgorza)
20. Kucharz, pomoc kuchenna (Gle-

wice k. Goleniowa)
21. Kelnerka (Rewal)
22. Kucharz (Resko)
23. Sztaplarz z uprawnieniami, pra-

cownik gospodarczy ( Goleniów)
24. Monter alarmu (Dziwnów
25. Pracownik ochrony(cały kraj))
26. Kompletator, malarz – konserwa-

tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

7 listopada 2006 r., Jolanta Szczęsna, ur. 1964 r., Strzelewo

ruszyła halowa liga pikarska LzS
Siatkarze na hali

Za nami kolejne turnieje Halowej Ligi Piki 
Siatkowej. W sobotę 28 października rozegrano 
cztery spotkania.

Oto wyniki:
Anpol Krzywice – LZS Wyszomierz 3:1,
 LZS Nowogard – Oldboye 3:0,
LZS Żabowo – LZS Sikorki 3:0,
Duet Goleniów – LUKS „Siatkarz” Nowogard 

3:2.
W następną sobotę 4 listopada siatkarze po raz 

kolejny wyszli na parkiet. 
Tego dnia padły następujące wyniki:
LUKS „Siatkarz” Nowogard – LZSSikorki 

3:1,
LZS Żabowo – Oldboye 3:1,
LZS Nowogard – LZS Wyszomierz 3:1.

Ag

Turniej 
siatkówki 
w „Czwórce”

W najbliższą sobotę w Szko-
le Podstawowej nr 4 odbędzie 
sie turniej piki siatkowej, w 
którym wystartuje sześć ze-
społów.Początek imprezy o 
godzinie 10.00. Kibiców ser-
decznie zapraszamy.

Ag

W minioną środę w hali Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych wzno-
wiła swoje rozgrywki halowa liga 
piłkarska zorganizowana przez 
nowogardzki LZS. W pierwszej 
kolejce rozegrano siedem spotkań. 
Liderem został Wojcieszyn, który 
rozgromił zespół z Miętna aż 5:0. 

Oto wyniki pierwszej kolejki:
Długołęka – Olchowo 2:1,
Jarchlino – Karsk 1:0,
Wojcieszyn – Miętno 5:0,
Dąbrowa – Słajsino 2:1,
Oldboye – Boguszyce 1:1,
Wyszomierz Ostrzyca 1:0,
Nowogard – Orzechowo 2:1.

Tabela po pierwszej kolejce:
1. Wojcieszyn 3 5-0,
2. Długołęka 3 2-1,
2. Dąbrowa 3 2-1,
2. Nowogard 3 2-1,
5. Jarchlino 3 1-0,
5. Wyszomierz 3 1-0,
7. Boguszyce 1 1-1,
7. Oldboye 1 1-1,
9. Karsk 0 0-1,
9. Ostrzyca 0 0-1,
11. Olchowo 0 1-2,
11.Ostrzyca 0 1-2,
11. Słajsino 0 1-2,
14. Miętno 0 0-5.

Ag
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KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

lat 51,
wykształcenie wyższe,

właściciel Drogerii
„NATURA WITTER"

Nowogardzkie
Forum
Samorz doweą

ZBUDUJEMY PRZYSZ OŁ ŚĆ

Witalij
Grebieniuk
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Kandydat do Rady Miejskiej
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Wyniki 
wszystkich 
kandydatów 
do rady 
Miejskiej

Zdecydowana wygrana bloku PO-PSL

Wybory na burmistrza
Przed nami druga tura

Policzono już głosy oddane na 
wszystkich kandydatów na burmi-
strza. Zgodnie z przewidywaniami 
o wyborze na to stanowisko zadecy-
duje druga tura.

Przed niedzielnymi wyborami było 
dwóch zdecydowanych faworytów 
do wyścigu o fotel burmistrza, Kazi-
mierz Ziemba i Robert Czapla. Obyło 
się bez niespodzianki i obaj spotkają 
się w drugiej turze. 

Na obecnego burmistrza głosowało 
3201 wyborców, czyli zebrał on 38 % 
głosów. Kandydata Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej poparło 2349 osób 
co dało mu 27,9 % poparcie.

W przedwyborczej sondzie za-
pytaliśmy kandydatów jak oceniają 
swoje szanse. Kazimierz Ziemba 

żartobliwie stwierdził, że miło by było 
gdyby wszystko rozstrzygnęło się już 
w pierwszej turze. 

Trzecie miejsce przypadło w udzia-
le Markowi Krzywani z Nowogardz-
kiego Forum Samorządowego. Na 
jego kandydaturę zagłosowało 1215 
osób, czyli 14,4 % biorących udział 
w wyborach. Jeszcze w piątek liczył 
on poważnie na wejście do drugiej 
tury. Trzeba więc to uznać za srogą 
porażkę, tym bardziej, że nie był to 
jego pierwszy start oraz, że to właśnie 
Marek Krzywania postrzegany jest 
jako lider opozycji.

O drugiej turze marzył też Jerzy 
Kaczmarski z Prawa i Sprawiedli-
wości i pozostało to jedynie w sferze 
marzeń. W jego przypadku porażka 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie 
składa 

wszystkim Wyborcom 
serdeczne podziękowania 

za udział w wyborach, 
a szczególne podziękowania kierujemy do osób, 

które oddały głos na naszych kandydatów do samorządów 
oraz burmistrza Kazimierza Ziembę. 

Serdecznie dziękujemy 
i prosimy o poparcie Jego kandydatury 

w II turze wyborów, 
które odbędą się 26.11.2006 r.

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

płatne ogłoszenie wyborcze

NASZE  PROGNOZY WYBORCZE
z 7 listopada 2006 r.

Fałszywe 
siostry Pck

Nowogardzka policja odnotowała 
już kilka kradzieży, których spraw-
czyniami były kobiety podające się 
za pracownice Opieki Społecznej 
lub innych podobnych instytucji. 
W czwartek dokonano kolejnego 
takiego przestępstwa, a złodziejki 
tym razem podawały się za siostry 
PCK. 

Pomorzanin Nowogard

Osadnik 
znowu 
na deskach

czytaj na str. 11

czytaj na str. 2
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KALENDARIUM
14 listopada
imieniny: Aga, Agata, Agrypin, Damian, Diata, Elżbieta, 
Emil, Emilia, Emiliusz, Filomen, Hipacy, Jan, Józef, Józefat, 
Judyta, Jukund, Klementyn, Kosma, Laurenty, Laurentyn, 
Lewin, Mikołaj, Roger, Serafin, Serapion, Stefan, Ścibor, 
Ścibora, Świecław, Teodot, Wawrzyniec i Wszerad.
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

15 listopada
imieniny: Albert, Alfons, Artur, Idalia, Józef, Leopold, 
Leopoldyna, Przybygniew i Roger.

16 listopada
imieniny: Agnieszka, Ariel, Aureliusz, Dionizy, Edmund, 
Eucheriusz, Gertruda, Leon, Łucja, Marek, Niedamir, 
Otmar i Piotr.
ONZ - Światowy Dzień Tolerancji
Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Ś w i ę t o  M at k i  B o ż e j  O s t r o b r a m s k i e j    M at k i 
Miłosierdzia.

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

• Oddam książki: bajki, baśnie, encyklopedie 
dla uczniów szkoły podstawowej; dwie szafki 
(jedna z biurkiem, druga z tapczanem – bez 
materaca); dwa fotele z drewnianymi poręcza-
mi. Ważne do 16.11. Tel. 091 39 25 087.

• Oddam 4 marynarki, koszule, swetry mę-
skie i damskie; kołdrę i poduszkę. Tel. 091 39 
25 115.

Z góry dziękujemy.  
Redakcja

emeryci i renciści 
Zakładu karnego 

Zarząd Koła zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na wieczornicę z okazji Dnia Niepodległości, 
która odbędzie się 17.11.06 r. o godz. 18.000 w sali 
szkoły nr 3 ul. Boh. Warszawy. Udział własny to 
koszt 15 zł. Tel. 601 750 697, 091 39 26 077.

Zapraszamy
Zarząd Koła E i R

Firma „Wena” w kikorzach 
zatrudni

wykwalifikowanego pracownika 
przy produkcji okien PcV 

Tel. 0604 62 32 35, 091 39 25 880

Pragnę podziękować tym 
wszystkim Wyborcom, 

którzy oddali na mnie swój głos 
Z poważaniem 

Andrzej Januszonek

Spokojne wybory
Wybory samorządowe przebiegły spokojnie. Policja nie miała dużo pracy.
Jak poinformował nas zastępca komendanta nowogardzkiej policji podkomisarz Leszek Nowak ode-

brano jedynie dwa sygnały informujące o łamaniu ciszy wyborczej. Żaden z nich nie został potwierdzony. 
Również pod względem przestępstw kryminalnych niedziela była niezwykle spokojna. Ag

kronika policyjna
W poniedziałek około godzi-

ny 11.00 zgłoszono kradzież sa-
mochodu mazda zaparkowanego 
przy ulicy Zamkowej. Wartość 
auta 5000 zł. Zostało ono odnale-
zione w okolicy Szczecina. Sporo 
części zostało z niego jednak 
skradzonych.

W ostatnim czasie nasiliły się 
włamania do piwnic. Kilka z 
nich odnotowano w jednym z 
budynków przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Kradziono głównie 
rowery. Policjanci apelują o uwa-
gę i obserwowanie obcych osób 
kręcących się po piwnicy.

Włamano się do samochodu 
zaparkowanego przy ulicy Świa-
towida. Po pokonaniu zamka 
złodziej skradł radioodtwarzacz 
wartości 60 zł.

We wtorek zgłoszono kradzież 
routera z biura sklepu „Netto”. 
Kradzieży dokonano w czasie 
prowadzenia prac remontowych. 
Urządzenie warte było 2000 zł.

Usiłowano ukraść volkswage-
na transportera zaparkowanego 
w garażu przy ulicy Piłsudskiego. 
Złodzieje dostali się do środka 
przez sąsiednie pomieszczenie 
jednak nie mogli uruchomić 
auta.

Przez niezamknięte na klucz 
drzwi do mieszkania przy ulicy 
15 Lutego wszedł złodziej i skradł 
portfel, w którym było 300 zł, 
karty bankomatowe oraz dowód 
osobisty.

Tego dnia policjanci zatrzymali 

Do mieszkania pewnego star-
szego mężczyzny w piątek zapu-
kały dwie kobiety przedstawiając 
się jako siostry PCK. Swa wizytę 
tłumaczyły koniecznością uzu-
pełniania jakiejś dokumentacji. 
Wiązać się to miało z koniecz-
nością przeprowadzenia badań, 
czym zajęła się jedna z kobiet. 
W tym czasie druga ukradła 
portfel, w którym znajdowa-
ło się 750 zł i dokumenty. Po 
wyjściu złodziejek mężczyzna 
szybko zorientował się, że zo-

stał okradziony. Wybiegł, więc 
na dwór gdzie zdążył zobaczyć 
jedynie kobiety wsiadające do 
samochodu i odjeżdżające ulicą 
Wyszyńskiego w kierunku ulicy 
Wojska Polskiego. Towarzyszyła 
im jeszcze jedna kobieta, która 
jak się okazało w innym miesz-
kaniu dokonała podobnej kra-
dzieży. Poszkodowana straciła 
tam 200 zł. Świadkowie zdołali 
zanotować numer rejestracyj-
ny pojazdu, którym odjechały 
złodziejki. 

Tablice jednak pochodziły z 
innego pojazdu.

Policja apeluje do wszystkich o 
rozwagę i radzi by w przypadku, 
gdy ktoś padnie ofiarą takiej 
kradzieży zamiast rozpoczynać 
pogoń powiadomić o wszystkim 
policję. W opisywanym przypad-
ku poszkodowany mężczyzna 
zadzwonił na komisariat dopiero 
po powrocie do domu, a w tym 
czasie sprawcy najprawdopo-
dobniej zdążyli opuścić już nasze 
miasto. Ag

Fałszywe siostry Pck

też pijanego kierowcę. Sylwester 
S. jechał seatem toledo mając we 
krwi 0,56 promila alkoholu.

W czwartek z parkingu przy 
Hotelu „Oskar” skradziono bmw 
x5 koloru szary metalik na-
leżącego do obywatela Danii. 
Kradzieży dokonano między 
godziną 19.22 a 8.00. Złodzieje 
zerwali łańcuch z kłódką znaj-
dujący się na bramie od strony 
ulicy Rzeszowskiego i odjechali 
autem wartym 350 tys. zł. Policja 
apeluje do wszystkich, którzy na 
ulicach naszego miasta widzieli 
ten samochód.

W piątek jeden z mieszkań-
ców gminy Goleniów przyjechał 
okazją do Żabowa, ukradł dwie 

opony znajdujące się na wysta-
wie jednego z warsztatów samo-
chodowych, po czym stanął przy 
drodze próbując łapać okazję 
powrotną. Po chwili zatrzymał 
się jeden z samochodów i gdy 
złodziej zamierzał załadować 
skradzione opony do pojazdu 
został zatrzymany przez miesz-
kańców Żabowa.

W sobotę personel sklepu 
„Biedronka” zatrzymał Damia-
na Ż., który pórbował ukraść 
półlitrową butelkę wódki. Został 
ukarany mandatem w wysokości 
300 zł.

Ag
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ReklaMa

KWW Nowogardzkie 

FOruM Samorządowe 
oraz kandydat na burmistrza 

Marek krzywania 
składają serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Gminy Nowogard 

za udział w wyborach

płatne ogłoszenie wyborcze

Podziękowanie 
dla Wszystkich, 

którzy oddali 
na mnie swój głos 

składa 
sołtys Karska

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ 
WSZYSTKIM ZA GŁOSY 

I ZAUFANIE 
DZIĘKI WASZEMU POPARCIU 

WIEM ŻE WARTO SIĘ 
POŚWIĘCAĆ I WALCZYĆ.

                            MICHAŁ WIATR

Sonda 
przedwyborczo–powyborcza

Usprawiedliwieniem tego dziwnego tytułu jest fakt, że postanowiliśmy za-
dać kilka pytań przed wyborami i kilka pytań już po ogłoszeniu wyników.

Kto starostą?
Podajemy skład rady Powiatu Goleniów wybranej w dniu 12 listopada 

2006 r.
Mieszkańcy Gminy Nowogard wybrali:
- Artur Danilewski – Platforma Obywatelska,
- Adam Fedeńczak – PSL,
- Józef Korkosz – PSL,
- Kazimierz Lembas – Lewica i Demokraci,
- Wojciech Włodarczyk – Lewica i Demokraci,
- Zygmunt Heland – Prawo i Sprawiedliwość.
W okręgu goleniowskim wybrano:
- Michał Bartoszewski – Platforma Obywatelska,
- Mirosław Guzikiewicz – Platforma Obywatelska,
- Waldemar Tunkiewicz – Platforma Obywatelska,
- Gizela Rybicka – Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Józef Bednarz – Lewica i Demokraci,
-Sylwester Górzny – KW Powiat dla Obywatela,
- Krzysztof Zajko – KW Powiat dla Obywatela.
- Marek Kołodziejek – PiS,
W pozostałych gminach powiatu:
- Danuta Domaradzka – Alternatywa Samorządowa,
- Witold Kaleczyc – Platforma Obywatelska,
- Zygmunt Siepka – Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Czesław Siwek – Lewica i Demokraci,
- Rafał Torzewski – Prawo i Sprawiedliwość.
Karty zapewne rozdawać będzie blok wyborczy - Platforma Obywatelska 

(5radnych ) i PSL (4- radnych). 
Kogo zaproszą do koalicji? SLD – (4 radnych), Prawo i Sprawiedliwość 

– (3 radnych), KW Powiat dla Obywatela – (2 radnych), Alternatywa Samo-
rządowa – (1 radna).

Jednego możemy być pewni – SLD straci wpływ na samorząd powiatowy 
(chyba nie taki wydźwięk miało hasło wyborcze – Czas na zmianę…). 

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej opracował LMM

W piątek skontaktowaliśmy się 
z niemal wszystkimi kandydatami 
na stanowisko burmistrza zadając 
im pytania jak oceniają kampanię 
wyborczą oraz jak oceniają swoje 
szanse na zwycięstwo. Natomiast w 
poniedziałek poprosiliśmy o krótką 
ocenę werdyktu elektoratu.

robert czapla SLd
Przed wyborami nie udało nam się 

porozmawiać.
Wypowiedź po wyborach: „Takie są 

prawa demokracji, ludzie wybrali tak, 
jak uważali za stosowne i odbędzie się 
druga tura wyborów. Zmierzą się tam 
dwa poglądy, zwolenników tego co już 
było i zwolenników nowych pomysłów 
i inicjatyw. 

jerzy kaczmarski PiS
Wypowiedź przed wyborami: 

Moim zdaniem kampania wyborcza 
nie była zła. Ze strony PiS-u wyglądało 
to bardzo dobrze. Spodziewałem się 
ostrzejszych ataków na naszą partię, 
ale wszystko było w granicach polskiej 
kultury politycznej.

Jeśli chodzi o moje szanse to liczę 
na drugą turę. Myślę, że dostanę 35 % 
głosów a frekwencja wyniesie 60 %.

Wypowiedź po wyborach: Tego się 
można było spodziewać, choć liczyłem, 
że to się inaczej ułoży. Myślałem, że 
jesteśmy bliżej Polski, a okazało się, 
że tkwimy głęboko w PRL.

Marek krzywania nFS
Wypowiedź przed wyborami: W 

Nowogardzie kampania przebiegła 
spokojnie i kulturalnie. Z uwagi na 
znaczną przewagę w przedwybor-
czych sondażach Kazimierza Ziemby 
pozostałym kandydatom brakowało 
impetu w prowadzeniu kampanii.

O moich szansach trudno mówić. 
Myślę, że ten 1 procent straty do 

Roberta Czapli wpłynie mobilizująco 
na mój elektorat i uda mi się przejść 
do drugiej tury ze znaczną przewagą 
nad nim.

Wypowiedź po wyborach: Pomimo 
upartyjnienia kampanii wyborczej w 
mediach elektronicznych, jak i w prasie 
udało mi się osiągnąć bardzo dobry 
wynik. Trzecie miejsce kandydata 
niezależnego uważam za bardzo dobry 
wynik. Niestety nie premiuje to udzia-
łem w drugiej turze, ale pogodziłem 
się z tym. 

Sebastian Popowicz PO
Wypowiedź przed wyborami: 

Kampanię wyborczą oceniam słabo. 
Właściwie można powiedzieć, że jej 
nie było, porozwieszano tylko plakaty 
na mieście. Uważam, że można było 
zrobić więcej, żeby lepiej się pokazać.

Dobrego wyniku raczej nie osiągnę. 
Chciałem jednak pokazać się temu 
miastu i za cztery lata spróbować 
jeszcze raz, a w tym czasie pokazać się 
mieszkańcom Nowogardu, zrobić coś 
dla nich, bo teraz bardziej aktywny 
jestem na rynku szczecińskim.

Po wyborach nie udało nam się 
porozmawiać

nikodem Stasik Samoobrona
Wypowiedź przed wyborami: Kam-

panię wyborczą oceniam pozytywnie, 
ale co z tego wyjdzie to zobaczymy. Tak 
jak miała wypaść z mojej strony tak 
też wypadła, więc nie mam żadnych 
negatywnych odczuć.

Sondażami się nie zajmuję. Co do 
moich szans to uważam, że jestem w 
stanie zebrać około 15 % głosów.

Wypowiedź po wyborach: Trudno mi 
dobrze ocenić te wybory. Spodziewałem 
się lepszego wyniku. Teraz jest czas żeby 
ochłonąć. To na pewno nie jest koniec 
mojej aktywności politycznej.

kazimierz Ziemba PSL
Wypowiedź przed wyborami: 

Myślę, że kampania przebiegła pra-
widłowo. Obyło się bez oszczerstw, 
bez nachalnej agitacji. Prawdą jest, 
że zainteresowanie nie jest duże. PSL 
nastawi się na tereny wiejskie, gdzie 
jest z tym znacznie lepiej. W mieście 
jest inaczej, ludzie chcą argumentów 
a nie obiecanek.

Swoje szanse oceniam wysoko. We-
dług sondaży publikowanych również 
na łamach „Dziennika Nowogardzkie-
go” zagłosuje na mnie około 30 % wy-
borców, a później jest spora luka. Miło 
by było gdyby zakończyło się to już w 

pierwszej turze, bo po co chodzić dwa 
razy do wyborów? Nie wiadomo jaka 
26 listopada będzie pogoda. Dzwonią 
do mnie ludzie z poparciem, nawet 
z tych ugrupowań, które oficjalnie 
popierają innego kandydata.

Wypowiedź po wyborach: Wybory 
muszę ocenić dobrze, bo uzyskałem 
dobry wynik.W ostatnich dniach 
niektórym komitetom puściły nerwy, 
na drzewach i w skrzynkach pojawiły 
się różne paszkwile i ludzie odebrali 
to jako coś niesmacznego. Wynik jest 
dobry i mam nadzieję, że w drugiej 
turze będzie równie dobrze.

Ag
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Wybory do Rady Miejskiej

Wygrana bloku PO-PSL
W niedzielę wyłoniliśmy skład Rady Miejskiej, która przez najbliższe cztery lata będzie rządzić 

gminą Nowogard. Wygrał blok Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska. 

Z okręgu nr 1 do rady dostali się:
Augustynek Robert z KW PSL,
Jurek Lech z KKW SLD – SdPL – PD – UP Lewica i Demokraci,
Kaczmarski Jerzy KW PiS,
Kazuba Stanisław KKW SLD – SdPL – PD – UP Lewica i Demokraci,
Kłosowska Krystyna KW PO
Kosiński Krzysztof KW PSL,
Krzywania Marek KKW NFS.
W okręgu nr 2 mandaty wywal-

czyli:
Bielida Antoni KKW SLD – SdPL 

– PD – UP Lewica i Demokraci,
Czapla Robert KKW SLD – SdPL 

– PD – UP Lewica i Demokraci,
Kucal Sławomir KKW NFS,
Paśko Rafał KW PiS,
Szafran Tomasz KW PSL,
Szpilkowski Rafał KW PO.
W okręgu nr 3 wybrani zostali:
Bociarski Michał KW PSL,
Fedeńczak Jan KW PSL,
Kubicki Jerzy KW PSL,
Laskowski Mieczysław KW PSL,
Mularczyk Jan KKW SLD – SdPL 

– PD – UP Lewica i Demokraci,
Szkołuda Anna KW Samoobrona 

RP,
Wysoszyńska Krystyna KW NFS.
Sumując wszystkie mandaty bez-

apelacyjnym zwycięzcą został blok 
PSL-PO wprowadzając do przyszłej 
Rady dziesięciu radnych. Drugie miejsce z pięcioma mandatami zajęły ugrupowania skupione wokół 
SLD. Trzecie miejsce zajęło NFS, które będzie miało trzy mandaty. Po dwa mandaty zdobył PiS, a listę 
uzupełnia radna z Samoobrony RP.

Co to w praktyce oznacza? Po zblokowaniu list przez PSL i PO te dwa ugrupowania postrzegane były 
jako członkowie potencjalnej koalicji, która przejmie władzę w gminie. Oba ugrupowania dysponują  
dziesięcioma mandatami, więc do większości brakuje im tylko jednego. Możliwe jest dokoptowanie repre-
zentanta Samoobrony. Czy tak się stanie, czas pokaże. Sprawa powinna rozstrzygnąć się już wkrótce.

Ag

jest jeszcze bardziej bolesna gdyż 
zebrał 759 głosów, czyli zaledwie 
9%.

Kandydat Platformy Obywa-
telskiej Sebastian Popowicz nie 
dawał sobie większych szans 
więc raczej nie przeżył zawodu 
gdy dowiedział się, że poparło 

go 517 wyborców, czyli 6,1 % 
głosujących.

Większym optymistą był Niko-
dem Stasik z Samoobrony, który 
liczył na 15 %. Do zrealizowania 
planów zabrakło mu jednak 
sporo. Z 376 głosami, czyli 4,4 % 
poparciem zajął ostatnie miejsce 

w wyścigu o fotel burmistrza.
Tak więc przed nami druga 

tura wyborów i kwestia, kto 
zostanie najważniejszą osobą w 
mieście rozstrzygnie się 26 listo-
pada, wyraźnym faworytem jest 
jednak Kazimierz Ziemba.

Ag

Zdecydowana wygrana bloku PO-PSL

Wybory na burmistrza
Przed nami druga tura
dokończenie ze str. 1

Dr n. med. 
Markowi Kowalczyk 

i całemu personelowi 
oddziału chirurgii 
szpitala w Nowogardzie 

serdeczne podziękowania 
za troskliwą, fachową 

i bezinteresowną opiekę 
składa 

pacjent Jerzy Salwa

Wszyscy byli odwróceni. Śmiertelne pobicie „Pod 
wiatą” (DN nr 89, wtorek, 12 listopada 1996 r.)

W piątek w godzinach popołudniowych (pomiędzy 
16.00 a 17.00) „Pod wiatą” było jak zwykle dużo klien-
tów. Nic nie zapowiadało takich wydarzeń, jakie miały 
się tam za chwilę rozegrać.

Nie są znane przyczyny tego, że w pewnym mo-
mencie p. „Ś” z Nowogardu uderzył w twarz Bogdana 
Gajewskiego, który upadł, prawdopodobnie doznają 
już wtedy poważnego urazu. Napastnik jednak na tym 
nie poprzestał. Na oczach kilkunastu świadków skakał 
i kopał przez dłuższy czas leżącego już na ziemi B. Ga-
jewskiego. Nikt z obecnych „Pod wiatą” nie zareagował 
na ten bandycki napad, nikt nawet nie śpieszył się, aby 
powiadomić policję.

Po przewiezieniu B. Gajewskiego (lat 37) do szpitala 
okazało się, że uszkodzenia ciała są tak poważne, iż 
powinien on być natychmiast przewieziony do szpitala 
w Szczecinie lub Gryficach. W naszym szpitalu nie ma 
nawet respiratora. Niestety, żaden z tych szpitali nie 
chciał go przyjąć, ponieważ nie miał wolnych miejsc!

Mimo wielkich wysiłków naszych lekarzy nie udało 
się uratować pobitego. B. Gajewski zmarł ok. godz. 
22.40.(…) Z. Heland

dziwna polityka Zarządu MiG.  co dalej z bu-
dynkiem po przedszkolu? (DN nr 90, piątek, 15 
listopada 1996 r.)

Budynek po byłym przedszkolu przy ul. 3 Maja idzie 
w ruinę. Szyby powybijane, dziury w dachu, wyrwane 
drzwi. Poręcze, grzejniki i różne elementy użytkowe 
wyrywane są systematycznie przez chuliganów i dzie-
ciarnię, która zrobiła sobie z budynku doskonały teren 
do zabaw. Gdy decyzją rady miejskiej zlikwidowano 
pod koniec czerwca 1995 r. istniejące tam przedszkole, 
postanowiono budynek sprzedać. We wrześniu 1995 
roku ukazało się pierwsze ogłoszeni o przetargu. Bu-
dynek wyceniono na 1 miliard 700 milionów starych 
złotych plus 22 % VAT.

Od tamtej pory minął już ponad rok. W tym czasie 
ukazało się jeszcze kilka ogłoszeń o sprzedaży, w prasie 
lokalnej, Głosie Szczecińskim i Rzeczpospolitej. Wyda-
no na nie kilkadziesiąt milionów st. złotych.

Kilka miesięcy temu Zarząd ogłosił, że cenę budynku 
można negocjować. Budynek cały czas dekapitalizuje 
się i traci na cenie (…). 

Do negocjacji stanęła firma poligraf (wydająca 
Dziennik Nowogadzki) i notariusz. Zarząd jednak 
„nie opowiedział się za sprzedażą tej nieruchomości na 
warunkach przedstawionych przez oferentów”. Nawet 
nie wezwał ich do dalszych negocjacji. Po prostu je 
przerwał. (…) Kazimierz Rynkiewicz

PODZIĘkOWaNIa
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Wyniki wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej 

komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe (kWW 
nowogardzkie Forum Samorządowe). Status: Zarejestrowana. OkrĘG 1     
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Krzywania Marek 45 Nowogard  142 
2. Grebieniuk Witalij 51 Nowogard  60
3. Szałapski Dariusz Roman 44 Nowogard  32
4. Marcinkiewicz Sławomir 44 Nowogard  20
5. Sudomierski Marian 59 Nowogard  29
6. Brodniak Sławomir Grzegorz 45 Nowogard  43 
7. Fiał Wioletta  36 Nowogard  22
8. Gontarska Barbara 66 Nowogard  13
9. Kuszyk Grzegorz  27 Nowogard  14
10. Piłat Rafał Tomasz 31 Nowogard  46
11. Szarek Dariusz  40 Nowogard        82
12. Śmigiel Ryszard 48 Nowogard        23
13. Warzecha Hubert Witold 43 Nowogard        23
14. Wróbel Wiesław 48 Nowogard    22

komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe 
(kWW nowogardzkie Forum Samorządowe). Status: Zarejestrowana. 
OkrĘG nr 2
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kucal Sławomir Tomasz 41 Nowogard 123
2. Rynkiewicz Grażyna 40 Nowogard 44
3. Krawczyk Bożena Ewa 49 Nowogard 54
4. Przybyszewska Zofia 49 Nowogard 68
5. Buczyńska Anna 48 Nowogard 27
6. Dobrowolski Marek 44 Nowogard 37
7. Kłaczyńska Paulina Kazimiera 19 Nowogard 15
8. Kret Wacław 59 Nowogard 5
9. Kwiatkowski Roman 34 Nowogard 28
10. Martynowicz Krzysztof 37 Nowogard 13
11. Miklas Krystian Marek 25 Nowogard 54
12. Staniul Romuald 43 Nowogard 13
13. Warnke Mirosława Maria 44 Nowogard 12
14. Włodek Adam 61 Nowogard 17

komitet Wyborczy Wyborców nowogardzkie Forum Samorządowe 
(kWW nowogardzkie Forum Samorządowe). Status: Zarejestrowana. 
OkrĘG nr 3   
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Wysoszyńska Krystyna 74 Wierzbięcin   70
2. Heiser Marek 35 Nowogard  53
3. Jerzykowski Krzysztof 44 Sikorki  50
4. Polewiak Czesław Kazimierz 62 Olchowo 10
5. Gawrysiak Ilona 42 Dąbrowa   38
6. Czyżak Irena 45 Błotno     12
7. Emche Józef Kazimierz 53 Długołęka   20
8. Jankowski Jacek 32 Długołęka   61
9. Kret Alicja Ewa 39 Glicko    12
10. Litwin Tomasz Krzysztof 19 Miętno   50
11. Paczkowska Katarzyna Ewa 29 Czermnica  28
12. Pluta Marian Andrzej 47 Trzechel    17
13. Tomala Antoni 49 Wojcieszyn    24
14. Żagoń Danuta Janina 44 Strzelewo   24

koalicyjny komitet Wyborczy SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci 
(kkW SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci). Status: Zarejestrowana. 
OkrĘG nr 1         
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kazuba Stanisław Ignacy 60 Nowogard    149
2. Badowski Leszek Antoni 52 Nowogard   43 
3. Olechnowicz-Krakowska Monika Barbara 30 Nowogard  42
4. Kozieł Czesław 71 Nowogard     92
5. Jurek Lech Józef 59 Nowogard    100
6. Wajk Ryszard 64 Nowogard     62
7. Karolewski Franciszek 60 Nowogard   79
8. Jońca Magdalena 38 Nowogard    45
9. Siembida Tadeusz Stanisław 66 Nowogard  56

10. Jankowski Jerzy Zbigniew 53 Nowogard       46
11. Jedynak Stanisław 70 Nowogard        14
12. Sidłowski Adam 49 Nowogard        30
13. Kowalska Andżelika Patrycja 22 Nowogard      41

koalicyjny komitet Wyborczy SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci 
(kkW SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci). Status: Zarejestrowana. 
OkrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Czapla Robert Antoni 31 Nowogard        320
2. Bielida Antoni 59 Nowogard        113
3. Brzeczek Karol Marek 25 Nowogard 38
4. Dembińska Maria 52 Nowogard        29
5. Malanowski Andrzej 67 Nowogard        34
6. Pędziszczak Stanisława 50 Nowogard        23
7. Mieleńczuk Bogusław 65 Nowogard        33 
8. Ochman Alina 74 Nowogard        34
9. Heinrich Eugeniusz Jan 59 Nowogard        32
10. Sowa Stanisław Hieronim 60 Nowogard        22
11. Włodarczyk Janusz 50 Nowogard        38
12. Tandecki Jan 59 Nowogard        38
13. Jankowski Sławomir Zbigniew 37 Nowogard        13

koalicyjny komitet Wyborczy SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci 
(kkW SLd+SdPL+Pd+uP Lewica i demokraci). Status: Zarejestrowana. 
OkrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania 
1. Mularczyk Jan 47 Wierzbięcin        106
2. Saniuk Roman Mieczysław 48 Strzelewo        78
3. Rompel Piotr 22 Dąbrowa        37
4. Soroka-Banasiak Magdalena Aleksandra 34 Orzechowo 19       
5. Goc Łucja Józefa 37 Nowogard        12
6. Łuczak Stanisław 36 Nowogard        4

komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (kW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kaczmarski Jerzy Lucjan 45 Nowogard        200
2. Majewski Jerzy 63 Nowogard        77 
3. Wojciechowska Barbara 54 Nowogard        37
4. Majdzińska Alicja 18 Nowogard        12
5. Targoni Józef 57 Nowogard        24
6. Kozłowska Anna 56 Długołęka        11
7. Majdziński Tomasz 28 Nowogard        8
8. Rutkowska Mirosława Małgorzata 42 Nowogard        18

komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (kW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Berezowski Mirosław 46 Nowogard        117
2. Adamska Jolanta 27 Nowogard        21
3. Paśko Rafał Marcin 24 Nowogard        191
4. Szeremeta Zbigniew 63 Nowogard        11
5. Gibka Weronika Maria 53 Nowogard        35
6. Antczak Romualda 70 Nowogard        23
7. Banachomska Lidia Katarzyna 49 Nowogard        20
8. Wochna Monika 29 Nowogard        19
9. Saja Edyta 31 Nowogard        10
10. Jaworska Magdalena Małgorzata 18 Nowogard        8

komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (kW Prawo i Sprawiedliwość). 
Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Bąk Kazimierz Stanisław 52 Krasnołęka        42 
2. Korneluk Eugeniusz Paweł 53 Glicko        53
3. Gibki Edward 54 Żabówko        22
4. Rosa Jan 51 Strzelewo        7
5. Ułanowski Edward Kazimierz 56 Boguszyce        7
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komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (kW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kłosowska Krystyna Bożena 44 Nowogard        81
2. Danilewski Karol 24 Nowogard        41
3. Pajor-Dębicka Edyta Monika 43 Nowogard        77
4. Wasyluk Ryszard Jerzy 53 Nowogard        34
5. Wilk Alina Teresa 46 Nowogard        31
6. Węgrzyn Aneta Dorota 32 Nowogard        28
7. Margas Ryszard 33 Nowogard        17
8. Augustyniak Stanisław 46 Nowogard        40
9. Barecki Grzegorz Krzysztof 28 Nowogard        19
10. Więcek Andrzej Marian 49 Nowogard        75
 
komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (kW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Truszyński Zdzisław 50 Nowogard        48
2. Syfert Christiana Alina 58 Nowogard        27
3. Wardzińska Joanna 39 Nowogard        38
4. Rewuś Marta Grażyna 22 Nowogard        11
5. Danilewska Małgorzata Dorota 36 Nowogard        33
6. Drejas Błażej 20 Nowogard        21
7. Karwecka Grażyna Helena 51 Nowogard        12
8. Drobińska Marzena 35 Nowogard        113
9. Rewuś Joanna Małgorzata 19 Nowogard        14
10. Szpilkowski Rafał Marek 30 Nowogard        211

komitet Wyborczy Platforma Obywatelska rP (kW Platforma Obywatel-
ska rP). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Stasiewicz Irena 45 Nowogard        31
2. Grzęda Zenon Józef 54 Nowogard        10
3. Kodzik Bartosz Paweł 25 Wierzbięcin        6
4. Owczarek Joanna Kazimiera 33 Ogorzele        15
5. Syfert Sebastian Janusz 33 Nowogard        14
6. Jędrysek Katarzyna 19 Nowogard        3
7. Kukiełka Piotr 36 Nowogard        1
8. Ogiewa Karolina 19 Glicko        10
9. Jeż Marian 51 Osowo        2

komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (komitet Wyborczy 
PSL). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Kosiński Krzysztof Leszek 56 Nowogard        192
2. Zieliński Rajmund 66 Nowogard        30
3. Augustynek Robert Bogusław 38 Nowogard        121
4. Hołubowski Tadeusz 63 Nowogard        42
5. Lubczyński Arkadiusz Piotr 34 Nowogard        40
6. Mogielska Elżbieta Barbara 40 Nowogard        32
7. Luberadzki Ładysław Ryszard 51 Nowogard        41
8. Zamara Janusz 50 Nowogard        48
9. Jońca Bolesław Jan 54 Nowogard        15
10. Kozłowska Zofia Janina 50 Nowogard        36
11. Januszonek Andrzej 34 Nowogard        39
12. Bogatkowski Waldemar 50 Nowogard        12
13. Wierzchoń Katarzyna 35 Nowogard        17
14. Olesiuk Helena Czesława 60 Nowogard        13

komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (komitet Wyborczy 
PSL). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szafran Tomasz 26 Nowogard        158
2. Bogus Lidia Marzena 43 Nowogard        50
3. Lisowski Zygmunt 66 Nowogard        45
4. Pietruszewski Arkadiusz Dariusz 34 Nowogard        47
5. Szawan Halina Maria 56 Nowogard        34
6. Grybowski Piotr Robert 42 Nowogard        10
7. Runiewicz Wiesław 49 Nowogard        41
8. Banachomski Tadeusz 46 Wojcieszyn        23
9. Jońca Irena 47 Nowogard        12

10. Wasiak Andrzej 39 Nowogard        109
11. Szymaniak Mirosława Janina 29 Nowogard        34
12. Bajerska Agnieszka Monika 33 Nowogard        13
13. Safiańska Dorota Józefa 43 Nowogard        8
14. Marcinkowski Henryk 58 Nowogard        18
   
komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (komitet Wyborczy 
PSL). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Laskowski Mieczysław 58 Olchowo        117
2. Krystkiewicz Marek 49 Dąbrowa        60
3. Ujazda Janina Regina 61 Jarchlino        76
4. Fedeńczak Jan 43 Żabowo        85
5. Szmyt Elżbieta Waleria 37 Wierzbięcin        73
6. Kubicki Jerzy 48 Karsk        97
7. Kolanek Marian Adam 53 Błotno        47
8. Bociarski Michał Jan 28 Nowogard        105
9. Kłys Rafał Leszek 30 Wyszomierz        53
10. Majchrzak Wojciech 23 Strzelewo        26
11. Modrzejewska Jolanta 44 Ostrzyca        73
12. Paś Jan 56 Orzechowo        62
13. Orpel Adam 49 Wołowiec        25
14. Żurek Weronika 62 Osowo        44

komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (kW Samoobro-
na rP). Status: Zarejestrowana. OkrĘG nr 1           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Łukaszewicz Tadeusz 57 Nowogard        27
2. Bowsz Iwona 34 Wierzbięcin        8
3. Stasik Edward Marek 57 Nowogard        15
4. Wieczorek Barbara 55 Nowogard        4
5. Pakulska Krystyna 54 Nowogard        1
6. Peflik Jan Zdzisław 51 Nowogard        6 
7. Giziński Marcin Tomasz 31 Nowogard        8
8. Kwiatkowska Anna 31 Nowogard        13 
9. Wieczorek Dorota 21 Nowogard        9
10. Kotulski Stanisław 45 Nowogard        11
komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (kW Samoobro-
na rP). Status: Zarejestrowana. OkreG nr 2           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Mucek Andrzej Stanisław 54 Nowogard        76
2. Szczupak Henryk Władysław 69 Nowogard        24
3. Drapikowski Arkadiusz Zbigniew 32 Nowogard       5
4. Cedro Małgorzata 42 Nowogard        10
5. Machocka Edyta Agnieszka 23 Nowogard        5
6. Duszyńska Marlena 32 Nowogard        1
7. Żminda Łukasz 29 Nowogard        18
8. Grycner Artur 28 Nowogard        7
9. Kwiatkowski Tomasz Grzegorz 34 Nowogard        18

komitet Wyborczy Samoobrona rzeczpospolitej Polskiej (kW Samoobro-
na rP). Status: Zarejestrowana. OkrĘG r 3           
KOLEJNO: Numer kandydata, Nazwisko i imiona, Wiek, Miejsce zamieszkania
1. Szkołuda Anna 47 Osowo        50
2. Kulesza Wiesława 61 Nowogard        8
3. Sawicki Bogusław 47 Olchowo        19
4. Litwin Zbigniew Jan 47 Miętno        20
5. Pabisiak Andrzej Józef 44 Żabowo        23
6. Forgiel Agnieszka Ewa 36 Błotno        21
7. Sobczak Aneta 36 Boguszyce        47
8. Dziedzic Włodzimierz 56 Słajsino        10
9. Jarża Grzegorz Marek 54 Wołowiec        1
10. Synowiec Cezary 27 Orzechowo        0
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

I w sto koni nie dogoni dnia, 
który przeminął...

15 listopada odbędą się próbne matury. We środę wszyscy uczniowie 
klas technicznych i Liceum Profilowanego zmierzą się z językiem pol-
skim. W czwartek 16 listopada przystąpią do egzaminu z języka obcego, 
natomiast w piątek sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z dodatkowego 
przedmiotu. Przestrzegamy wszystkich maturzystów przed popełnianiem 
podobnych błędów:

”Robak ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, 
że jest jego ojcem.”

”Królowa Kinga została świętą, bo Bolesław był wstydliwy.”
”Oko umieszczone jest w moczodole.”
”Kości człowieka są połączone łokciami do kolan.”
”Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.”
”Krowa, podobnie jak koń składa się z rogów, kopyt, wymion i ogona.”
”Jego matka będąc małym chłopcem, spadła z drzewa.”
”Kain zamordował Nobla.”
Wszystkim nowogardzkim maturzystom życzymy połamania pióra!

HOrOSkOP:
Baran – chyba już starczy tych obowiązków. Czas na trochę odpoczynku. 
Należy Ci się jak nigdy dotąd!
Byk – jak na razie nie będzie aż tak źle w szkole jakby się mogło wydawać. 
Z pomocą przybędą dwa Lwy.
BLIŹnIĘTa – czy Ty czasami nie przesadzasz z obietnicami? Przystopuj, bo 
nie wyrobisz się z dotrzymywaniem słowa!
rak – nadal nie przykładasz się do pracy! Komuś bardzo się to nie podoba! 
Bądź czujny, ale weź się w końcu do roboty!
LeW – cała Twoja praca pójdzie na marne. Następnym razem dwa razy po-
myśl zanim cos zrobisz.
Panna – teraz już wiesz, że na dobrą znajomą można liczyć. Czytając te 
słowa możesz być pewny, że ktoś spełnił daną Ci obietnicę! Zaprzeczysz?! 
No chyba nie.
WaGa – nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Musisz tylko widzieć 
granicę, w której kończy się zabawa a zaczynają obowiązki.
SkOrPIOn – ile to już czasu się tak obijasz? Czas wziąć się w garść i skoń-
czyć z tym leniuchowaniem!
STrZeLec – jesteś pewien, że o niczym nie zapomniałeś? Za każdym ra-
zem kiedy wychodzisz z domu sprawdzaj czy wyłączyłeś żelazko!
kOZIOrOżec – zapomniałeś umówić się na przyszły weekend! W sobotę 
spotkasz się z dwiema znajomymi osobami! Nawet nie próbuj przed nimi 
uciekać! I tak Cię dopadną.
WOdnIk – nie udawaj mądrzejszego niż jesteś! Daj dojść do słowa najbliż-
szym, bo w końcu oni też przestana słuchać Ciebie!
ryBy – jak każda Rybka bardzo lubisz pływać, ale uważaj żebyś czasami się 
nie zachłysnął! I to niekoniecznie wodą!  

kĄcIk kuLInarny:
PLACEK BRAZYLIJSKI
SKŁADNIKI:
1/2 kg mąki,35 dag cukru
25 dag masła,4 jaja,
pół szklanki śmietany,
1 paczka proszku do pieczenia,
1 paczka cukru waniliowego,
3 łyżki kakao.
PRZYRZĄDZANIE:
Rozgrzać masło do gęstości śmietany, dodać 25 dag cukru, żółtka, cukier 
waniliowy, mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia i wyrobić. Ubić pianę 
i dodać do ciasta lekko mieszając. Ciasto podzielić na połowę. Jedną część 
wymieszać z kakao. Kłaść na przemian warstwami do natłuszczonej formy.
Piec1 godz.. lub1,5 godz. w średnio gorącym piekarniku. Polukrować jasną 
polewą (z cukru i wody) o dowolnym zapachu.

SMACZNEGO! 
 

ZdarZyŁO SIĘ W SZkOLe:
10 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica 

obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Refleksyjną uroczystość 
przygotowali uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego wraz z wychowawczynią Panią Danutą Adamczyk. W czasie 
widowiska zostały przywołane najważniejsze wydarzenia z historii Polski, 
wzruszyliśmy się nad losem ludzi, którzy polegli walcząc o wolną Polskę. 
Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych. Na zakończenie wszyscy uczniowie 
biorący udział w uroczystości wygłosili wiersz Władysława Bełzy „Z 
katechizmu polskiego dziecka”.
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ReklaMa ReklaMa

Zakład Fryzjerski 
„LuZ” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140

nOWO 
OTWarTy 

Sklep 
spożywczo-przemysłowy 

„u adama” 
serdecznie zaprasza 

od 15 listopada 
od godz. 7.00 

Ul. Wojska  Polskiego 59

Informujemy, że   
17 listopada 2006 r.

piątek 
w godz.  8.�0 - 9.�0 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, 
zapraszamy!

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

UWAGA!!!  W nocy z piątku 
na sobotę  (10 – 11 listopada) 

zgubiono telefon 
marki Sony Ericsson K510i 

Uczciwego znalazcę proszę 
o kontakt 0889 614 049, 0667 196 520 
p r z e w i d z i a n a   n a g r o d a ! ! !

nowa nawierzchnia 
na ulicy dąbrowskiego

W piątek 9 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z 
przebudową ulicy Dąbrowskiego na odcinku o długości 103 m, pomiędzy 
ulicami Sikorskiego i Traugutta.  

Zakres prac obejmował całkowitą wymianę starej, bardzo zniszczonej 
nawierzchni mineralno-bitumicznej na nową wykonaną z kostki brukowej 
typu starobruk. Oprócz nowej podbudowy z warstwy gruntu stabilizowane-
go cementem oraz betonu ułożono 450 m2 kostki na jezdni, chodnikach i 
wjazdach, wyregulowane zostały studzienki uliczne, ustawiono nowe znaki 
drogowe. Nowa ulica będzie spełniała rolę pieszo jezdni. Wykonawcą robót 
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa 
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” z Nowogardu, który zaoferował naj-
korzystniejszą cenę za wykonanie robót – 92 464,43 zł brutto. Prace zostały 
zakończone zgodnie z terminem. Ag

Nowa nawierzchnia... 
                                  na ulicy Dąbrowskiego

i stara nawierzchnia 
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OG£OSZENIA dRObNE
NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę zagospodaro-

waną, z altanką przy ul. Zamko-
wej. Tel. 0606 945 398.

• Wynajmę kawalerkę w centrum 
Nowogardu. 0604 787 696.

• Sprzedam mieszkanie �� m kw. 
w Nowogardzie, stare budow-
nictwo, II p., bezczynszowe, do 
remontu, piece, pomieszczenie 
gospodarcze 11 m kw. Tylko po-
ważne oferty. 0600 �02 641.

• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 
50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II 
piętro. 0502 384 315.

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nowogardzie. 0601 
�76 1�6.

 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we w segmencie, bezczynszowe, 
góra, dół. Błotno 25/4. Tel. 0600 
64 97 96, 091 39 17 956.

• Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, 45 m kw., niski czynsz, ul. 
Kowalska, cena 70.000 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 0660 725 615.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę w centrum Nowogardu. 0604 
787 696.

• Do wynajęcia gabinet lekarski. 
0604 257 285.

• Odstąpię spółdzielcze, lokator-
skie, 2 pokoje, 50 m kw. – ul. Po-
niatowskiego. 0778 205 385.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojo-
we, 42 m kw., z własnym c.o. (małe 
opłaty) na 3 pokoje. 0509 379 875, 
091 39 23 109.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojo-
we, 58 m kw., II piętro przy ul. War-
szawskiej wraz z wyposażeniem. 

0600 325 965, 091 39 20 092.
• Sprzedam mieszkanie, 2 poko-

je, II piętro, stare budownictwo. 
Cena do uzgodnienia. 091 �9 
22 078, 0660 78� 6�8, 0�07 
948 697.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością 
przeniesienia – może być do-
mkiem letniskowym (płyta obor-
nicka). 0693 850 197.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia. 060� 
�22 �40.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Ford Eskort, 1.8TD, 
1995 r., coupe. 0609 574 542.

• Tanio sprzedam fiat 126p, 1993 
r., zarejestrowany, sprawny. 0600 
038 228.

• Sprzedam 2 fotele do Merce-
desa Sprintera, 2-osobowe. Tel. 
0607 �10 �91.

• Sprzedam Fiat Punto, 1995 r., 
1.8TD, przebieg 200.000 km, elek-
tryczne szyby, 2 poduszki, szyber-
dach, centralny zamek, ABS, cena 
8500 zł – do uzgodnienia. 0608 
439 464, 091 39 109 16.

• Sprzedam VW Golf II, 1989/93 r. – 
składak, poj. 1.6TD. 0603 436 347.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
�9 17 �0�.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki gle-
bogryzarką wraz z siewem żyta 

Na rozwiązanie tego zadania czekamy do 4 grudnia

Zabawy z językiem – metagramy.
Metagramy to dwa wyrazy różniące się jedną literą.
Na przykład: Zupa – Lupa, sŁup - sKup, trAn – trEn, staW – staN.

Dzisiejsze zadanie to rymowanka. W miejsce kropek należy wpisać 
wyrazy, które różnią się między sobą drugimi literami.

Moja wieś
Psu przy budzie zwisa . . . . ,
Z pełnych trzody starych . . . .
leci nieprzyjemny . . . .
i niesie się daleko gdzieś.
Ja przełamuję wewnętrzny . . . .
I wciąż odwiedzam moją wieś.

na poplon za jedyne 0,40 zł od 
metra kw. oraz rekultywacja 
wyschniętych trawników. Inży-
nier rolnik. 0600 6�� 124.

• Karp kroczek – tanio sprzedam. 
091 39 20 106, po 19.00.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. Nowo-
gard. Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam prosięta. 0604 390 356.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• Usługi remontowo-budowlane 
wykonam. 0608 �64 ��0, 0600 
�47 �08.

•	 Profesjonalne strony internetowe 
na indywidualne zamówienie – 
szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznur-
ków. Rolety materiałowe. Tanio. 
091 39 72 656.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
�9 22 78�, 0660 �92 8�1.

• J. angielski – nauka i korepety-
cje. 0608 6�4 492.

• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 
322 168.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 
�7� 14�.

• Usługi transportowe do 1,� t. 
Faktura VaT. 0888 878 �14.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. 091 39 72 575, 0695 
085 470.

• Usługi transportowe. 0694 
325 416.

• Chemia. 091 �9 21 19�.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• Przewóz osób do Niemiec z miej-

sca zamieszkania docelowo. 0503 
322 168.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• Zatrudnię stolarza. Tel. 0697 
1�1 �0�.

 Przyjmę kierowcę międzyna-
rodowego z doświadczeniem 
C + e, Polska – Szwecja. 069� 
682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 
20 760, 0503 032 234.

• Kierowca lat 34 poszukuje pracy. 
Prawo jazdy, świadectwo kwalifi-
kacji, doświadczenie. Tel. 091 39 
14 135.

• kierowca – może być renci-
sta lub emeryt z kat. D. 0607 
�10 �91.

• Zatrudnię stolarza, pomocnika 
lub pracownika do przyuczenia. 
060� �66 286.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacja-
mi. Tel. 0605 276 271.

• Zatrudnię od zaraz kobiety do 
sortowania flancy w Redle. Do-
wóz gwarantowany. Tel. 091 
�9 102 18, 0�0� 149 049. Możli-
wość pracy w Niemczech.

• Szukam niani do rocznej dziew-
czynki. 0788 211 421.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GODZI-
NACH POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 
091 384 22 02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata 
na stanowisko: Pracownik Biura 
Obsługi klienta w Nowogardzie. 
Wymagania: wykształcenie min. 
średnie, znajomość środowiska 
Windows (konfiguracja ustawień 
sieciowych,sterowników) i MS 
Office, zainteresowania w dziedzi-
nie informatyki /sieci/ Internetu, 
łatwość nawiązywania kontaktu 
i umiejętność komunikacji, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy pod presją czasu. Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesła-
nie w terminie 14 dni, życiorysu 
zawodowego na adres: VECTRA 
S.A., 73-010 Stargard Szczeciński, 
ul. Os. Zachód A7 lub mailem na 
adres praca@srg.vectranet.pl. 
Oferta powinna zawierać zgodę 
na przetwarzanie danych oso-
bowych zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.1997. 

INNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 

elementów z kolumnami i doku-
mentacją, mało używana, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340, 091 
39 22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 
131 575. 

• Oddam kundelki w dobre ręce. 
Tel. 091 39 20 978.

• Owczarki niemieckie, rodowo-
dowe, suczki 5-tygodniowe ta-
nio sprzedam. 091 39 20 106, po 
19.00.

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
CENA DO UZDODNIENIA, TEL. 
0605 522 340.

• Suknię ślubną sprzedam, roz-
miar 38. Tel. 0696 987 322, 091 39 
14 135.

• UWAGA!!! W sklepie nocnym za 
kościołem zgubiono portfel. Zna-
lazca proszony o kontakt – 0693 
060 876. Nagroda!!!
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OFERTY PRACY PUP
Nowogard 13.11.2006r.
OFeRTY PRaCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Kucharz
2. Mechanik samochodów oso-

bowych
3. Sprzedawca
4. Kierowca kat. C+E
5. Pracownik budowlany
6. Pracownik produkcji ( jeli-

ciarz)
7. Elektryk
8. Sprzątaczka
9. Przedstawiciel finansowy 
10. Monter okien PCV
11. Pracownik produkcji 

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Ło-
zienica k. Goleniowa)

2. Elektromechanik, mechanik 
samochodowy, operator myj-
ni samochodowej, blacharz 
samochodowy, lakiernik sa-
mochodowy, pracownik go-
spodarczy (Szczecin Dąbie)

3.  Przedstawiciel regionalny/
agent (Wrocławek) 

4. Cieśla zbrojarz, pracownik 
budowlany  (Rzeszów)

5. Magazynier (Szczecin Dą-
bie) 

6. Piekarz ciastowy, stołowy, 
piecowy, samodzielny cukier-
nik (Baniocha)

7. Jednostka Wojskowa (Glewi-
ce k. Goleniowa)

8. Szwaczka (Goleniów)
9. Pomoc krawiecka, oferta dla 

osób niepełnosprawnych 
(Goleniów)

10. Kierowca C+E (Gryfice)
11. Kucharz, pomoc kuchenna 

(Glewice k. Goleniowa)
12. Kelnerka (Rewal)
13. Kucharz (Resko)
14.  Pracownik gospodarczy, 

prawo jazdy kat. B (Gole-
niów)

15. Pracownik ochrony(cały 
kraj)

16. Kompletator, malarz – kon-
serwator, ślusarz – hydraulik, 
elektromechanik (Gdynia)

17. Elektroenergetyk z upraw-
nieniami SEP (Warszawa)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozKŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozK£ad jazdy PKP 

rozK£ad jazdy PKs
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
do formatu A3 (od ręki)

DRUKARNIA 
“POLIGRAF”
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Osadnik Myślibórz – Pomorzanin Nowogard 3:6 (3:3)

Osadnik znów na deskach
Pomorzanin: Piątkowski – 

Kram, M. Miklas, Sokulski (50’ 
Szobel), Kaczmarek, Galus (78’ 
D. Gruszczyński), Rzechuła, 
Skórniewski, K. Miklas (88’ Ha-
berski), Bonifrowski, Nieradka.

Bramki dla Pomorzanina: 
K.Miklas – 3, Bonifrowski, Rze-
chuła, D. Gruszczyński.

Po raz drugi w tym sezo-
nie Pomorzanin zagrał mecz z 
Osadnikiem. W 
spotkaniu in-
augurującym 
r o z g r y w k i 
nasza druży-
na rozgromiła 
rywali aż 6:0 
więc zawod-
nicy z Myśli-
borza pałali 
rządzą zemsty. 
To jednak było 
zbyt  mało i 
mecz wyrów-
nany był tylko 
w pier wszej 
połowie.

Mecz zaczął 
się dla nas fa-
talnie. W 9. mi-
nucie cofnięty 
K. Miklas próbował wybić piłkę, 
lecz zrobił to tak niefortunnie, że 
ta odbijając się o słupek wpadła 
do bramki Piątkowskiego. Nasz 
zawodnik kwadrans później 
zdołał się jednak zrehabilitować 
i wykorzystując dośrodkowania 
Kaczmarka pięknym półwole-
jem skierował piłkę w okienko 
bramki Osadnika wyrównując 
wynik meczu.

W 35. minucie po błędzie 
Krama i M. Miklasa Pomorzanin 

traci drugą bramkę. Napastnik 
gospodarzy ogrywa naszych 
obrońców, podaje do partnera, 
któremu pozostaje skierować pił-
kę do pustej bramki. Trzy minuty 
później jednak znowu był remis i 
znowu doprowadził do niego K. 
Miklas, który wykorzystał dobre 
podanie Rzechuły i będąc sam 
przed bramkarzem zdołał trafić 
do siatki. W 42.minucie po raz 

pierwszy na prowadzenie wy-
szedł Pomorzanin. Bonifrowski 
uderzy z rzutu wolnego i piłka po 
koźle wpadła do bramki. Dwie 
minuty później wynik znowu się 
wyrównał. Rozluźnienie naszej 
defensywy wykorzystał jeden 
z piłkarzy Osadnika i zdobył 
bramkę na 3:3.

W drugiej połowie było równie 
ciekawie, padły trzy bramki a 
wszystkie zdobyli podopieczni 
Wojciecha Kubickiego. W 78. 

minucie nasi piłkarze rozklepali 
obronę gospodarzy, piłkę dostał 
Rzechuła i uderzeniem z 14. 
metrów podwyższył wynik spot-
kania. Gospodarze wyraźnie się 
załamali i wkrótce było 5:3. Ko-
lejny raz na listę strzelców wpisał 
się K. Miklas, który będąc sam na 
sam z bramkarzem przerzucił go 
i umieścił piłkę w siatce. 

Osadnik rzucił się do odrabia-
nia strat, lecz 

na niewiele 
się to zdało. 
N a t o m i a s t 
kolejną bram-
k ę  z d o b y ł 
Pomorzanin. 
Skórniewski 
zagrał do D. 
Gruszczyń-
skiego, który 
będąc na 12. 
metrze trafił 
d o  br a m k i 
ustalając wy-
nik na 6:3.

Ciekawost-
ką jest fakt, że 
w 88. minucie 
za K. Miklasa 
na boisku po-

jawił się... nasz rezerwowy bram-
karz. Trener naszego zespołu 
tłumaczył to tym, że Pomorzanin 
do Myśliborza pojechał z bardzo 
wąską ławką rezerwowych, a 
jako, że wynik był bezpieczny a 
Haberski na treningach często 
grywa na pozycji napastnika 
można było pozwolić sobie na 
taki eksperyment.

„Mecz wygraliśmy w pełni 
zasłużenie. – powiedział po 
meczu trener Wojciech Kubicki 
– To zwycięstwo cieszy tym bar-
dziej, że mecz z Kosem Pełczyce 
przegrał Orzeł Trzecińsko Zdrój, 
porażkę zanotował też wicelider, 
więc dystans do czołówki się 
zmniejszył.”

Pozostałe wyniki meczów:
Dąb Dębno - Polonia Płoty 

2:0, Zorza Dobrzany - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 1:5, Piast 
Choszczno - Vineta Wolin 0:1, 
Kłos Pełczyce - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój 2:1, Sparta Gryfice 
- Mieszko Mieszkowice 7:1, 
Odra Chojna - Piast Chociwel 
4:1, Fagus Kołbacz - Radovia 
Radowo Małe 2:1.

Andrzej Garguliński
foto archiwum

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 16 44 41-9
2.  Piast Choszczno 16 37 43-14
3.  Vineta Wolin 16 36 35-19
5.  Pomorzanin nowogard 16 31 45-24
5.  Odra Chojna 16 31 40-21
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 16 30 27-19
7.  Polonia Płoty 16 22 32-23
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 16 22 28-26  
9.  Osadnik Myślibórz 16 20 24-35
10.  Radovia Radowo Małe 16 17 17-39
11.  Piast Chociwel 16 16 24-25
12.  Sparta Gryfice 16 16 26-32
13.  Fagus Kołbacz 16 15 16-33
14.  Kłos Pełczyce 16 13 13-27
15.  Mieszko Mieszkowice 16 10 9-21
16.  Zorza Dobrzany 16 4 15-68

nasze szczypiornistki 
w środku stawki

W minioną sobotę odbyły się mistrzostwa 
województwa w piłce ręcznej dziewcząt szkół 
podstawowych. Turniej w wykonaniu zawod-
niczek Pomorzanin LUKS 4 Nowogard wypadł 
nienajlepiej.

Zespoły podzielone zostały na dwie grupy. 
Nasz zespół walczył z Łącznościowcem Szczecin 
i AZS Koszalin. W pierwszym meczu Nowogar-
dzianki przegrały ze Szczeciniankami 9:14 by w 
drugim pokonać zawodniczki z Koszlina 10:4.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna UKS Piast 
Chociwel pokonując w finale Łącznościowiec 
Szczecin. W meczu o trzecie miejsce reprezen-
tantki naszego miasta uległy Kusemu I Szczecin 
7:14.

Tabela:
1. UKS Piast Chiciwel,
2. Łącznościowiec Szczecin,
3. Kusy I Szczecin,
4. Pomorzanin LUKS 4 Nowogard,
5. Kusy III Szczecin,
6. AZS Koszalin.
Najwięcej bramek dla Pomorzanina strzeliła 

Monika Nosek trafiając dziewięć razy.
Andrzej Garguliński

Zwyrodnienie plamki żółtej   “AMD”
(Age-related Macular Degeneration)

Choroba dotyka głównie osób po 50 roku życia. 
jest związaną z wiekiem chorobą oczu, która wywo-
łuje trwałą utratę wzroku polegającą na uszkodzeniu 
plamki żółtej.

Powoduje, że oko stopniowo traci zdolność do 
ostrego widzenia szczegółów obrazu; 

aMd występuje w dwóch postaciach: suchej i 
mokrej. 

W postaci mokrej aMd, utrata widzenia cen-
tralnego następuje gwałtownie, nawet w ciągu 3 
tygodni. Pacjenci mają coraz większe trudności z 
czytaniem lub wykonywaniem prostych czynności. 
Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej 
należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub 
zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu. 
Oko, broniąc się przed niedokrwieniem, wytwarza 
dodatkowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne. 
na szczęście w większości przypadków dotyczy 
tylko jednego oka. 

Przyczyny:    Związane z wiekiem zwyrodnienie 
plamki żółtej (aMd) są nadal nieznane. 

największą rolę odgrywa wiek pacjenta: choroba 
ta dotyczy 5-10% osób w wieku 50 -75 lat i 20-30% 
osób w wieku ponad 75 lat.

Leczenie: Suche aMd można próbować leczyć 
stosując leki poprawiające ukrwienie, a także bogatą 
w owoce i warzywa dietę oraz obniżając poziom 
cholesterolu. 

Leczenie mokrego (wysiękowego) aMd polega 
na niszczeniu nieprawidłowych naczyń krwionoś-
nych światłem lasera - o ile nie są one położone w 
centrum plamki żółtej. 

Każda osoba po 50 roku życia powinna jeden raz 
w roku wykonać badanie dna oka. Jest to badanie 
bezbolesne i nie wymaga specjalnego sprzętu. Po 
zakropieniu lekarz natychmiast oceni stan plamki 
żółtej. nie należy zwlekać z badaniem bo choroba 
jak wynika z powyższego prowadzi do ślepoty.

Krzysztof Kosiński    (kOS) 
 

  KĄCIK MEDYCZNY 
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hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł
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KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

ReklaMa

Przedszkole nr 1

Pasowanie na przedszkolaka
Trudności przystosowawcze ma-

łych dzieci do przedszkola budzą 
wiele emocji zarówno wśród ro-
dziców, jak i samych nauczycielek 
Każde z tych środowisk szuka spo-
sobów sprzyjających dopasowania 
maluchów do warunków instytucji 
przedszkolnej. Wychodząc naprze-
ciw tym potrzebom od kilku lat z 
wielkim sukcesem realizujemy pro-
gram adaptacyjny. Proces adaptacji 
dziecka do warunków przedszkola 
może być przyczyną pozytywnych 
zmian w rozwoju, 
o ile uczestniczy w 
nim najważniejsza 
grupa wychowaw-
cza, czyli rodzina. 
Wstępna adaptacja 
polegała na nawią-
zaniu ścisłego kon-
taktu z dzieckiem 
i jego rodzicami, 
jeszcze przed roz-
poczęciem roku 
przedszkolnego. 
Dzięki zaplanowanym działaniom 
-integracyjne, zabawowe spotkania, 
przy ścisłej współpracy z rodzicami, 
umożliwiły dzieciom w miarę łagod-
ne i przyjazne przekroczenie progu 
przedszkolnego.

Październik i listopad to miesiące, 
w których życie przedszkola syste-
matyzuje się. Nie słychać już płaczu 
najmłodszych przedszkolaków, któ-
rzy we wrześniu przeżywali rozsta-
nie z rodzicami i dlatego mogą być 
pasowane na „prawdziwych przed-
szkolaków”.

08.11.2006 r. o godzinie 16.30 w 
Przedszkolu nr l w grupie dzieci 2 
i 3 - letnich odbyła się bardzo waż-
na uroczystość „PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA”

Uroczystość rozpoczęła się krót-
kim występem artystycznym przy-
gotowanym pod okiem nauczycielek 
- Anny Piotrowskiej i Karoliny Gry-
gowskiej w czasie którego „nasze 
kochane maluszki” zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i taneczne. Pierwsze popi-
sy dzieci wzbudziły wiele radości i 
wzruszeń, szczególnie wśród oglą-
dających rodziców.

Następnie dzieci z ogromnym 
przejęciem w kolorowych biretach 

złożyły ślubowanie, 
w którym obiecały: 
często się uśmie-
chać, wszystko zja-
dać z talerzyka, być 
dobrymi i zgodny-
mi kolegami, chęt-
nie przychodzić do 
przedszkola i wy-
rosnąć na dobrych 
przedszkolaków.

Po złożeniu ślubo-
wania pani dyrektor 

Jolanta Jackowiak dokonała aktu Pa-
sowania na Przedszkolaka, a wycho-
wawczyni grupy wręczyła upominki 
wszystkim dzieciom przyjętym do 
grona przedszkolaków. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym poczę-
stunkiem przygotowanym przez ro-
dziców.

Serdecznie dziękuję wszystkim ro-
dzicom dzieci 2 i 3-letnich za czynny 
udział w działaniach adaptacyjnych 
i życiu grupy. Zapraszam do dalszej 
współpracy.

Dziękuję moim koleżankom - K. 
Grygowskiej, H. Klonowskiej i M. 
Zielińskiej za pomoc w organizacji 
uroczystości.

Wychowawczyni grupy 
- anna Piotrowska

SP Strzelewo 

uroczysty apel
W piątek 10 listopada 2006 r. w 

Szkole Podstawowej w Strzelewie 
odbył sie uroczysty apel z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Udział w nim wzięli ucznio-
wie klas IV i VI przygotowane przez 
Małgorzatę Kurzawę. 

red.
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

MAGAZYN

czytaj na str. 4

ReklaMa

BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

Zatrudnię:
1. HANDLOWCA

Wymagania: - znajomość komputera, WF-
MAG - podstawy ekonomii - dyspozycyjność 

- umiejętność nawiązywania kontaktów
2.  KIEROWCĘ 
samochodu + przyczepy (kat. II)

Tel. 091 579 02 62/3

Dziękuję 
Wszystkim 

którzy 
obdarzyli mnie 

swoim zaufaniem 
Zygmunt Heland

Serdecznie dziękuję 
wszystkim za udział 

w Wyborach Samorządowych, 
szczególnie Wyborcom, którzy 

obdarzyli mnie zaufaniem
Z wyrazami szacunku 

Józef Korkosz

ReklaMa ReklaMa

Będzie koalicja PSL, 
NFS i PO
Rozmowa z Kazimierzem 

Ziembą, liderem PSL i kandy-
datem na burmistrza.

„Dziennik Nowogardzki”: Jak się czuje lider ugrupo-
wania, które wygrało wybory do rady Miejskiej?

Kazimierz Ziemba: Bardzo dobrze. Jesteśmy usa-
tysfakcjonowani, że po tych dwunastu latach pracy 
w Nowogardzie moje ugrupowanie Polskie 
Stronnictwo Ludowe zostało docenione i 
społeczeństwo zagłosowa-
ło na nas, dało nam ten 
mandat do rządzenia 
gminą i chcielibyśmy to 
wykorzystać, żeby fak-
tycznie dokonywać sze-
reg bardzo pozytywnych 
zmian w całej gminie. 

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b

Telefoniczny DyżuR REDAKCyJNy
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87
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kaleNDaRiUM
17 liSTOPaDa
imieniny: Alfeusz, Dionizy, Drogomir, Drogoradz, 
Elżbieta, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Jan, 
Jozafat, Roch, Salome, Salomea, Sulibor, Wiktoria, 
Zacheusz i Zbysław
Międzynarodowy Dzień Studentów

18 liSTOPaDa
imieniny: Agnieszka, Aniela, Cieszymysł, Filipina, 
Galezy, Hezychiusz, Karolina, Klaudyna, Leonard, 
Leonarda, Noe, Odo, Odon, Otton, Roman i To-
masz.

19 liSTOPaDa
imieniny: Barlaam, Dionizy, Dargosław, Elżbieta, 
Faust, Jakub, Kryspin, Matylda, Paweł, Salomea, 
Seweryn i Teodor

20 liSTOPaDa
imieniny: Agapiusz, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, 
Edmund, Eustachy, Feliks, Fortunata, Grzegorz, Lu-
bomirz, Maksencja, Maria, Narzes, Oktawiusz, Rafał, 
Sędzimir, Sylwester, Symplicjusz i Symplicy.
ONZ - Dzień Uprzemysłowienia Afryki
ONZ - Powszechny Dzień Dziecka

ReklaMa

Firma „WENA” w Kikorzach 

zatrudni
wykwalifikowanego pracownika 

przy produkcji okien PCV 
Tel. 0604 62 32 35, 091 39 25 880

Ferma Drobiu w Kościuszkach 

zatrudni 2 osoby:
- mechanik–traktorzysta
- elektryk

Tel. 0602 299 789, 091 39 18 314

Komunikat Policji
Komisariat Policji w Nowogardzie poszukuje 

świadków zdarzenia drogowego – potrącenia 
mężczyzny na ulicy 15 Lutego w Nowogardzie w 
poniedziałek 13 listopada około godziny 16.30.

Osoby, które widziały przebieg zdarzenia pro-
szone są o kontakt pod numerem telefonu 091 
57 92 366 lub pod telefonami alarmowymi 997 i 
112.

Nasze życie w Irlandii
Wielu młodych ludzi opuszcza 

nasz kraj, również nasze miasto, 
aby zapewnić sobie i swojej rodzinie 
byt na określonym poziomie. Do 
takich osób należy pan Przemysław, 
który wraz z żoną i córką mieszka 
w Irlandii, i którego poprosiliśmy o 
rozmowę.

I.K. Od jak dawna jest pan w 
Irlandii?

P.P. Wyjechałem z kraju w połowie 
października 2004 r. Po ok. dwóch 
miesiącach przyjechała do mnie 
moja małżonka Monika. Nasza córka 
dojechała do nas w ubiegłym roku, 
po zakończeniu roku szkolnego.

I.K. Co zadecydowało o państwa 
wyjeździe?

P.P. Brak jakichkolwiek perspektyw 
na pracę i godne za nią wynagrodze-
nie. Dlatego też pomimo wielu „za” 
i „przeciw” postanowiliśmy opuścić 
nasz kraj. Pojechałem do Irlandii do 
moich znajomych, którym się udało. 
Nie zabierałem od razu żony, gdyż 
chciałem najpierw spróbować.

I.K. Jak się żyje z dala od Polski, w 
obcym przecież kraju? Inna kultura, 
inny język. Z czym mieliście państwo 
najwięcej problemów?

P.P. Nie było problemów ze zna-
lezieniem pracy. Największą barierą 
była znajomość języka angielskiego 
obowiązującego w Irlandii. Jednak 
dzięki pomocy naszych przyjaciół 
oraz życzliwości pracodawców i 
współpracowników ten problem 
udaje się rozwiązać. Obecnie wraz z 
żoną uczęszczamy na naukę języka 
angielskiego, a córka uczy się w 
szkole.

I.K. Jak żyje się w Irlandii?
P.P. Nie możemy narzekać. Oboje 

pracujemy legalnie i stać nas na 
więcej niż zdobylibyśmy w Polsce 
pracując dłużej. Obliczyliśmy z żoną, 
że nawet gdybyśmy pracowali w Pol-
sce cale życie Noe odwiedzilibyśmy 
tylu miejsc co pracując w Irlandii. 
Tylko w tym roku córka była w Lon-
dynie i na Majorce. Wyjechaliśmy 
także całą trójką na dwa tygodnie na 
Wyspy Kanaryjskie i to bez żadnych 
wyrzeczeń!

I.K. Proszę powiedzieć coś na 
temat zarobków i kosztów utrzy-
mania.

P.P. Najniższe wynagrodzenie 
wynosi 7,65 euro za godzinę. W 
Irlandii obowiązuje 40 godzinny 
tydzień pracy. Wypłata wynagro-
dzenia odbywa się co tydzień i jest 
przelewana na konto. Otrzymujemy 
rachunki, na których wyszczegól-
niona jest wysokość zarobku oraz 
potrącone podatki, itp. Oprócz tego 
otrzymujemy na córkę 149 euro. Przy 
takich zarobkach stać nas na wyna-
jem domu – choć już odłożyliśmy 
na własne mieszkanie. Za wynajem 
domu płacimy 1000 euro, do tego 
co dwa miesiące dochodzą opłaty 

za energię elektryczną ok. 200 euro 
i ogrzewanie olejowe 600-650 euro. 
Chleb w supermarkecie kosztuje 1,80 
euro, paczka papierosów to wydatek 
ok. 5-6 euro. Na skromne życie Po-
lakowi wystarcza ok. 100 euro, tym 
bardziej, gdy żyje się w grupie. Wtedy 
rachunki rozłożone są na wszystkich 
i życie jest tańsze.

I.K. Czy dużo Polaków mieszka 
w Irlandii?

P.P. Polaków są praktycznie całe 
miasta. Niemalże na każdym kroku 
można usłyszeć język polski. Sam 
znam 50 osób z Nowogardu.

I.K. Czy spotykacie się państwo 
ze sobą?

P.P. Oczywiście. Każdy przebywa-
jący tutaj nowogardzianin tęskni za 
tym co zostawił. Przyjeżdżamy do 
Nowogardu na urlop, próbujemy 
spotykać się przy każdej okazji. Po 
powrocie dzielimy się informacjami 
z naszego miasta, rozmawiamy o 

tym co słychać w Nowogardzie. 
Czytamy też Dziennik Nowogardzki, 
który przysyłają nam nasze rodziny 
i znajomi.

I.K. Czego może się spodziewać 
Polak jadący do pracy w Irlandii?

P.P. Większość Polaków planuje 
pobyt i pracę w Irlandii od kilku 
miesięcy do 2, 3 lat. Jedni wracają 
do kraju, niektórzy jednak zostają. 
Wszystkich przyjeżdżających do 
Irlandii w poszukiwaniu pracy mu-
szę przestrzec, że należy posiadać 
życiorys w języku angielskim. Żaden 
pracodawca nie przyjmie nikogo  
do pracy bez PPS, czyli wpisu do 
ewidencji. Aby otrzymać PPS należy 
być zameldowanym w Irlandii. W 
tym kraju nie ma zameldowania 
tymczasowego. Należy też liczyć się 
z opieszałością urzędników. Również 
autobusy kursują nieregularnie.

I.K.  Dziękuję za rozmowę
Ireneusz Karczyński

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Celem tej akcji jest pomoc osobom potrze-
bującym.

• Oddam książki: bajki, baśnie, encyklopedie 
dla uczniów szkoły podstawowej; dwie szafki 
(jedna z biurkiem, druga z tapczanem – bez 
materaca); dwa fotele z drewnianymi poręcza-
mi. Ważne do 16.11. Tel. 091 39 25 087.

• Oddam 4 marynarki, koszule, swetry mę-
skie i damskie; kołdrę i poduszkę. Tel. 091 39 
25 115.

Z góry dziękujemy.  Redakcja
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ReklaMa

płatne ogłoszenie wyborcze

ReklaMa

Wyborcom okręgu nr 2
dziękuję za zaufanie i wybór 
Zapewniam, że nie zawiodę 

Waszych oczekiwań 
Rafał Paśko 

Dziś kończą się 
próbne matury

We wtorek uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli próbne matu-
ry, które kończą się dziś egzaminem z wybranego przedmiotu.

Próbne matury rozpoczęły się 
egzaminem z języka polskiego. Ucz-
niowie mieli do wyboru zadania na 
poziomie podstawowym i na po-
ziomie rozszerzonym. W tym roku 
nastąpiła zmiana i by przystąpić do 
odpowiedzi na trudniejsze pytania 
nie musieli przechodzić przez poziom 
podstawowy. 

Pierwszym zadaniem poziomu 
podstawowego było czytanie tekstu 
ze zrozumieniem. Uczniowie mieli 
zaznajomić się z pochodzącym z 
czasopisma „Charaktery” artykułem 
Ewy Trzebińskiej „Urodzeni Pe-
chowcy”, a następnie odpowiedzieć 
na kilka pytań z nim związanych. 
Druga część to tworzenie własnego 
tekstu w związku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu. Temat 
pierwszy to „Na podstawie analizy 
podanego fragmentu i znajomości 
całego utworu scharakteryzuj Wer-
tera. Zwróć uwagę na rolę miłości i 
literatury w życiu bohatera oraz jego 
stosunek do natury”. Temat drugi 
to „Romantyk i pozytywista (Juliusz 
Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście 
ideałów swojej epoki oceniają cywili-
zację zachodnioeuropejską. Porównaj 
obraz Zachodu zawarty w poniższym 
fragmencie „Lalki” z tym, który znasz 
z Kordiana. Zwróć uwagę na zna-
czenie podróży po Europie w życiu 
bohaterów”. Wypracowania powinny 
liczyć nie mniej niż 250 słów.

Za czytanie ze zrozumieniem 
uczeń maksymalnie mógł otrzymać 
20 pkt. To jednak nie gwarantuje 
zdania egzaminu, gdyż by otrzymać 
pozytywną ocenę należało uzyskać 
minimum 21 pkt, czyli 30 procent z 
możliwych do uzyskania 70 pkt.

Uczniowie, którzy zdecydowali 

się na poziom rozszerzony również 
mieli do przeczytania tekst, którego 
zrozumienie sprawdzane było od-
powiedzią na pytania. Tekstem tym 
były „Przybory człowieka myślącego” 
Stanisława Barańczaka. Część druga 
egzaminu to również krótkie wypra-
cowania. Pierwszym tematem były 
„Dwa obrazy wojny – dwa sposoby 
mówienia o niej. Dokonaj analizy 
porównawczej poniższych fragmentów 
„Potopu” Henryka Sienkiewicza i „Pa-
miętnika z Powstania Warszawskiego” 
Mirona Białoszewskiego”. Temat drugi 
to „Kontrast jako sposób wyrażania 
refleksji o świecie i człowieku. Za-
nalizuj i zinterpretuj wiersz Wisław 
Szymborskiej „Dom wielkiego czło-
wieka””. Tu również pozytywną ocenę 
gwarantowało uzyskanie 30 procent 
punktów.

Czy to były trudne tematy? „Mnie 
się wydaje, że tematy są zawsze łatwe 
jeśli uczniowie znają lektury. - po-
wiedziała polonistka z Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych Alicja Jaklińska 
– Co roku pojawia się problem, że 
uczniowie próbują oszukać samych 
siebie. Wydaje im się, że dysponując 
fragmentem tekstu są w stanie napisać 
wypracowanie. W komisjach pracują 
doświadczeni nauczyciele. Nie spotka-
łam się jeszcze z przypadkiem, że nie 
zauważyłby on nieznajomości tekstu. 
Dobrze więc, że próbne matury są w 
listopadzie, dzięki temu uczniowie 
mają czas na nadrobienie zaległości 
i  zapoznanie się z lekturami, których 
nie znają.”

W czwartek odbył się egzamin z 
języków obcych, a dziś uczniowie 
sprawdzą swoją wiedzę z przedmio-
tów wybranych.

Ag

Uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych chwilę przed rozpoczęciem 
próbnej matury z języka obcego.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszej 

gazety podaliśmy szczegółowe wyniki 
wszystkich kandydatów ubiegających 
się o mandat w naszej radzie Miej-
skiej. Niestety, wdarły się tam trzy 
błędy. Startujący w okręgu nr z listy 
KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i 
Demokraci Jan Tandecki otrzymał 80 
a nie jak podaliśmy 38 głosów. Tade-
usz Hołubowski startujący w okręgu 1 
z listy PSL otrzymał 43 a nie 42 głosy 
a startujący z listy Samoobrony w 
okręgu 3 Cezary Synowiec otrzymał 

7 a nie jak podaliśmy 0 głosów.
Czytelników i kandydatów za tę 

pomyłkę przepraszamy.
Red.
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„D.N.” Ten sukces przyćmiewa 
nieco fakt, że nawet z Platformą 
nie macie większości. Co teraz 
zrobicie?

K.Z.: Szukamy porozumień z in-
nymi ugrupowaniami. Z Platformą 
mamy dziesięć głosów. Gdyby liczyć 
statystycznie brakuje nam jednego, 
ale nam nie o to chodzi. My musimy 
pracować na rzecz Nowogardu, na 
rzecz naszej gminy i ludzi i dlatego 
prowadzimy rozmowy z Forum Sa-
morządowym. Myślę, że to będzie to 
ugrupowanie i wspólnie stworzymy 
koalicję PSL, Forum i Platforma, 
która będzie, mam nadzieję, dobrze 
i stabilnie rządzić gminą Nowogard 
przez najbliższe cztery lata.

„D.N.”: Trzynaście głosów to 
bezpieczna większość.

K.Z.: Bezpieczna, a ponadto myślę, 

że samo siedzenie w opozycji już nic 
nie daje. Trzeba rządzić, być u władzy, 
dzielić i ponosić tę odpowiedzialność. 
A wracając do naszego wyniku to my-
ślę, że społeczeństwo wyraźnie dało 
sygnał, że jest zapotrzebowanie na 
PSL. Zawsze mówiliśmy, ze jesteśmy 
partią normalną, chcemy tej normal-
ności i chyba to zwyciężyło, że ludzie 
mają dość tych rzeczy, które się dzieją 
na górze, tych przepychanek.

„D.N.”: Czy powrót do koalicji z 
SLD jest w ogóle możliwy?

K.Z.: W polityce nigdy nie moż-
na mówić „nigdy”. Natomiast na 
dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, 
ponieważ same hasło mojego kontr-
kandydata „Czas na zmiany”, zresztą 
hasło zabrane z kampanii wyborczej 
na prezydenta, które prezentował ko-
lega Jarosław Kalinowski, mówi samo 

za siebie. Społeczeństwo chce tych 
zmian i te zmiany będą dogłębne. 

„D.N.”: Został pan również wy-
brany do sejmiku wojewódzkiego.

K.Z.: Bardzo się cieszę, że uzyska-
łem bardzo dobry wynik do sejmiku, 
jestem wybrany, za co serdecznie 
dziękuję społeczeństwu całego dru-
giego okręgu, a szczególnie miesz-
kańcom gminy Nowogard, Osina i 
Dobra Nowogardzka. Tutaj miałem 
najwięcej głosów. Ale ustawodawca 
wyraźnie zakłada, albo organ wy-
konawczy albo ustawodawczy. Ja 
wystartowałem w wyborach na bur-
mistrza i moim obowiązkiem jest być 
z ludźmi, blisko ludzi, działać na ich 
rzecz. Stąd też wybór naszych przed-
stawicieli do Rady. Ja sobie nie wyob-
rażam inaczej, żebym stąd odchodził, 
a więc będę startował w drugiej turze 

wyborów na burmistrza. Natomiast 
jeżeli chodzi o sejmik, to procedura 
będzie taka, że następny po mnie jest 
Zygmunt Dziewguć i myślę, że on po 
mnie to przejmie i będzie również 
skutecznie działał na rzecz gminy 
Nowogard, powiatu goleniowskiego 
i całego naszego okręgu. Przystępuję 
do drugiej tury i mam nadzieję, że 
przebiegnie ona pomyślnie i będę 
pełnił funkcję burmistrza. Będziemy 
się zwracać do mieszkańców o popar-
cie mojej kandydatury w drugiej 
turze, chociaż wiem, że mój rywal 
nie zasypia. Pewnie znowu pojawi się 
szereg paszkwili i pomówień, ale je-
steśmy odporni, tym się nie bawimy. 
Wierzę, że prawda zwycięży i tak też 
będziemy dążyć do sukcesu.

„D.N.”: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Będzie koalicja PSL, NFS i PO
dokończenie ze str. 1

Nowa Rada Miejska

Wyborcy wymienili 
ponad połowę radnych

System demokratyczny stworzony jest tak, że podczas każdych wyborów 
społeczeństwo przy urnach ocenia pracę swoich wybrańców. Ocena, której 
dokonaliśmy w niedzielę nie była szczególnie dobra skoro wymieniono 
ponad połowę radnych.

czej ma raczej marne szanse by stać 
się partnerem koalicyjnym, choć nie 
można tego wykluczyć. 

Sporo straciło NFS. Ugrupowanie, 
którego liderem jest Marek Krzy-
wania ma zaledwie trzech radnych 
podczas, gdy cztery lata temu zdołało 
wprowadzić ich pięciu. 

Samoobrona stoi na tym samym 
poziomie. Poprzednie wybory dały 
mandat Zbigniewowi Szkołudzie tyle, 
że w trakcie trwania kadencji zrezyg-
nował on z pełnienia tej funkcji i w 
jego miejsce pojawił się Jan Ferdeń-
czak, który zasilił szeregi PSL. Teraz w 
radzie zasiądzie Anna Szkołuda. 

Nowymi ugrupowaniami obecny-
mi w Radzie Miejskiej jest PO i PiS. 
Mają one po dwa głosy.

Obecna Rada jest tez wyraźnie 
młodsza od tej poprzedniej. Średnia 
wieku radnych kończących poprzed-

nią kadencję wynosiła 54 lata. Średnia 
wieku obecnych radnych (by wynik 
był miarodajny dodaliśmy każdemu 
po cztery lata) wynosi 48,86 lat. Aż 
pięciu obecnych radnych wraz z koń-
cem kadencji nie będzie miała jeszcze 
ukończonego 35 roku życia, podczas, 
gdy poprzednio był tylko jeden.

Mamy nadzieję, że ta krótka ana-
liza nowej Rady Miejskiej przybliży 
nieco nowe realia panujące w naszym 
samorządzie. Zapewne i tak wszyscy 
liczymy na poprawę sytuacji naszego 
miasta. Gdyby choć połowa przedwy-
borczych obietnic została spełniona 
życie stałoby się piękne. Warto więc 
patrzeć naszym wybrańcom na ręce 
bo następna okazja na ocenę ich pra-
cy będzie za cztery lata. A świadomy 
wybór jest z pewnością najlepszy.

Ag

Z 21 radnych ponownie zostało 
wybranych dziewięciu. Trzech rad-
nych, którzy ponownie zasiądą w 
Radzie Miejskiej wprowadził SLD. Są 
to Stanisław Kazuba, Robert Czapla 
i Jan Mularczyk. Podczas poprzed-
niej kadencji na sesjach był jeszcze 
obecny Antoni Bielida, który jednak 
pełnił wówczas funkcję zastępcy 
burmistrza. Z PSL po raz kolejny 
na sali obrad zasiądą Krzysztof 
Kosiński, Jan Fedeńczak i Mie-
czysław Laskowski. Marek 
Krzywania, Krysty-
na Wysoszyńska i 
Sławomir Kucal są 
jedynymi repre-
zentantami NFS 
i wszyscy oni 
zasiadali w Ra-
dzie Miejskiej 
p opr z e d n i e j 
kadencji, przy 
czym ten ostat-
ni poprzednio 
pełnił funkcję 
radnego nieist-

niejącej już Obywatelskiej Alternaty-
wy Samorządowej.

Spore zmiany zaszły też w układzie 
sił. Najistotniejszą jest zamiana rola-
mi SLD z PSL. Ludowcy dysponujący 
w poprzedniej kadencji pię-

cioma głosami teraz mają 
ich osiem, natomiast le-

wica z ośmiu mandatów 
spadła do pięciu, a w 

świetle przebie-
gu kampanii 

wybor-
Ciekawostki 
z kampanii wyborczej

• DN w trakcie kampanii wyborczej został dwukrotnie pozwany do sądu w 
trybie 24-godzinnym przez jednego z kandydatów startujących do wyborów. 
Obie sprawy dotyczyły listów czytelników i treści w nich zawartych. Zgod-
nie z etyką dziennikarską nie ujawniliśmy autorów listów, w związku z tym 
odpowiadaliśmy przed sądem. Obie sprawy wygraliśmy. Jeszcze raz okazało 
się, że gazeta jest miejscem gdzie nasi czytelnicy mogą swobodnie zajmować 
głos w sprawach publicznych.

• Po raz pierwszy „Kurier Szczeciński z dn. 13.11.2006 r. na str. 4 w artykule 
„Burmistrz z konopii” poświęcił dużo tekstu omówieniu artykułu z Dziennika 
Nowogardzkiego. Wymieniono tu tytuł naszej gazety, co regionalnej konku-
rencji nigdy się nie zdarza.
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Gmina Osina

Tomkowski ponownie wójtem
W niedzielnych wyborach mieszkańcy gminy Osina jeszcze raz zaufali 

dotychczasowemu wójtowi Wiesławowi Tomkowskiemu.
Startujący z listy KWW Samorządni 2006 Wiesław Tomkowski wygrał już 

w pierwszej turze wyborów zdobywając 808 głosów, czyli aż 75,7 procentowe 
poparcie. Jego kontrkandydat Piotr Kaniuk z KWW Razem z Nami uzyskał 
zaledwie 238 głosów, co stanowi 22,3 %.

KWW Samorządni 2006 wprowadzili aż dziesięciu radnych: Mariusza Księ-
żuka, Mariana Szymczaka, Sylwestra Gryszówka, Huberta Buriaka, Jolantę 
Kowalską, Sławomira Krawczyka, Małgorzatę Lewińską, Romana Olejnika, 
Roberta Jurgielańca i Elżbietę Laszkiewicz i w piętnastoosobowej Radzie mają 
większość. Trzech radnych wprowadził KWW Samorząd Lokalny, a są to Magda-
lena Bogusławska, Marzanna Grodź i Bogdan Banasiewicz. Ostatnim komitetem, 
który będzie obecny w radzie jest KWW RzN, którego reprezentują Zbigniew 
Tarczykowski i Zuzanna Kondratowicz.  Ag
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Sejmik wojewódzki wybrany
Kazimierz Ziemba zdobył mandat radnego sejmiku wojewódzkim. Jednak 

jest mało prawdopodobne by zasiadł w tym organie władzy.

Wyniki kandydatów z naszego okręgu 
do Sejmiku Wojewódzkiego

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1 Ziemba Kazimierz, lat 54, zam. Kolonia Smużyny 5231
2 Dziewguć Zygmunt, lat 58, zam. Gryfice 5088
3 Kopczyński Waldemar, lat 46, zam. Szczecin 672
4 Godyński Wojciech Jerzy, lat 38, zam. Świnoujście 376
5 Sitkowski Stefan Jan, lat 56, zam. Golczewo 728
6 Sypień Mieczysław, lat 51, zam. Goleniów 1591
7 Szeliga Andrzej, lat 31, zam. Gardzin 934
8 Niewiadomski Piotr Wojciech, lat 33, zam. Rarwino 859

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
1 Budniak Jacek, lat 40, zam. Szczecin 483
2 Rogozińska - Ardzińska Hanka, lat 63, zam. Płoty 266
3 Jeleń Ryszard, lat 42, zam. Świnoujście 567
4 Siedlewska Karolina Katarzyna, lat 21, zam. Świnoujście, popierana przez 

Stow. Ruch na Rzecz Dobrej Szkoły 176
5 Kaczmarek Ewa, lat 53, zam. Świnoujście 808
6 Błażewicz Bartosz Jakub, lat 18, zam. Szczecin 275
7 Stawiarska Sandra, lat 19, zam. Nowogard 185
8 Buchowiecki Radosław, lat 20, zam. Szczecinek 99
9 Adamiak Anna, lat 24, zam. Cychry 478
10 Gallos Agnieszka Joanna, lat 30, zam. Międzywodzie 266

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów 
1 Lasek Henryk Jan, lat 68, zam. Szczecin 777
2 Czekan Dariusz, lat 31, zam. Choszczno 297
3 Kijana Józef, lat 69, zam. Pyrzyce 205
4 Wądołowski Marek Zbigniew, lat 34, zam. Szczecin 355
5 Kwiatkowski Marek, lat 47, zam. Szczecin 1023

Obecny burmistrz zajmował pierw-
sze miejsce na liście PSL w naszym 
okręgu wyborczym i został jednym 
z trzech radnych tej partii, którzy 
wywalczyli prawo do zasiadania w 
wojewódzkich władzach samorzą-
dowych. Otrzymał on 5231 głosów. 
Jednak to czy nasze miasto będzie 
miało swojego reprezentanta w tym 
organie jest ściśle związane z drugą 
turą wyborów na burmistrza. Łącze-
nie tej funkcji i mandatu radnego 
wojewódzkiego jest niedopuszczalne, 
więc najprawdopodobniej zastąpi go 
drugi na liście Zygmunt Dziewguć.

Sztuka ta nie udała się innym 
mieszkańcom naszego miasta. W 
wyborach przepadli Wacław Kła-
czyński (114 głosów) i Przemysław 
Krzywania (231 głosów) z UPR, San-
dra Stawiarska (185 głosów) z LPR 
oraz Nikodem Stasik (1159 głosów) 
z Samoobrony.

Poza Kazimierzem Ziembą z na-
szego okręgu do sejmiku dostali się 
Olgierd Geblewicz z Goleniowa i 
Izabela Grabowska z Golczewa repre-
zentujący PO, Izabela Piela – Mielcza-

rek z SLD oraz Halina Szymańska z 
PiS. Pełen skład sejmiku uzupełniają 
radni PO: Michał Łuczak, Radosław 
Majdan, Andrzej Niedzielski, Norbert 
Obrycki, Cezary Urban, Marek Hok, 
Grażyna Sztark, Władysław Husejko, 
Aleksander Buwelski i Jan Olech; 
radni PiS: Małgorzata Jacyna – Witt, 
Lech Bartnik, Andrzej Subocz, Piotr 
Kroll, Wacław Klukowski, Paweł 
Mucha; radni Lewicy i Demokra-
tów: Zygmunt Meyer, Jerzy Kotlęga, 
Marek Kęsik, Józef Faliński; radni 
PSL: Jan Krawczuk i Andrzej Durka 
oraz radni Samoobrony: Zdzisław 
Berdowski, Wincenty Jędruszczak i 
Piotr Paczkowski.

Jak widać wybory zdecydowanie 
wygrała PO, która wprowadziła 12 
radnych. Jednak do większości bra-
kuje jej czterech głosów. Podobnie jak 
w przypadku naszej Rady Miejskiej 
większości nie zapewni im koalicja z 
PSL, które ma trzech radnych, więc 
poszukiwania partnerów do sprawo-
wania władzy trwają nadal.

Ag

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
1 Zasadzki Włodzimierz Andrzej, lat 50, zam. Wolin 3674
2 Szymańska Halina Barbara, lat 46, zam. Łobez 5052
3 Jakubowski Adam Jan, lat 42, zam. Gryfice 2306
4 Adamski Euzebiusz Sylwester, lat 30, zam. Goleniów 1145
5 Gawłowicz Józef Ireneusz, lat 64, zam. Szczecin 621
6 Wawrowski Henryk, lat 57, zam. Szczecin, 
    popierany przez Stowarzyszenie Od Nowa 616
7 Chabior Marek, lat 47, zam. Szczecin 151
8 Masacz Bożena Maria, lat 60, zam. Szczecin 213
9 Czyleko Patryk Ernest, lat 27, zam. Szczecin 89
10 Kamińska-Żuchowska Grażyna Helena, lat 49, zam. Niechorze 1184

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
1 Geblewicz Olgierd Tomasz, lat 34, zam. Goleniów 8314
2 Kowalewski Przemysław, lat 31, zam. Gryfice 2585
3 Iwan Stanisław, lat 36, zam. Świnoujście 3146
4 Grabowska Izabela Urszula, lat 47, zam. Golczewo 5027
5 Głąbiński Zbigniew Andrzej, lat 45, zam. Pilchowo 393
6 Wijatyk Mariusz Antoni, lat 42, zam. Łobez 931
7 Zakrzewski Bartłomiej Jan, lat 34, zam. Świnoujście 957
8 Zacharczuk Iwona Anna, lat 41, zam. Pobierowo 879
9 Czarnecki Zygmunt Michał, lat 52, zam. Gryfice 851
10 Stanaszek-Kaczor Anna Maria, lat 44, zam. Słuchowo 1427

Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica 
i Demokraci 

1 Piela-Mielczarek Elżbieta Agnieszka, lat 59, zam. Świnoujście, 
    popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 7108
2 Krystek Dawid Wojciech, lat 26, zam. Międzyzdroje, 
    popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 1942
3 Sylwestrzak Jan Wacław, lat 65, zam. Szczecin 850
4 Barcikowski Mirosław Władysław, lat 58, zam. Płoty 2158 
5 Szechlicki Konrad Henryk, lat 25, zam. Kamień Pomorski 905
6 Cieciórski Leszek, lat 73, zam. Gryfice, 
    popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 1325
7 Goch Zbigniew, lat 58, zam. Szczecin 467

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 
1 Stasik Nikodem Andrzej, lat 34, zam. Nowogard 1159
2 Lepper Bogusław Andrzej, lat 34, zam. Niekładź 5830
3 Bas Władysław, lat 60, zam. Resko 801
4 Wojciechowska Renata Agata, lat 33, zam. Płoty 805
5 Kopyść Bartłomiej, lat 26, zam. Świdwin 120

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy unia Polityki Realnej 
1 Zdroik Joanna, lat 39, zam. Świnoujście 521
2 Kłaczyński Wacław, lat 75, zam. Nowogard 114
3 Krzywania Przemysław, lat 20, zam. Nowogard 231
4 Cylejewski Łukasz, lat 23, zam. Szczecin 57
5 Salwin Andrzej Jan, lat 49, zam. Ińsko 62
6 Chomyszczak Jolanta, lat 36, zam. Koszalin 88

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Komitetu 
Mariana Jurczyka 

1 Durska Zdzisława Barbara, lat 58, zam. Szczecin 270
2 Maliszewski Andrzej Krzysztof, lat 52, zam. Szczecin 131
3 Łuczak Ryszard, lat 54, zam. Szczecin 243
4 Fesz Jan, lat 67, zam. Szczecin 53
5 Hedzielska Agata Lucyna, lat 22, zam. Szczecin 62
6 Olczyk Jarosław, lat 66, zam. Szczecin 176

cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7b
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„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych 
pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. dekarz,
2. malarz,
3. murarz tynkarz,
4. betoniarz - zbrojarz,
5. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
6. technolog robót wykończeniowych,
zlecimy również podwykonawcom wykonanie robót elewacyjnych, de-
karskich, murarskich i wykończeniowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 
091 57 92 641 lub 091 57 92 651.  Kontakt: Eugeniusz Niziński - 091 57 92 
641 oraz Lucyna Warian - 091 57 92 651.

ReklaMa

Samoobrona RP w Nowogardzie 
składa gorące podziękowania 

Wszystkim, którzy w tym trudnym 
dla naszej partii 

okresie oddali głos na kandydatów 
Samoobrony 

w wyborach samorządowych.
Prosimy również naszych wyborców, 

a zwłaszcza wyborców 
Nikodema Stasika o wzięcie udziału 

w drugiej turze wyborów 
na burmistrza miasta 

i oddanie głosów 
na Kazimierza Ziembę.

Wyniki kandydatów z naszego okręgu 
do Rady Powiatu

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania 
1 Kozłowski Dawid 20 Długołęka  259
2 Berezowski Jacek 45 Nowogard  192
3 Zarębska-Kulesza Magdalena 45 Świerczewo  129 
4 Majdziński Ryszard Jerzy 61 Nowogard  87
5 Młynarska Marzenna 37 Słajsino  35
6 Józefiak Sylwester 36 Żabowo  16
7 Antonow Józef 61 Krzewno  8
8 Heland Zygmunt 44 Strzelewo  374
9 Śmigiel Andrzej Mieczysław 55 Nowogard  51

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania 
1 Korkosz Józef Dariusz 41 Wierzbięcin  478 
2 Fedeńczak Adam 53 Nowogard  549
3 Furmańczyk Jerzy Zdzisław 53 Ostrzyca  248
4 Dobruchowski Józef 56 Kol. Stare Wyszomierki  175
5 Osajda Stanisław 54 Kościuszki  49
6 Juszczyk Irena Lidia 45 Nowogard  60
7 Słaby Jan Piotr 53 Nowogard  33
8 Kulinicz Tomasz Teodor 30 Nowogard  299
9 Siwy Andrzej Roman 39 Nowogard  78
10 Saja Małgorzata 48 Kulice  101
11 Oracz Anna 35 Nowogard  117
12 Gała Bogumił 27 Nowogard  111

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania 
1 Mucek Przemysław 28 Nowogard  129
2 Wiatr Michał Grzegorz 25 Nowogard  281
3 Machocki Mieczysław 32 Nowogard  48
4 Banasiak Andrzej 42 Orzechowo  32
5 Jabłońska Urszula Mirosława 39 Miętno  29
6 Miller Włodzimierz Jerzy 54 Nowogard  12
7 Szkołuda Leszek 23 Osowo  60
8 Olszewski Krystian 28 Nowogard  15
9 Kowalski Romuald 45 Nowogard  3
10 Zugaj Jan Józef 37 Wołowiec  20

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania 
1 Danilewski Artur 36 Nowogard  265
2 Syfert Marcin 31 Nowogard  111
3 Fedorczuk-Smolira Anna 48 Nowogard  191
4 Karman Stanisław 63 Nowogard  166
5 Janiak Elżbieta 46 Nowogard  171
6 Kowalski Zbigniew 50 Nowogard  23
7 Kochanowicz Tomasz 23 Nowogard  65
8 Borowik Bożena 56 Nowogard  129
9 Chomińska Renata 38 Nowogard  69
10 Popowicz Sebastian 30 Nowogard  169

Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa
Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania 
1 Szukalska Józefa 56 Nowogard  151
2 Gregorczyk Tadeusz 52 Nowogard  138

3 Reichert Elżbieta Ewa 53 Nowogard  37
4 Kowalczuk Marek Adam 45 Nowogard  31
5 Przygocka Sylwia 44 Nowogard  45
6 Stolf Jerzy Harold 60 Nowogard  37
7 Lubczyński Tomasz 27 Nowogard  53
8 Śmietjuch Bogusława 50 Nowogard  24
9 Wiśniewski Arkadiusz Ireneusz 43 Nowogard  23
10 Żelazowski Marek Lucjan 44 Nowogard  42
11 Rynkiewicz Andrzej Władysław 51 Nowogard  41
12 Olbrych Janina 65 Nowogard  57

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+uP Lewica i Demo-
kraci

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 Jabłoński Jerzy Jan 53 Nowogard  218
2 Lembas Kazimierz Ignacy 58 Nowogard  569
3 Włodarczyk Wojciech 53 Nowogard  392
4 Czernikiewicz Czesław 68 Nowogard  169
5 Jakubczak Stanisława 57 Błotno  84
6 Bajerska Elżbieta Anna 35 Nowogard  87
7 Zagórski Ryszard Jan 58 Nowogard  122
8 Zugaj Barbara 28 Nowogard  38
9 Wolny Jerzy Marek 50 Nowogard  105
10 Sobolewski Rafał 32 Nowogard  48
11 Karaźniewicz Henryk 51 Nowogard  80
12 Soborski Jarosław 27 Nowogard  17

Otwarcie kursu 20.11.br. godz. 16.30
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Wyborcom, którzy poparli 
moją kandydaturę 

w wyborach samorządowych 
do Rady Gminy 

składam serdeczne podziękowania
Krystyna Wysoszyńska

Serdecznie 
i gorąco dziękuję

wszystkim Wyborcom 
za oddane na mnie głosy

Z poważaniem
Tomasz Kulinicz

Wszystkim 
Wyborcom 

za głos oddany na mnie 
w wyborach 

samorządowych 
serdecznie dziękuję 

z poważaniem 
Radny Rady Miejskiej 

Stanisław Kazuba

Serdeczne 
podziękowania 
dla Wszystkich, 

którzy oddali 
na mnie 
swój głos 

z poważaniem 
Jan Fedeńczak

SERDECZNIE 
DZIĘKuJĘ

WSZySTKIM  
WyBORCOM  

ZA GŁOSY ODDANE 
NA MOJĄ OSOBĘ.

DLA MNIE TO WIELKIE
WYRÓŻNIENIE 

I ZOBOWIĄZANIE.
Andrzej Wasiak

Serdeczne podziękowanie 
kieruję do osób, 

które oddały 
głos na moją kandydaturę 
      Zofia Przybyszewska

REWOLuCJA?

Nowogardzkie wybory samorządo-
we obnażyły wszystkie słabości lokalnej 
lewicy, nikt chyba nie spodziewał się, 
że hasłem: „już czas na zmianę” sojusz 
ukręcił bat na samego siebie.

SLD zgubiła pewność silnej pozycji, 
jaką to ugrupowanie miało w mieście 
i powiecie od wielu lat, widać wybor-
cy wzięli sobie do serce apel Roberta 
Czapli i dokonali rewolucji nie tylko 
w radzie miejskiej, ale także dając 
wysokie poparcie dotychczasowemu 
burmistrzowi.

W radzie nie znalazło się wielu do-
tychczasowych radnych SLD, pozostały 
tylko osoby mające od lat swój stały 
elektorat. Odnoszę podobne wrażenie, 
jeśli chodzi o pomysł koalicji rządowej 
dotyczący blokowania list wyborczych, 
ponieważ to właśnie pomogło opozycji 
(PO i PSL) zdobyć w Nowogardzie oraz 
na terenie całego kraju bardzo dobry 
wynik w samorządach. Na naszym 

lokalnym podwórku zaskoczył mnie 
niski wynik Forum Samorządowego 
i niskie poparcie do rady dla lidera 
Marka Krzywani, trzy mandaty to zde-
cydowane osłabienie odwiecznej no-
wogardzkiej opozycji. Mnie osobiście 
cieszy fakt, że radnymi zostało kilka 
młodych, wykształconych osób, liczę, 
że wniesie to zupełnie nową jakość 
w funkcjonowaniu tego kluczowego 
organu samorządu.

Odpowiedź w sprawie przyszłej 
lokalnej koalicji rządzącej poznamy 
niebawem, pytanie tylko, na jakiej 
pozycji ustawi się PiS i czy będzie 
chciał mieć swój wkład w rządzeniu 
czy weźmie przykład z NFS i zostanie 
po stronie opozycji.

Na koniec pozostawiam sobie 
miejsce na ponowne podziękowanie 
wszystkim, którzy moją osobę obda-
rzyli zaufaniem i głosami. Mimo, że nie 
zdobyłem mandatu radnego powiato-
wego to dzięki waszemu ogromnemu 
poparciu czuje się wygrany jako Michał 
Wiatr, mówiąc więcej, mam ogromną 
satysfakcję, że moje poparcie było 
wyższe od byłego starosty i kilku osób 
na dobrych pozycjach. Dzięki wam 
mam jeszcze większą chęć do działania 
i pracy, wiele słów otuchy otrzymanych 
w tym tygodniu sprawiły, że mogę z 
nadzieją patrzeć w przyszłość. Wiem 
jedno – wielu miało rację twierdząc: „ta 
lista i znaczek cię zgubi”, dlatego więcej 
takiego błędu nie popełnię. Kilka dni 
przed i po wyborach przekonałem 
się, że moje ideały i poglądy, za które 
mnie cenicie nie mają nic wspólnego z 
partią, która zamiast szanować to skąd 
się wywodzi wolała za wszelką cenę 
wpychać się na warszawskie salony.

Gratuluję wszystkim nowym rad-
nym oraz Tomaszowi Kuliniczowi 
znakomitego wyniku, mam nieodparte 
wrażenie, że za cztery lata to właśnie 
ten młody człowiek stanie na czele 
lokalnego PSL. 

MICHAŁ WIATR

Przedszkole nr 1

PASOWANIE NA STARSZAKA
Wielkim przeżyciem dla dzieci 5 – 6 - letnich było  „Pasowanie na star-

szaka”, oraz przyjęcia pięciolatków do grona przedszkolaków, które zosta-
ło zorganizowane w dniu 9 listopada, w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie. 

W tym ważnym dniu, zebrali się rodzice i dziadkowie dzieci, dyrektor 
przedszkola i nauczycielki.

Wszystkie dzieci, były zaanga-
żowane w przygotowania i prze-
bieg tej doniosłej uroczystości 
tak, że poczuły się docenione i 
ważne. Kandydaci na starszaka  
i przedszkolaka, w przepięknie ude-
korowanej sali,  wykazali się dosko-
nałą umiejętnością prezentowania 
tańców, recytowania wierszy i śpie-
wania piosenek.

W końcowej części artystycznej, 

dzieci złożyły uroczyste ślubowa-
nie z prawą ręką podniesioną do 
góry. Następnie dyrektor Jolanta 
Jackowiak wielkim drewnianym 
ołówkiem pasowała każdego 6 – lat-

ka na starszaka, a 5 – latka na przed-
szkolaka. Na pamiątkę tej uroczysto-
ści, wychowawczyni grupy, Helena 
Zieleśkiewicz, wręczyła dzieciom 
dyplomy wraz z gratulacjami. Po 
ceremonii wszyscy uczestnicy im-
prezy, zasiedli do syto zastawionych 
stołów.

Pasowanie na starszaka i przed-
szkolaka, to już tradycja w naszym 
przedszkolu, ale każda uroczystość 

przygotowywana z dziećmi daje im 
wiele radości a rodzicom dumy i za-
dowolenia ze swoich pociech.

Helena Zieleśkiewicz
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W 40 rocznicę ślubu 
życzymy Wam 
Aby płomień 

Waszej miłości 
nigdy nie słabnął 

Annie i Czesławowi 
Łukasik 

najserdeczniejsze życzenia 
składają 

siostra Gienia z mężem i Agatką

ŻYcZeNiaReklaMa

Świecąca wędlina? 
Nie szkodzi

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec 
Nowogardu. Pokazując nam dwa plasterki 
wędliny stwierdził, że świeci ona w ciem-
nościach. Zaniepokojeni postanowiliśmy 
zbadać sprawę.

Ową wędliną okazała się mozaika drobio-
wa zakupiona kilka dni temu w jednym z 
goleniowskich supermarketów. Jakież było 
zdziwienie naszego rozmówcy gdy wieczo-
rem robiąc sobie kolację po zgaszeniu światła 
zobaczył świecące kanapki. Postanowił po-
dzielić się swymi obawami z naszą redakcją 
przynosząc do nas dwa plasterki mozaiki. 
I rzeczywiście, w absolutnej ciemności wi-
dać ich wyraźny zarys. Fluorescencyjnym 
światłem świeciła galaretka będąca częścią 
mozaiki.

Zaniepokojeni skontaktowaliśmy się z 
goleniowskim Sanepidem. Kierownik sekcji 
żywienia i żywności Julia Kuchciak szybko 
nas jednak uspokoiła tłumacząc, ze takie 
przypadki mogą się zdarzać. Fosfor jest natu-
ralnym składnikiem kolagenu znajdującego 
się przy kościach, który jest składnikiem 
wielu wędlin, a szczególnie galaretki. Czasa-
mi jego zawartość jest tak duża, że w ciem-
nościach widoczne jest światło kojarzone z 
fluorescencyjnymi wskazówkami zegarka. 
Nie jest to pierwszy taki przypadek. Sanepid 
badał już podobne sprawy laboratoryjnie i 
wszystko było zgodnie z normami, a więc 
nie jest szkodliwe. Niemniej i ten przypadek 
zostanie zbadany, gdyż nasz rozmówca po-
wiadomi o sprawie również Sanepid.

Skoro świecąca wędlina nie zagraża na-
szemu zdrowiu pozostaje nam cieszyć się 
wygodą z tym związaną. Teraz nawet w ciem-
ności bez trudności będziemy mogli sięgnąć 
po kanapkę bez obawy, ze pobrudzimy się 
ketchupem.

Ag

Przedszkole nr 3

„Bezpieczeństwo Przedszkolaka 
sprawa to nie byle jaka”

Największym skarbem ro-
dziców są ich dzieci. Wszyscy 
troszczą się o nie, dbają, żeby nic 
im się nie stało. Nasze przedszko-
le wspiera i pomaga rodzicom 
wychowywać i kształcić ich po-
ciechy. Już w przedszkolu dzieci 
uczą się podstawowych zasad 
ruchu drogowego, a szczególnie 
jak bezpiecznie poruszać się po 
ulicach, jak przez nie przecho-
dzić i w jakich miejscach jest to 
dozwolone.

Wiek przedszkolny jest tym 
okresem w życiu człowieka w 
którym najbardziej kształtują się 
aktualne i przyszłe zachowania 
dotyczące przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. Małe dzieci nie 
zawsze zdają sobie sprawę ze 
skutków niewłaściwego zacho-
wania się na jezdni. Dlatego za-
daniem nauczycieli jest przygo-
towanie naszych podopiecznych 

do samodzielnego uczestniczenia 
w ruchu drogowym z zachowa-
niem i przestrzeganiem elemen-
tarnych przepisów ruchu.

Aby uatrakcyjnić oraz podkre-
ślić wagę tematyki przedszkole 
współpracuje z policją. Co roku 
organizowane są spotkania z 
funkcjonariuszami policji. W 
jednym z tych spotkań, które 
odbyło się 07.11.06 r. uczest-
niczył starszy posterunkowy p. 
Sebastian Źróbek.

W spotkaniu wzięły udział 
wszystkie dzieci z naszego przed-
szkola.

Grupa starszaków przygoto-
wała część artystyczną, po której 
pan policjant zaprezentował 
dzieciom swój mundur oraz 
akcesoria potrzebne mu w pracy, 
odpowiadał także na pytania 
dzieci.

W trakcie rozmowy z policjan-

tem zostały utrwalone zasady 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, nasi wychowankowie 
dowiedzieli się również, jakie są 
zasady właściwego zachowania 
się w stosunku do obcych psów 
oraz jak należy zachować się 
wobec obcych i nieznajomych 
osób.

Dzieci zrozumiały, że każdy 
policjant jest ich przyjacielem i 
w razie potrzeby zawsze udzieli 
im pomocy.

Przedszkole nasze realizuje 
program „Bezpieczny przedszko-
lak”, którego treści wzbogacają 
wiedzę o bezpieczeństwie, ale i 
kształtują u dzieci odpowiedzial-
ność za swoje  bezpieczeństwo.

Nauczycielka 
grupy Starszaków

Krystyna Borczyk
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONY 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ GOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FuLDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQuELL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENy PROMOCyJNE!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

JuR-TRANS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

Zakład Fryzjerski 
„LuZ” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż
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OG£OSZENIA 
drObNE

NieRUcHOMOŚci
• Wynajmę kawalerkę w centrum Nowo-

gardu. 0604 787 696.
• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 50.000 

zł w Wojtaszycach. 0510 244 073.
• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II piętro. 

0502 384 315.
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w 

segmencie, bezczynszowe, góra, dół. 
Błotno 25/4. Tel. 0600 64 97 96, 091 39 
17 956.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w 
centrum Nowogardu. 0604 787 696.

• Do wynajęcia gabinet lekarski. 0604 
257 285.

• Odstąpię spółdzielcze, lokatorskie, 2 
pokoje, 50 m kw. – ul. Poniatowskiego. 
0788 205 385.

• kupię ziemię w okolicy Nowogardu 
lub działkę budowlaną, ew. budowę 
niskozaawansowaną. 0604 164 710.

• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 42 
m kw., z własnym c.o. (małe opłaty) na 
3 pokoje. 0509 379 875, 091 39 23 109.

• Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, ii 
piętro, stare budownictwo. cena do 
uzgodnienia. 091 39 22 078, 0660 
785 638, 0507 948 697.

• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-
sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie bliźniaczej, podpiwniczony, po 
kapitalnym remoncie, pow. całk. 170 m 
kw., pow. użytk. 110 m kw., 5 pokoi, 2 ła-
zienki, 3 toalety, garaż, pow. działki 642 
m kw. Cena 360.000 zł. 0606 113 436, 
od godz. 19.00 tel. 091 39 26 470.

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
0696 440 841.

• Sprzedam dom wolnostojący w No-
wogardzie przy ul. kosynierów, pow. 
mieszkalna 160 m, działka 1000 m. 
0601 576 156.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77 m kw., wy-
soki standard, ul. Boh. Warszawy. Cena 
140.000 zł + garaż 12.000 zł. Tel. 0605 
686 508.

• Sprzedam kawalerkę Szczecin – Załom. 
0605 850 786.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 r., 
przy trasie A-6, 220 m kw. pow. cał-
kowita + strych do adaptacji, garaż, 

działka 522 m kw., własnościowa, cena 
220.000 zł (tylko gotówka). Tel. 091 38 
51 730, 0508 820 122.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
0660 412 121.

MOTORYZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Ford Eskort, 1.8TD, 1995 r., 
coupe. 0609 574 542.

• Tanio sprzedam Fiat 126p, 1993 r., zare-
jestrowany, sprawny. 0600 038 228.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam Fiat Punto, 1995 r., 1.8TD, 
przebieg 200.000 km, elektryczne szy-
by, 2 poduszki, szyberdach, centralny 
zamek, ABS, cena 8500 zł – do uzgod-
nienia. 0608 439 464, 091 39 109 16.

• Sprzedam VW Golf II, 1989/93 r. – skła-
dak, poj. 1.6TD. 0603 436 347.

• Sprzedam Renault 19, 1993 r., poj. 1.8 
B, el. Szyby, wspomaganie kier., radio 
– okazja + alufelgi z oponami R 15”. Tel. 
0601 473 240, 091 39 11 659.

• Sprzedam Opel Vectra hatchback, 1993 
r., cena 6.100 zł. 091 39 22 775, 0889 
430 872.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

ROlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za je-
dyne 0,40 zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych trawników. 
inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. Nowogard. 
Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Karp handlowy i kroczek. 091 39 182 

97.
• Sprzedam kwotę mleczną. 0600 

345 068.
• Sprzedam drzewo opałowe. 0880 

434 341.
• Sprzedam zboże: owies, jęczmień, 

pszenżyto, pszenicę. 091 39 106 25.

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

UWAGA!!!  W nocy z piątku 
na sobotę  (10 – 11 listopada) 

zgubiono telefon 
marki Sony Ericsson K510i 

Uczciwego znalazcę proszę 
o kontakt 0889 614 049, 0667 196 520 
p r z e w i d z i a n a   n a g r o d a ! ! !

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• Usługi remontowo-budowlane 

wykonam. 0608 364 330, 0600 
347 308.

•	 Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków. 
Rolety materiałowe. Tanio. 091 39 
72 656.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 
322 168.

• DYWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktu-

ra VaT. 0888 878 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Usługi transportowe. 0694 325 416.
• Język niemiecki. 091 39 21 195.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• Przewóz osób do Niemiec z miejsca za-

mieszkania docelowo. 0503 322 168.
• Transport, przeprowadzki. 0604 

516 451.
• NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 
703 843.

• Wykonuję robótki ręczne na drutach. 
091 39 23 350.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynarodowe-
go z doświadczeniem c + e, Polska 
– Szwecja. 0693 682 492.

• Spawaczy zatrudnię. Tel. 091 39 20 760, 
0503 032 234.

• kierowca – może być rencista lub 
emeryt z kat. D. 0607 310 591.

• Zatrudnię stolarza, pomocnika lub 
pracownika do przyuczenia. 0603 
366 286.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na 
stanowisko: Pracownik Biura Obsługi 
klienta w Nowogardzie. Wymagania: 

wykształcenie min. średnie, znajomość 
środowiska Windows (konfiguracja 
ustawień sieciowych,sterowników) 
i MS Office, zainteresowania w dzie-
dzinie informatyki /sieci/ Internetu, 
łatwość nawiązywania kontaktu i 
umiejętność komunikacji, odporność 
na stres, umiejętność pracy pod presją 
czasu. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie w terminie 14 dni, życiorysu zawo-
dowego na adres: VECTRA S.A., 73-010 
Stargard Szczeciński, ul. Os. Zachód A7 
lub mailem na adres praca@srg.vectra-
net.pl. Oferta powinna zawierać zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię do sklepu niespożywczego, 
najchętniej rencistkę lub emerytkę z 
doświadczeniem w handlu. Tel. 0693 
84 35 33.

iNNe
• Sprzedam wieżę Diora MS502, 5 ele-

mentów z kolumnami i dokumentacją, 
mało używana, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340, 091 39 22 783.

•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• Owczarek niemiecki, czarno podpala-

ny, wiek 1,5 roku, pies mocnej budowy, 
bardzo czujny, agresywny, dobry do 
pilnowania, po rodowodowych rodzi-
cach. 091 39 21 828.

• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 
CENA DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Suknię ślubną sprzedam, rozmiar 38. 
Tel. 0696 987 322, 091 39 14 135.

• kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Sprzedam pieski pudelki. 091 39 
26 000, 0697 99 26 05.

• Sprzedam pralkę automat firmy 
„ARDO”. Tel. 091 39 25 556.

• Sprzedam piec c.o. Vaillant, cena 750 zł. 
0604 154 316.

• Sprzedam tanio segment młodzieżo-
wy, szer. 3 mb, kolor niebiesko-czarny, 
stan bardzo dobry. 091 39 21 828, cena 
do uzgodnienia.

• Sprzedam wózek bliźniaczy głęboki 
+ spacerówka, 1 nosidełko. 091 39 
13 474, 0504 078 891.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętrowe w 
dobrym stanie. Tel. 0601 172 993.

• Sprzedam kojec dziecięcy „Brestil” 
– duży, stan b. dobry, cena do uzgod-
nienia. 091 39 21 879.
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ReklaMa ReklaMa

ReklaMa

ZEBRANIE 
ZARZĄDu KÓŁ LOP 

Z BIBLIOTEKI 
DO B@NKu

W dniu 25 października, w ra-
mach projektu realizowanego przez 
Książnicę Pomorską im. S. Staszica 
we współpracy z Centrum Doradz-
twa i Doskonalenia Nauczycieli w 
Szczecinie odbył się KONKURS 
WIEDZY O BANKOWOSCI Z 
ZAKRESU KURSU MULTIME-
DIALNEGO NBPortal.pl „BAN-
KOWOSĆ”. Przystąpiło do niego 
pięćdziesięciu jeden uczniów szkół 
średnich z województwa zachod-
niopomorskiego. Nasze miasto 
reprezentowała młodzież z II LO i 
I LO.  Zadaniem uczestników było 
udzielenie kilkudziesięciu odpo-
wiedzi na pytania testowe.

Pierwsze miejsce zajął Michał 
Potasiak, uczeń ZSZ w Golenio-
wie. Na drugiej i trzeciej lokacie 
uplasowała się  młodzież z 7 L.O. 
w Szczecinie. 

Dużą wiedzą wykazali się ucz-
niowie I LO w Nowogardzie. Tuż 
za podium (z różnicą tylko 1 
punktu) znalazł się DARIUSZ 
IWANIUK. Piąte miejsce zajęła 
MARTA MYSZKIER, ósme PA-

WEŁ SOLARSKI, a dwunaste JO-
ANNA KURP- wszyscy z klasy II 
d. Cała grupa przygotowywała się 
do konkursu pod czujnym okiem 
pani Barbary Papuszki (nauczy-
ciela fizyki i przedsiębiorczości). 
Gratulujemy!

Barbara Bartoszyńska

Dnia 09.11.2006 r. w Ośrodku Szkol-
no Wychowawczym odbyło się zebra-
nie Zarządu LOP. Nutą przewodnią 
spotkania była myśl Jana Pawła II 
„Przyroda zatrzymuje człowieka, każe 
mu odpocząć, zaczekać”. Spotkanie 
rozpoczęła pani dyrektor J. Wardzińska 
powitaniem przybyłych gości. Następ-
nie wszyscy uczestnicy z wielkim zain-
teresowaniem obejrzeli program arty-
styczny przygotowany przez uczniów 
Ośrodka, którego tematyka związana 
była z propagowaniem wiedzy ekolo-
gicznej. Po występach opiekun szkol-
nego koła LOP „TROP” przy SOSW w 
Nowogardzie za-
prezentował mul-
timedialny pokaz 
dotychczasowych 
osiągnięć koła. 

O b e c n y  n a 
spotkaniu Prezes 
LOP w Szczecinie 
pan W. Krzem-
p ek  w  swoim 
przemówieniu 
poruszył wiele 
tematów natury 
praktycznej. 

Spotkanie zakończyło się w miłej 
atmosferze, zaproszeni goście z dużym 
zaangażowaniem prowadzili rozmowy 
i dyskusje dotyczące działalności kół 
LOP. 

Mamy nadzieję, ze dzięki takim spot-
kaniom praca nad ekologią, ochroną 
środowiska nabierze większego tempa 
i rozmachu, a wychowywane przez nas 
młode pokolenie będzie świadomie stać 
na straży skarbów przyrody.

Opiekunowie szkolnego koła LOP:
Bogumiła Szturo

Joanna Sochacka
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Krzyżówka nr 46kupon nr 46 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiazanie dzisiejszej krzyżówki dedykuję tym kandydatom na radnych, którym nie udało się uzyskać 
mandatu – niech słowa Stanisława Wyspiańskiego będą dla Was pocieszeniem.

Poprawne rozwiązania krzy-
żówki nr 45 nadesłali: Jan Niki-
cin – Włodzisław, Iwona Kochel-
ska  - Błotno, Wioleta Wdowczyk 
– Karsk, Jerzy Zawadzki – Orze-
chowo, Wioletta Karaźniewicz 
– Stare Wyszomierki, Bogumiła 
Urtnowska – Kulice, Krystyna 
Tretiak – Maszkowo oraz z No-
wogardu: Anita Danicka, Prze-
mysław Sońtka, Anna Karaźnie-
wicz, Franciszek Palenica, Alicja 

Wypych, Halina Stefanska, Ry-
szard Gutowski, Maria Wawreń-
czuk, Bogumiła Czupryńska, 
Władysława Kubisz, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Aniela 
Zdun, Andrzej Leszczyński, 
Krystyna Młynarska, Zdzisław 
Gaszewski, Szczepan Falacinski, 
Janina Zamorska, Adam Stefań-
ski, Grażyna Jurczyk (także 43 i 
44), Zygmunt Pacocha, Andrzej 
Włodek, Pelagia Feliksiak, Regi-

na Orłowska, Teresa Mikłasze-
wicz, Jan Mikłaszewicz, Lucyna 
Andrzejczak.

Prenumeraty „DN” na gru-
dzień wylosowali:

- Wioleta Wdowczyk z Kar-
ska,

- Pelagia Feliksiak z Nowo-
gardu.

- Adam Stefanski z Nowo-
gardu.

Gratulujemy!

Z wędkarstwa
Cecha pewnego krytyka,
Że grubszych rybek nie tyka.

Paradoks pewnego karierowicza
Jak zmienił się! Kiedyś był morus, 
Miał wzloty – choć żaden zeń orzeł. 
Dziś – mimo, że w piórka tak porósł –
Poderwać się w górę nie może!

Ręce
Sfer łapówkarskich obserwacja,
Wnioski nasuwa oczywiste:
Mimo, że ręka rękę myje,
Nigdy te ręce nie są czyste.

Głowa a kark
Niejedna księga przysłów mądrych,
Niedoświadczonym przypomina,
Że głowę trzeba mieć na karku,
By wiedzieć przed kim kark ów zginać.

czoło a nos
Pytam szlachetnych i wyniosłych
(Wiem, że odpowiedź nie jest prosta):
Jak chodzić z podniesionym czołem,
A nie zadzierać w górę nosa?

Reguła
Często jeszcze odżywa ta regułą stara:
Jeden ciężko haruje, drugi bierze haracz.

Deklaracja wieprzków
Orzekły przy korytach ryje:
„Szczyt ideału – to pomyje!”
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZYk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 16.11.2006r.

OFeRTY PRacY PUP GOleNiÓW, 
Filia NOWOGaRD

1. Kucharz

2. Mechanik samochodów osobo-
wych

3. Sprzedawca

4. Kierowca kat. C+E

5. Pracownik budowlany

6. Pracownik produkcji (jeliciarz)

7. Sprzątaczka

8. Przedstawiciel finansowy 

9. Monter okien PCV

10. Pracownik produkcji stroików 
świątecznych

11. Nauczyciel matematyki

12. Operator prasy hydraulicznej

13. Magazynier

14. Pomocnik szklarza

15. Nauczyciel bibliotekarz

OFeRTY PRacY SPOZa ReJONU
1. Pracownik obróbki skór (Łozieni-

ca k. Goleniowa)

2. Elektromechanik, mechanik sa-
mochodowy, operator myjni sa-
mochodowej, blacharz samocho-
dowy, lakiernik samochodowy, 
pracownik gospodarczy (Szcze-
cin Dąbie)

3.  Przedstawiciel regionalny/agent 
(Wrocławek) 

4. Cieśla zbrojarz, pracownik bu-
dowlany (Rzeszów)

5. Magazynier (Szczecin Dąbie) 

6. Piekarz ciastowy, stołowy, pieco-
wy, samodzielny cukiernik (Ba-
niocha)

7. Szwaczka (Goleniów)

8. Pomoc krawiecka, oferta dla osób 
niepełnosprawnych (Goleniów)

9. Kierowca C+E (Gryfice)

10. Kucharz, pomoc kuchenna (Gle-
wice k. Goleniowa)

11. Kelnerka (Rewal)

12. Kucharz (Resko)

13.  Pracownik gospodarczy, prawo 
jazdy kat. B(Goleniów )

14. Pracownik ochrony(cały kraj)

15. Kompletator, malarz – konser-
wator, ślusarz – hydraulik, elek-
tromechanik (Gdynia)

16. Elektroenergetyk z uprawnie-
niami SEP (Warszawa)

cyfrowy druk 
kolorowy 

do formatu A3 (od ręki)
DRUKARNIA “POLIGRAF”

11 listopada 2006 r., Ryszard Bodo, ur. 1940 r., Boguszyce
13 listopada 2006 r., Jan Bąk, ur. 1920 r., Nowogard
14 listopada 2006 r., Bogusław Bednarski, ur. 1925 r., Nowogard
15 listopada 2006 r., Halina Grudzińska, ur. 1927 r., Orzechowo
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Osadnik Myślibórz – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)

Juniorzy: pechowa porażka

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 15 42 70-9
2.  Vineta Wolin 16 38 60-20
3.  Osadnik Myślibórz 16 34 55-20
4.  Pomorzanin Nowogard 16 26 27-28
5.  Kłos Pełczyce 16 24 39-28
6.  Dąb Dębno 16 24 45-29
7.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 16 23 36-56
8.  Polonia Płoty 16 22 46-28
9.  Sparta Gryfice 16 21 34-34
10.  Mieszko Mieszkowice 16 21 21-45
11.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 16 20 42-33
12.  Odra Chojna 15 19 29-45
13.  Piast Choszczno 16 13 25-55
14.  Radovia Radowo Małe 15 12 20-70
15.  Fagus Kołbacz 15 10 15-36
16.  Zorza Dobrzany 16 10 26-54

Pomorzanin:  Bobrowski, 
Hoppe, Skrzecz, Domanowski, 
Paszkiewicz, Litwin (70’Fijał-
kowski) Pertkiewicz, Kasprzyk, 
Majczyna, Borowik (30’ Pastu-
siak), Lembas.

Bramka dla Pomorzanina: 
Pastusiak.

Podopieczni Czesława Sowy 
pojechali do Myśliborza w moc-
no osłabionym składzie. Na me-
czu z Osadnikiem zabrakło pię-
ciu podstawowych zawodników 
i niestety, w przeciwieństwie do 
narodowej reprezentacji, ulegli 
rywalom na ich boisku. Choć do 
remisu zabrakło niewiele.

Mecz zaczął się od ataków 
gospodarzy, z których nasza 
drużyna wyszła bez szwanku. 

Później mecz się wyrównał i 
coraz częściej do głosu zaczął 
dochodzić Pomorzanin. W 15. 
minucie Borowik wdziera się w 
pole karne Osadnika i zostaje 
powalony przez bramkarza. 
Sędzia nakazał jednak grać da-
lej, a obolały napastnik naszej 
drużyny pięć minut później 
musiał opuścić boisko. W tej 
samej minucie po kontrze pada 
pierwsza bramka dla Osadnika. 
Jeden z miejscowych zawod-
ników ogrywa dwóch naszych 
obrońców i umieszcza piłkę w 
siatce. Pomorzanin nie rezygnuje 
z walki. W 25. minucie strzał 
z dystansu naszego gracza tuż 
przed linią pola karnego ręką 
zatrzymuje jeden z piłkarzy 

Osadnika. Sędzia odgwizduje 
rzut wolny dla Pomorzanina, by 
po chwili zmienić decyzję twier-
dząc, że... jeden z naszych graczy 
był na pozycji spalonej. Po tej ak-
cji Osadnik przeprowadził kilka 
kontrataków. Pomorzanin odpo-
wiada akcją z 35. minuty, kiedy 
to Pertkiewicz jest faulowany 
przez bramkarza gospodarzy. I 
tym razem sędzia nie zauważył 
przewinienia.

W drugiej połowie Pomo-
rzanin próbował odrobić stratę 
uzyskując wyraźną przewagę. W 
70. minucie Domanowski posyła 
długie podanie, Lembas zgrywa 
klatką piersiową do Paszkiewi-
cza, który strzałem z pierwszej 
piłki zdobywa bramkę na 1:1. 
To jednak nie był koniec bramek 
w tym meczu. W 84. minucie 
Osadnik przeprowadza kontrę, 
jeden z miejscowych zawodni-
ków przebiega kilkadziesiąt me-
trów i zagrywa piłkę do partnera 
na szósty metr. Ten doskonale 
obsługuje kolegę z drużyny, któ-
ry pokonuje Bobrowskiego usta-
lając wynik meczu na 2:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Sparta Gryfice - Mieszko 

Mieszkowice 10:0, Dąb Dębno - 
Polonia Płoty 0:1, Zorza Dobrza-
ny - Hutnik EKO TRAS Szczecin 
2:2, Piast Choszczno - Vineta 
Wolin 8:1, Kłos Pełczyce - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój 0:0.

Andrzej Garguliński

Przyjeżdża 
Mieszko
W najbliższą niedzielę kibice Pomorzanina 

będą mogli w tym roku po raz ostatni obejrzeć 
swoją drużynę w akcji. Do Nowogardu przy-
jeżdża Mieszko Mieszkowie - drużyna, która z 
dziesięcioma punktami zajmuje przedostatnią 
pozycję w tabeli. W meczu rundy jesiennej 
obydwu drużyn Pomorzanin w Mieszkowicach 
stracił pierwsze punkty remisując 1:1.

Początek meczu godzina 13.30.
Pozostałe mecze kolejki:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast Choszczno, 

Radovia Radowo Małe - Zorza Dobrzany, Piast 
Chociwel - Dąb Dębno, Polonia Płoty - Osadnik 
Myślibórz, Kłos Pełczyce - Sparta Gryfice, Vine-
ta Wolin - Fagus Kołbacz, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Odra Chojna.

Andrzej Garguliński

Sonda kibiców

Zwycięstwo 
Krystiana Miklasa

Zakończyło się kolejne głosowanie w sondzie 
kibiców Pomorzanina prowadzone na nieofi-
cjalnej stronie naszego klubu www.pomorza-
ninnowogard.za.pl

Zdaniem internautów najlepszy na boisku w 
wygranym meczu z Osadnikiem w Myśliborzu 
był Krystian Miklas. Co prawda, na począt-
ku meczu zdobył on gola samobójczego, ale 
później w pełni się zrehabilitował trafiając aż 
trzykrotnie do właściwej bramki. Oddano na 
niego 47 % głosów.

Drugie miejsce zajął strzelec trzeciej bramki 
dla naszego zespołu Wojciech Bonifrowski, 
na którego głosowało 22 % kibiców, a trzecie 
Michał Sokulski z 17 % poparciem.

Gratulujemy i zapraszamy do głosowania.
Andrzej Garguliński

Siatkarski turniej 
z okazji Święta 
Narodowego

W sobotę 11 listopada w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie odbył sie 
turniej piłki siatkowej mężczyzn. Sportowcy 
chcieli w ten sposób uczcić przypadające tego 
dnia Święto Narodowe.

Turniej wygrała drużyna gospodarzy LZS 
Nowogard. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z 
LZS Wyszomierz, a trzecie LZS Żabowo.

Ag

Szachy
 
Z okazji Święta Niepodle-

głości w dniu 11.11.2006 roku 
w klubie Pomorzanina Nowo-
gard rozegrano turniej szacho-
wy zorganizowany przez Radę 
Miejsko-Gminną Zrzeszenia 
LZS . Grano 9 rund po 15 min. 
dla zawodnika pary kojarzono 
systemem szwajcarskim przy 
pomocy komputera. W zawo-
dach wystąpiło 22 zawodników, 
a oto pierwsze trójki w poszcze-
gólnych kategoriach: kategoria 
„open” 1miejsce Paweł Taber-
ski, 2 miejsce Piotr Krawczyk 
obaj z Nowogardu, 3 miejsce 
Roman Bondar ze Świnoujścia, 
kategoria „ junior” 1 miejsce 
Oskar Bonda, 2-gie Krystian 
Olechny, 3-cie Łukasz Tycho-
niec - wszyscy z Nowogardu. 

Mistrzostwa 
Województwa LZS

W najbliższą sobotę w nowogardzkich halach 
sportowych odbędą się siatkarskie mistrzostwa 
województwa zachodniopomorskiego LZS męż-
czyzn. W turnieju weźmie udział 12 najlepszych 
zespołów. Początek turnieju o godzinie 10.00 w 
hali Szkoły Podstawowej nr 4. Ag

Zdobywcy pierwszych miejsc 
zostali uhonorowani puchara-
mi, które dla kategorii „open” 
ufundowała Rada M-G Zrzesze-
nia LZS natomiast dla kategorii 
„junior”puchar ufundował Ro-
bert Czapla, który go osobiście 
wręczył. Pozostali zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów w 
osobach: Ro-
bert Czapla, 
Roman Tata-
ra, Zdzisław 
Labocha oraz 
Wydział Pro-
mocji Miasta. 
Z a w o d n i c y 
na planszach 
walczyli w 
s p o r t o w y m 
duchu i atmo-
sferze bez in-

gerencji sędziego. Organizator 
dziękuje zawodnikom za liczne 
przybycie i uczczenie w ten spo-
sób Święta Niepodległości oraz 
sponsorom za ufundowanie na-
gród i w ten sposób uatrakcyj-
nienie turnieju. O następnym 
turnieju powiadomimy.

Janusz Kawecki 
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Oczekiwania wobec kandydatów 
- wykształcenie wyższe lub kontynuacja studiów
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V., 
listu motywacyjnego
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na adres:
DREWPOL Sp. z o.o. Osina, 72-221 Osina 27 A 
Kontakt: Dział Kadr  tel. 091 - 5790111  e-mail 
: kadry@drewpol.pl

DREWPOL  Sp. z o.o. 
72 - 221 Osina 27 A

 

poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

PRACOWNIK  DZIAŁu  KADR

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ReklaMaReklaMa

Weekend w Kinie „Orzeł”

Karol – Papież, 
który pozostał człowiekiem

Film biograficzny Polska/ Włochy 2006 r., reż. Giacomo Biottiato, obsada: 
Piotr Adamczyk, Dariusz Kwaśnik, Adriana Asti, czas trwania 153 minuty, 
projekcja: piątek 17.11 – niedziela 26.11 godzina 19.00.

Kontynuacja pierwszej 
części biografii Papieża 
Polaka opowiada historię 
jego pontyfikatu. Tłem 
tych wydarzeń są wyda-
rzenia w rządzonej przez 
komunistów Polsce. Pa-
pież, który sam był robot-
nikiem w kamieniołomie 
interesuje się w szczegól-
ny sposób światem pracy.  
Wykształcony i poważany, 
uczony, a zarazem ksiądz 
i duszpasterz, przyjaciel 
młodych, których przy-
ciąga ku sobie bezinte-
resowną, pełną prostoty 
miłością i rzeczywistym 
świadectwem wiary, staje 
się niedocenianym, lecz 
niebezpiecznym przeciw-
nikiem komunistów.

Ag



Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
21 listopada 2006 r.        
Nr 89 (1527) 
nakład 2500
Rok XIV  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Telefoniczny dyżur redakcyjny
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

Czytaj str. 4

ReklaMa

Wszystkim tym, 
którzy oddali głos 

na moją kandydaturę 
do rady Miejskiej 

składam serdeczne 
podziękowanie 

i obiecuję, 
że pomino mojej 

nieobecności w Radzie Miejskiej 
nadal będę interesował się 

sprawami publicznymi 
i bacznie obserwował 

poczynania nowej Rady 
Witalij Grebieniuk

Serdecznie 
dziękuję 

wszystkim 
Wyborcom 

którzy oddali na mnie 
głos w wyborach 
samorządowych 
do Rady Powiatu

Z wyrazami szacunku
     Adam Fedeńczak

Wkrótce zabrzmią 
nowe dzwony

Informujemy, że   

28 listopada 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

komitet  Wyborczy Polskiego 
Stronnictwa 
Ludowego 

zaprasza 
wszystkich 

Mieszkańców
na spotkanie przedwyborcze 

z Waldemarem 
Pawlakiem 

- prezesem PSL, byłym pre-
mierem rP, które odbędzie 
się 23 listopada o godzinie 

15.00 w nowogardzkim 
domu kultury. 

Serdecznie zapraszamy 
komitet Wyborczy PSL
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KALENDARIUM
21 listopada
imieniny: Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, Heliodor, 
Janusz, Kolumban, Maria, Oliwier, Piotr, Regina, Rufus, 
Twardosław i Wiesław
ONZ  Światowy Dzień Telewizji
Światowy Dzień Życzliwości
Dzień Pracownika Socjalnego

22 listopada
imieniny: Cecylia, Ernestyna, Filemon, Filemona, Marek, 
Maur, Salwator, Stefan, Wszemił i Wszemiła

23 listopada
imieniny: Adela, Amfiloch, Erast, Felicyta, Grzegorz, 
Klemens, Lukrecja, Michał, Przedwoj i Syzyniusz

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje biurka. Tel. 091 392 
50 87. 

Z góry dziękujemy.  Redakcja

kronika policyjna

Spotkanie pracowników 
socjalnych z policją

W czwartek 16 listopada  w 
Komisariacie Policji w Nowo-
gardzie odbyło się spotkanie 
funkcjonariuszy z pracownika-
mi socjalnymi. Tematem spotka-
nia była pomoc najmłodszym.

Podczas potkania pracownicy 
nowogardzkiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i goleniowskiego 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie rozmawiali na temat 
pomocy najmłodszym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem prze-
mocy w rodzinie i przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności wobec małoletnich 
i z ich udziałem. Poruszono rów-
nież temat bezdomności. Wiele 
uwagi poświęcono reagowaniu 
w sytuacjach kryzysowych, gdy 

W poniedziałek na ulicy Ra-
dosława skradziono samochód 
polonez caro wartości 300 zł. 
Kradzież ta była o tyle dziw-
na, że auto to było niesprawne 
technicznie i przygotowane do 
remontu.

Na ulicy 15 Lutego kierowca 
samochodu marki seat potrącił 
przechodzącego przez jezdnię 
pieszego, który w ciężkim stanie 
przebywa w szpitalu w Gryficach. 
Kierowca był trzeźwy.

We wtorek zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego sony 
ericsson k 510 wartości 250 zł, 
do której doszło w Restauracji 
„Przystań” w czwartek 9 listo-
pada.

Policjanci tego dnia zatrzymali 
na ulicy Bohaterów Warszawy 
nietrzeźwego kierowcę, który 
jechał oplem kadetem mając w 
wydychanym powietrzu 2,15 
promila alkoholu.

W środę włamano się do 
piwnicy przy ulicy Kościuszki. 
Skradziono panele podłogowe 
wartości 550 zł.

Na drodze Nowogard – Są-
polnica policjanci zatrzymali 
pijanego rowerzystę. Zdzisław O. 
miał 0,8 promila alkoholu. Kilka 
godzin później policjanci na tym 
samym odcinku drogi zatrzymali 
kolejnego nietrzeźwego kierowcę 
jednośladu. Krzysztof P. miał aż 
2,5 promila alkoholu.

Tego dnia włamano się do 
piwnicy w jednym z budynków 
przy ulicy Bankowej. Skradziono 
dwie kosiarki elektryczne warto-
ści 700 zł.

W czwartek po poudniu poli-
cjanci zostali poinformowani, że 
na ulicy Warszawskiej znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Zgon nastąpił 
z przyczyn naturalnych.

W Kikorzach policjanci za-
trzymali do kontroli citroena 
berlingo. Jego kierowca Zbigniew 
P. był pijany i badanie wykazało, 

Z okazji 
dnia Pracownika Socjalnego 

wszelkiej pomyślności i poczucia satysfakcji 
z dobrze wykonanego obowiązku 

„profesjonalistom 
w pomaganiu innym” 

z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie 
życzą policjanci 

z Komisariatu Policji w Nowogardzie

Firma „Wena” w kikorzach 

zatrudni
wykwalifikowanego pracownika 

przy produkcji okien PcV 
Tel. 0604 62 32 35, 091 39 25 880

Ferma drobiu w Kościuszkach 

zatrudni 2 osoby:
  - mechanik–traktorzysta
  - elektryk

Tel. 0602 299 789, 091 39 18 314

że miał 2,6 promila alkoholu. 
Auto zatrzymano na poczet 
przyszłej kary.

Kolejny pijany kierowca został 
zatrzymany na ulicy Bema. Jacek 
G. miał 1,76 promila alkoholu i w 
tym stanie usiadł za kierownicą 
volkswagena t4. Tym razem nie 
można było zabezpieczyć sa-
mochodu na poczet kary, gdyż 
należał do pracodawcy pijanego 
kierowcy.

W piątek ktoś włamał się do 
pomieszczeń biurowych znaj-
dujących się na terenie wysypi-
ska śmieci w Słajsinie niszcząc 
znajdujące się tam mienie. Poza 
tym skradł młotki i przewody 
wysokiego napięcia znajdujące 
się w stojącym tam spychaczu.

Z zaparkowanego na osied-
lowym parkingu poloneza atu 
skradziono dwie tablice reje-
stracyjne.

Włamano się również do sie-
dziby Klubu Motorowego „Cisy”. 

Skradziono telewizor i magneto-
wid wartości 300 zł.

W sobotę na ulicy Armii Kra-
jowej zatrzymano Sebastiana L., 
który jechał rowerem mając 2,2 
promila alkoholu.

W niedzielę personel sklepu 
„Lidl” na kradzieży zatrzymał 
dwóch nieletnich. 13 i 15 latek 
usiłowali wynieść towar wartości 
10,88 zł. Policjanci złożyli wnio-
sek do Sądu Rodzinnego.

Około godziny 14.30 policjanci 
zostali powiadomieni o samobój-
stwie popełnionym przy ulicy 
5 Marca. Zwłoki znaleziono na 
klatce schodowej.

Włamano się do garażu na 
ulicy Bema. Skradziono elektro-
narzędzia wartości 1600 zł.

Włamano się również do skle-
pu spożywczego w Długołęce. 
Złodzieje skradli artykuły spo-
żywcze, alkohol, papierosy, karty 
telefoniczne i pieniądze. Łączna 
wartość strat 2450 zł.

Ag

ReklaMa

najmłodsi zostają bez opieki ro-
dziców przez ich nieodpowied-
nie zachowania lub z powodów 
sytuacji losowych.

Na końcu spotkania policjanci 
wręczyli pracownikom socjal-
nym kwiaty z okazji ich święta, 
które przypada 21 listopada 
oraz na dobry początek bliż-
szej współpracy, która, miejmy 
nadzieję, zaowocuje poprawą 
sytuacji najbardziej tego potrze-
bujących.

Ag

nOWOGardZkI dOM kuLTury ZaPraSZa
na zbiorowy wyjazd do Opery Szczecińskiej na Za-

mku na spektakl pt. „cZar MuSIcaLu” 
Teatr „BrOdWay”

W dniu 10.12.2006 r. (niedziela) o godz. 18:00
Cena biletu wynosi 15 zł + koszt przejazdu 14 zł 
= 29 zł.
Zgłoszenia tylko osobiście przyjmujemy do dnia 
30.11.2006 r. w Nowogardzkim Domu Kultury, 
pok. nr 20.
Z chwilą zamówienia należy dokonać wpłaty za 
przejazd i udział w spektaklu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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  WYBORY, WYBORY...

PrZed II TurĄ

Pierwsza tura wyborów to prze-
szłość, przed nami kolejna najważ-
niejsza, decydująca o przyszłości i 
losie gminy.

12 listopada ponad 8,5 tys. miesz-
kańców uprawnionych do głosowania 
odwiedziło komisje wyborcze, mimo 
wcześniejszych obaw mogliśmy być 
zadowoleni z frekwencji, która w 
naszej gminie wyniosła 44,83%. Jak 
będzie wyglądała przyszła niedziela, 
przekonamy się niebawem. Mnie 
natomiast nadal nurtuje sprawa feno-
menu wyborczego, jakim jest rezultat 
wyborczy osiągnięty przez Kazimie-
rza Ziembę - obecnego burmistrza 
piastującego ten urząd od 12 lat. Mo-
żecie się zapytać, dlaczego określam 
to mianem fenomenu, ponieważ w 

żadnych dotychczasowych badaniach 
ani nawet moich przypuszczeniach 
ten kandydat nie osiągnął wyniku 
38%. W pierwszym sondażu wybor-
czym było blisko - 36%, w następnym 
30%. Zastanawiałem się jak to jest, że 
mimo ciągłego „wieszania psów na 
obecnym burmistrzu” i obarczania 
go winą za wiele negatywnych zjawisk 
cieszy się on nadal szerokim popar-
ciem, o którym w tamtych i obecnych 
wyborach kontrkandydaci mogliby 
tylko pomarzyć.

Przed pierwszą turą wyborów, 
przeprowadzony przeze mnie sondaż 
sprawdził się w 90%, dziś chciałbym 
przedstawić państwu koleją analizę 
opracowaną przed drugą turą. Aby 
szczegółowo ocenić sytuację nale-
żałoby cofnąć się do poprzednich 
wyborów. 

W 2002 roku kandydat na bur-
mistrza Kazimierz Zięba otrzymał 
w pierwszym etapie 2191 głosów, 
drugim w tej rywalizacji był Marek 
Krywania z 1764 głosami. Po dru-
giej turze burmistrzem został ten 
pierwszy. Jego wynik 3926 głosów 
zaskoczył wszystkich, a najbardziej 
Marka Krzywanię, który otrzymał 
tylko 2166 głosów. Tylko, a może jak 

na tamte warunki aż, gdyż nie było 
wtedy innych prawicowych kandy-
datów mogących przekazać swoje 
poparcie, odwrotnie jak w przypadku 
Kazimierza Ziemby, przejął on wtedy 
głosy całej lewicy. 

W tych wyborach sytuacja wy-
gląda podobnie z tą różnicą, że pra-
wica popiera obecnego burmistrza, 
a kontrkandydatem jest Robert 
Czapla z SLD, mający po pierwszej 
turze poparcie 2349 mieszkańców, 
co i tak jest dużo niższym wynikiem 
niż K.Ziemby - 3201 gł. Jeśli rzeczy-
wiście mieszkańcy posłuchają apelu 
komitetów PO i Samoobrony oraz 
nieoficjalnego NFS dotyczącym 
przekazania swoich głosów na kan-
dydata PSL to zmiany na stanowisku 
burmistrza nie będzie. Wydaje się, że 
Robert Czapla dysponuje zbyt małym 
(mimo że zdyscyplinowanym) elek-
toratem, trudno przypuszczać, aby 
prawicowy elektorat(będący obec-
nie większością) poparł kandydata 
lewicy, tak mocno znienawidzonej 
w tych kręgach. Poza tym wśród 
wielu panuje pogląd, że zagłosują na 
Kazimierza Ziembę tylko po to by nie 
zwyciężył Robert Czapla. Ten jednak 
nie poddaję się i nadal prowadzi kam-
panię stosując wędrówkę po domach 
mieszkańców szukając w ten sposób 
poparcia,  w opinii wielu oceniane jest 
to negatywnie jako nachalność.

Pytanie: Czy coś może zagrozić 
Kazimierzowi Ziembie w powtórze-
niu wyniku z pierwszej tury? Otóż 
może, w moim mniemaniu jest to 
właśnie ten wysoki rezultat pozwa-
lający osiągnąć pierwsze miejsce. 
W tej chwili jest on największym 
zagrożeniem, mieszkańcy widząc 
tak ogromną różnicę między kan-
dydatami mogą stwierdzić: po co iść 
na wybory skoro i tak wiadomo, kto 
wygra. Jeśli postąpi tak większość, a 
wiadomo, że zdyscyplinowany sld-
owski elektorat na pewno weźmie 
udział w wyborach to różnica może 
drastycznie się zmniejszyć i na to 
liczy Robert Czapla. 

Nie zapominajmy - jest to tylko 
analiza zakładająca również, że jeśli 
frekwencja wyborcza z 12 listopada 
powtórzy się w przyszłą niedzielę to 
Kazimierz Ziemba może liczyć na 
około 5 tys. głosów, co pozwoli mu 
bez przeszkód nadal pełnić urząd 
burmistrza.

Analizy dotyczące wyborów 
mają jedną wadę (a może zaletą) 
często zaskakują,  liczę, że sprawdzi 
się prognoza dotycząca powtórze-
nia wysokiej frekwencji, dlatego po 
pierwsze idźmy na wybory. Po drugie 
głosujmy na …

MIcHaŁ WIaTr

Straż Pożarna
Miniony tydzień był dla strażaków wyjątkowo spokojny. W dniach 13 – 16 

listopada odnotowano tylko jedno zdarzenie.
W środę o godzinie 17.04 strażacy zostali poinformowani o pożarze sadzy w 

kominie w jednym z budynków przy ulicy Brzozowej. Zabezpieczono miejsce 
zdarzenia, wygaszono piece i zdołano ugasić palącą się sadzę w przewodzie 
kominowym. Pouczono również właściciela domu o konieczności sprawdza-
nia komina przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Podobnych zdarzeń w okresie zimowym odnotowuje się wiele. Warto więc 
wezwać kominiarza i w ten sposób uniknąć podobnych przykrych zdarzeń.

Ag

kolejne włamanie do sklepu
Kolejne włamanie do sklepu miało miejsce w nocy z czwartku na 

piątek. W ciągu kilku minut skradziono sprzęt wartości przekracza-
jącej 10 tys. zł.

Włamania dokonano około godziny trzeciej w nocy. Złodzieje 
błyskawicznie wybili szybę i wyrwali kratę zabezpieczającą sklep 
„Arkus” przy ulicy 15 Lutego i skradli 10 pilarek stihl i zbieracz liści z 
pojemnikiem rozdrabniającym tej samej firmy. Wartość skradzionego 
sprzętu przekracza 10 tys. zł. Policjanci apelują do wszystkich, którzy 
cokolwiek widzieli o pomoc.

Ag

Czas ciszy
Szanowny panie redaktorze pragnę zwrócić się do Pana z pewną sprawą, która 

mnie denerwuje i nie tylko mnie, bo dużo osób źle się wypowiada na temat 
kampanii wyborczej Pana Czapli. Otóż w czasie ciszy wyborczej w sobotę 11.11. 
br. Na moim osiedlu, a wiem, że i w całym mieście Młodzieżówka SLD latał 
po klatkach wkładając ulotki z Hodowcą Konopi, tzw. rolnikiem ekologicznym 
P. Robertem Czaplą do skrzynek pocztowych i do drzwi. Jest to bardzo obrzyd-
liwa i paskudna praktyka uprawiani polityki. Dość już tego kłamstwa, obłudy 
i zakłamania. Piszę to, bo to nie koniec nagonki. W dalszym ciągu biegają 
teraz to już dzieci szkolne i to w godzinach późnowieczornych. Mam nadzieję i 
bardzo zarazem proszę Pana Redaktora o umieszczenie mojej uwagi w Naszej 
Gazecie – może to ostudzi zapał tego Pana i się opamięta, że ludzie mają już 
tego cyrku dosyć, a pozostało nam jeszcze parę dni do następnych wyborów. 
Chcemy spokoju i ciszy w naszych domach.

Pozdrawiam Redakcję
Wiekowy czytelnik 

  Listy Czytelników
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dokończenie ze str. 1

kONDOleNCJe

radni zdecydowali o podwyżkach w przyszłym 
roku, DN nr 91, wtorek 19 listopada 1996 r.

W miniony czwartek radni Rady Miejskiej Gminy 
Nowogard podjęli kilka decyzji, które wpłyną na 
przyszłoroczne budżety domowe mieszkańców miasta 
i gminy. Radni podnieśli: stawkę bazową – od której 
nalicza się wysokość opłat – czynszu regulowanego 
za lokale mieszkalne, wysokość opłat za wodę, ścieki 
oraz składowanie nieczystości stałych, podatek od 
nieruchomości oraz podatek od posiadania psów. 
Nie podjęli uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych – decyzje przełożyli na następną sesję. 
Oprócz uchwał podatkowych zdecydowali jeszcze o 
wykupie od osoby fizycznej własności części działki 
przy ul. Poniatowskiego (gdzie ma przebiegać droga 
dojazdowa do kościoła św. Rafała Kalinowskiego), o 
zmianie planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego miasta (sprawa ciągnie się od dość dawna 
i dotyczy lokalizacji garaży przy ul. 15 Lutego – wiąże 
się również z protestem mieszkańców, którzy nie chcieli 
zgodzić na ich lokalizację zbyt blisko domów) oraz 
przyjęli statuty sołectw.(…) (kar)

co, kogo dziwi i dlaczego? DN nr 92, piątek 22 
listopada 1996 r.

Po raz kolejny pojawiła się w Dzienniku Nowogardz-
kim sprawa sprzedaży budynku po byłym przedszkolu 
przy ul. 3 Maja w Nowogardzie. Tym razem w otoczeniu 
innych frapujących tematów.

Godna uwagi jest wytrwałość i poświęcenie z jakim 
red. Kazimierz Rynkiewicz walczy o interesy swoje 
i swojego „chlebodawcy” – współwłaściciela firmy 
„Poligraf ” p. Marka Słomskiego. (…)

nowogard w telewizji DN nr 92, piątek 22 listopada 
1996 r.

Ostatnio Nowogard mogliśmy podziwiać w głównym 
wydaniu Wiadomości telewizyjnych. Niestety, znów 
się okazało, że w kraju nie mamy się czym pochwalić. 
Sonda na temat tego, co jest dla nas najważniejsze, jest 
bezpośrednio sprowokowana ogólnopolskimi wieścia-
mi o nas. Jak wygląda nasza hierarchia wartości, która 
zawsze decyduje o naszych postawach wobec bliźniego, i 
rzeczywistości…, można odczytać z poniższej sondy.

Prawie wszyscy pytani dorośli na pierwszym miejscu 
wskazali na – zdrowie:

„Jak się jest zdrowym – jest się szczęśliwym”.(…) 
(coma), /zh/

Wkrótce zabrzmią 
nowe dzwony

Ku końcowi zbliża się budowa pierwszej części drewnianej konstrukcji wieży kościoła pw. WNMP 
i jeszcze w tym tygodniu zostaną zawieszone nowe dzwony.

Od kilku dni na dziedzińcu 
wieży rośnie drewniana kon-
strukcja stanowiąca pierwszą 
część konstrukcji wieży. Wyko-
nała ją fachowa firma sprowa-
dzona w tym celu aż z południa 
naszego kraju. W tym tygodniu, 
w środę lub w czwartek prze-
prowadzona zostanie bardzo 

skomplikowana operacja wło-
żenia jej do środka. Ze Szczecina 
zostanie sprowadzony ogromny 
dźwig mający na tyle dużą siłę 
i na tyle długi wysięgnik, by 
sprostać temu zadaniu. Przy 
jego pomocy zostaną również 
zawieszone nowe dzwony, które 
zostały poświęcone w minioną 

niedzielę przez biskupa Błażeja 
Kruszyłowicza podczas Mszy 
św. Aktualnie znajdują się one 
jeszcze w Kościele, są więc to 
ostatnie chwile, kiedy można je 
będzie obejrzeć z bliska, czy zro-
bić sobie pamiątkową fotografię 
bez konieczności wchodzenia 
na wieżę. Stare dzwony stanowić 
będą ekspozycję upamiętniając 
pożar Kościoła.

Według wstępnych planów 
wraz z zawieszaniem dzwonów 
na kościelnych murach miały 
się pojawić nowe cyferblaty 
zegarów. Niestety nie są jeszcze 
one gotowe, więc ich montaż zo-
stanie wykonany w późniejszym 
terminie. 

Jak powiedział nam ks. dzie-
kan Grzegorz Zaklika są pewne 
opóźnienia w prowadzeniu prac 
remontowych, lecz wynikają 
one ze zbyt optymistycznych 
prognoz dokonanych przed 
rozpoczęciem prac.

Ag

krzysztofowi 
Piechowskiemu 

z powodu 
śmierci Teścia 

wyrazy współczucia 
składają 

pracownicy firmy 
„OKNO” Nowogard

foto: Franciszek karolewski

Gimnazjum nr 2

a my wciąż czytamy
Wr a z  z  ro z p o c z ę c i e m  n ow e g o  ro ku  s z ko l n e g o  2 0 0 6 / 2 0 0 7  G i m n a z ju m  n r  2  

w Nowogardzie aktywnie przystąpiło do kolejnej „edycji” akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, która na 
okres wakacji została zawieszona. Ruszyliśmy ze  zdwojoną siłą i entuzjazmem, ponieważ przyłączyła się 
do nas kilkunastoosobowa grupa pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w naszej szkole. 
Teraz to właśnie uczniowie klasy ID oraz IE gimnazjum stanowią trzon grupy i działają najaktywniej. 
Dzięki ich wsparciu mogliśmy zwiększyć liczbę odwiedzanych przez nas placówek o Przedszkole nr 4, 

gdzie odbyło się już pierwsze 
spotkanie entuzjastycznie 
przyjęte przez przedszkolaki. 
Regularnie odwiedzamy także 
miejsca, z którymi współpra-
cujemy od początku trwania 
akcji, czyli Przedszkole nr 1, 
Szkołę Podstawową nr 3 oraz 
oddział dziecięcy Szpitala 
Miejskiego w Nowogardzie.

Istotą akcji jest, aby spot-
kania z książką nie były wy-
darzeniem jednorazowym  
a odbywały się regularnie, dla-
tego wszystkim zaangażowa-
nym pozostaje życzyć wytrwa-
łości i mnóstwa ciekawych 
pomysłów. Do zobaczenia!

a. kokoszka
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Publiczne Gimnazjum nr 3

cała Polska czyta…
,,Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”

Denis Diderot

wiekowej czytanie wspomaga przede 
wszystkim rozumienie usłyszanych 
treści, rozwija refleksyjność oraz umie-
jętność patrzenia na problem z wielu 
perspektyw.

Akcja ma na celu rozbudzenie w 
uczniach potrzeb czytelniczych. Książ-
ka nie musi być nudna! Książka to 
nie tylko opasła lektura, która trzeba 
,,przerobić”. Polski rynek wydawniczy 
oferuje wiele świetnych książek, które 
propagują pozytywne wartości, często 
zachwycają szatą graficzną. Młodzi 
ludzie naprawdę chcą czytać! Wspo-
mnieć chociażby fenomen Harrego 
Pottera. Cóż z tego, gdy w bibliotece 
nie ma książek, o które pyta młodzież, 
nie ma nowości. 

W związku z tym organizujemy w 
bibliotece szereg akcji, które pozwolą 
nam wzbogacić księgozbiór. W ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia 
Bibliotek Szkolnych (23 październi-

ka 2006) przeprowadziliśmy akcję 
,,Podaruj książkę swojej bibliotece”. 
Każdy uczeń, który przyniósł książkę, 
otrzymywał pamiątkową zakładkę. Za-

angażowanie w akcję docenili również 
wychowawcy. Udało się zebrać wiele 
pięknych książek dla najmłodszych, 
kilka potrzebnych lektur i albumów. 
Wydajemy również ,,Biuletyn Biblio-
teczny”,  z którego dochód przezna-
czymy na zakup książki, która stała się 
bestsellerem na rynku literatury mło-
dzieżowej, Operacja Czerwone Jerycho 
Joshua’y Mowlla.

Zgłosiliśmy bibliotekę do Książko-
wego Maratonu Fundatorów – akcji 
prowadzonej przez Fundację ABCXXI 
Cała Polska czyta dzieciom. Każdy z 
nas może pomóc w  odbudowie kultury 
czytelniczej, fundując przynajmniej 
jedna książkę do biblioteki. Należy 
wejść na stronę internetową www.
calapolskaczytadzieciom.pl, gdzie 
zamieściliśmy listę potrzebnych nam 
pozycji. Można wybrać jedną z książek, 
zakupić i dostarczyć do biblioteki. Do 
książki zostanie wklejony specjalny 
ekslibris z danymi fundatora. Do akcji 
zapraszamy firmy i osoby prywatne. 
Jeśli ktoś chciałby ufundować książkę 
bez odwiedzania strony internetowej, 
bardzo prosimy o kontakt z naszą 
biblioteką.

W tym roku szkolnym zamierzamy 
również zorganizować loterię fantową. 
Dochód przeznaczymy na uzupełnienie 
naszego księgozbioru ze szczególnym 
uwzględnieniem brakujących lektur. 
Zwracamy się z ogromną prośbą 
do wszystkich osób, które mogłyby 
przekazać nam fanty.  To mogą być 
drobiazgi: artykuły papiernicze i biu-
rowe, zabawki, itp. Kontakt: tel. (091) 
39 23 444 lub osobiście w bibliotece 
szkolno-publicznej.

Liczymy na to, że w bibliotece po-
jawią się nowe, wartościowe książki, 
które pomogą rozpropagować wśród 
uczniów modę na czytanie.

Anna Kwiecień
anielix@wp.pl

Bardzo dziękujemy panu Krzysztofo-
wi Kosińskiemu, pierwszemu darczyńcy, 
który przekazał fanty na naszą loterię.

Mówi się, że czytanie to warunek 
funkcjonowania współczesnej cywili-
zacji. Kto dziś czyta? – zapytamy. Co 
czytać? Kto ma na to czas? Nie doce-
niamy korzyści płynących z obcowania 
z literaturą, nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wiele możemy zyskać przeglądając 
prasę. 

W Polsce, tak jak i na świecie, ob-
serwujemy narastanie wtórnego an-
alfabetyzmu. Coraz częściej dotyczy 
to młodego pokolenia. Młodzież nie 
rozumie prostych tekstów i poleceń. 
Uczniowie mają problemy z nauką, co-
raz większe kłopoty 
z rozwiązywaniem 
testów kompetencji. 
Słaba znajomość ję-
zyka i ubogie słow-
nictwo utrudniają 
komunikowanie, 
formułowanie dłuż-
szych wypowiedzi, 
wyrażanie swoich 
opinii. Jedną z przy-
czyn takiej właśnie 
sytuacji jest upadek 
czytelnictwa. Wiele 
bibliotek ma prze-
starzałe i zniszczone 
księgozbiory. 

W czasach, gdy 
świat młodego czło-
wieka zdominowany 
jest przez telewizję, 
komputery i krótkie 
SMS-owe wiado-
mości, powinniśmy 
robić wszystko, by zachęcić dzieci do 
czytania. To doskonała gimnastyka dla 
ich rozleniwionych umysłów. Żyjemy 
w czasach, gdzie jedną z największych 
wartości jest wiedza. Człowiek zmu-
szony jest uczyć się i podnosić swoje 
kwalifikacje przez całe życie. Należy 
zadbać o to, by wykształcić w dziecku 
nawyk czytania. Umiejętność ta jest do 
tej pory najskuteczniejszym i najczęst-
szym sposobem zdobywania wiedzy. 
Korzyści płynące z systematycznego 
czytania to:

- poszerzenie wiedzy ogólnej,
- doskonalenie umiejętności języ-

kowych,
- rozwijanie pamięci i wyobraźni,
- poprawienie poziomu wypowiedzi 

ustnych i pisemnych uczniów,
- zwiększenie zdolności uczniów do 

refleksji i krytycznego myślenia,
- rozwój inteligencji emocjonalnej,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- poprawienie wzajemnych relacji 

między uczniami,
- spadek ilości aspołecznych i chuli-

gańskich zachowań.
W bibliotece Publicznego Gimna-

zjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 
prowadzimy zakrojoną na szeroką skalę 
akcję głośnego czytania. Wyznajemy 
zasadę, że czytać można każdemu, 
czytać może każdy, począwszy od kil-
kuletniego dziecka, kończąc na osobie 
dorosłej.

W poniedziałki przychodzą do 
biblioteki najmłodsi, którym czytamy  
bajki i wiersze uznanych autorów 

literatury dziecięcej, m. in. Grzegorza 
Kasdepke, Małgorzaty Strzałkowskiej, 
Janoscha. Po wysłuchaniu tekstu dzieci 
biorą udział w zajęciach plastycznych. 
Często wymieniają spostrzeżenia 
dotyczące przeczytanej im bajki. Mają 
szansę rozwijać wyobraźnię i kreatywne 
myślenie.

We wtorki spotykamy się z uczniami 
starszych klas szkoły podstawowej. 
Wspólnie czytamy fragmenty książki 
Małgorzaty Musierowicz Pt. Żaba. 
Uczniowie, którzy z zainteresowaniem 
słuchają przepełnionych humorem 
tekstów autorki Jeżycjady, mają kontakt 
z poprawna polszczyzną i bez wątpienia 
wzbogacają swoje słownictwo. 

Gimnazjalistów zapraszamy w piątki 
w samo południe. Duża grupa młodzie-
ży przychodzi, by posłuchać powieści 
Rafała Kosika, której akcja toczy się 
współcześnie w jednym z warszaw-
skich gimnazjów. Poza korzyściami 
wymienionymi wcześniej, w tej grupie 

,,Czytanie dodaje skrzydeł”

 LOTERIA FANTOWA
W BIBLIOTECE SZKOLNO-PUBLICZNEJ 

OS. GEN. BEMA 41
Bardzo zależy nam na uzupełnieniu, uaktualnieniu i powiększeniu księgozbioru Biblioteki 

Szkolno-Publicznej na osiedlu Bema.
W bieżącym roku szkolnym zamierzamy zorganizować Loterię Fantową, by pozyskać 

pieniądze na zakup nowych książek.
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie fantów na naszą Loterię. 

Przyda się nawet najdrobniejsza rzecz.
Losy będziemy rozprowadzać wśród uczniów i pracowników szkoły oraz wśród miesz-

kańców osiedla. Każdy, kto kupi los, otrzyma nagrodę.
Wszystkie pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek.
Bardzo prosimy o przekazanie fantów do końca 2006 roku. Z góry dziękujemy za Państwa 

wkład w organizację loterii.
Z pozdrowieniami Barbara Król, Anna Kwiecień

Warsztaty Matematyczne 
„Matura 2007”

W dniach 9-11 listopada w Ośrodku Szczecińskiej Fundacji Talent-
Promocja-Postęp w Świnoujściu odbyły się trzecie już warsztaty mate-
matyczne pod hasłem „Matura 2007”. Nad tegorocznymi uczestnikami 
pieczę sprawowały nauczycielki II LO: mgr Anna Sienkiewicz i mgr 
Elżbieta Janiak, które posiadają uprawnienia państwowych egzaminato-
rów maturalnych. Chociaż propozycja wyjazdu była kierowana głównie 
do maturzystów i opiekunów, nie zawiedli uczniowie klas młodszych. 
Każdy z uczniów rozwiązał dziewięć arkuszy maturalnych, z czego ten ostatni 
sprawdzany był na ocenę, która zostanie zapisana w szkolnym dzienniku. 
Uczniowie podzieleni byli na grupy zależne od poziomu zaawansowania i 
deklaracji zdawania matury: na poziom rozszerzony bądź podstawowy.

agata żelaznowska
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  WYBORY, WYBORY...

Nowogardzkie FORUM Samorzą-
dowe jest bezpartyjnym lokalnym 
komitetem wyborczym, który działa 
społecznie. Utrzymuje się z własnych 
składek a nie jak partie polityczne z 
dotacji budżetowych. 

W tych wyborach kandydatów 
na radnych Rady Miejskiej w No-
wogardzie i burmistrza zarejestro-
wało sześć komitetów wyborczych. 
FORUM było wśród nich jedynym 
komitetem bezpartyjnym, ludzi nie-
zależnych, chcących działać bezinte-
resownie dla dobra lokalnej społecz-
ności.

Przed samymi wyborami parla-
ment zmienił ordynację wyborczą. 
Nowa ordynacja wyborcza dopuś-
ciła możliwość „blokowania się” 
komitetów wyborczych. „Zbloko-
wane” komitety wyborcze uzyskują 
korzyść w postaci większej liczby 
wybranych radnych. Pomimo skła-
danych nam przez partie polityczne 
propozycji nie „zblokowaliśmy się” 
aby dać społeczeństwu możliwość 
głosowania na ludzi niezależnych. 
Była to decyzja świadoma, liczyli-
śmy się z mniejszą liczbą wybranych 
z naszej listy radnych, ale chcieliśmy 
dać społeczeństwu jasny sygnał, że 
aby być aktywnym samorządowcem 
nie trzeba od razu zapisywać się do 
partii. Doceniliście to państwo, ob-
darzając nas swoim zaufaniem i gło-
sując na nas, serdecznie za to dzię-
kujemy. 

Komitet Wyborczy Wyborców 
Nowogardzkie FORUM Samorzą-
dowe w wyborach uzyskało w sumie 
1550 głosów. Jest to liczba większa 
niż w wyborach w 2002 roku. Wzro-
sła więc liczba osób, które zaufały 
kandydatom na radnych umieszcza-
nych na naszych listach. „Blokowa-
nie się” innych partii politycznych 
spowodowało zmniejszenie liczby 
radnych wybranych z listy FORUM 
z pięciu w 2002 roku do trzech w 
tym roku.  Z ramienia FORUM Sa-
morządowego mandaty radnych 
zdobyli: Krystyna Wysoszyńska, 
Sławomir Kucal i Marek Krzywania, 
który ubiegał się również o fotel bur-
mistrza. Ostatecznie zajął on trzecie 
miejsce, zdecydowanie wyprzedza-
jąc innych kandydatów z dużych 
krajowych partii, takich jak PO, PiS i 
Samoobrona. Biorąc pod uwagę cią-
głą obecność tych partii w telewizji, 

radiu, prasie, na bilbordach i ilość 
pieniędzy wyłożonych na ich rekla-
mę, Marek Krzywania i FORUM Sa-
morządowe odniosło sukces.

Duża polaryzacja sceny politycz-
nej, kłótnie w parlamencie, wza-
jemne obrażanie się zupełnie niepo-
trzebnie przeniosło się z telewizora 
do nas, do gminy. W telewizji wciąż 
oglądaliśmy reklamy PO, PiS, Samo-
obrony, LPR  a mimo to ich wynik 
w Nowogardzie jest mizerny. LPR 
nie wprowadziła żadnego radnego, 
Samoobrona jednego, PO i PiS zale-
dwie po dwóch. 

Z wszystkich startujących partii 
jedynie PSL wraz z obecnym bur-
mistrzem Kazimierzem Ziembą, 
uzyskało bardzo dobry wynik wy-
borczy, zdobywając osiem manda-
tów. Wyborcy docenili to, że partia 
ta jawi się jako normalna, spokojna, 
przewidywalna i wzbudzająca za-
ufanie. Program PSL jest zbieżny z 
programem FORUM. Dla realizacji 
naszego programu, służącego roz-
wojowi gminy, przyjęliśmy propozy-
cję zawarcia koalicji z PSL i PO.  

Głosując na FOruM Samorzą-
dowe oczekiwaliście Państwo reali-
zacji naszego programu. Zrealizu-
jemy go wspólnie z PSL, PO i bur-
mistrzem kazimierzem Ziembą.

apeluję, aby w II turze wyborów, 
poprzeć kandydaturę kazimierza 
Ziemby na burmistrza nowogar-
du.

Marek krzywania 

Forum Samorządowe popiera 
kazimierza Ziembę

Na ławce pod murkiem

O pospolitym ruszeniu 
i mądrości obywateli…

Witam Panie Stachu – cieszę się, 
że nastało ciepło i wyszedł Pan z 
ukrycia. W domu, jak wiadomo, 
Pana nie nachodziłem, bo… nie 
kandydowałem.

Cieszę się i ja panie gazetowy, że 
pana widzę – myślałem, że pan już w 
ogóle nie piszesz. W kampanii to pan 
aktywny nie byłeś…

Nie byłem, bo i moja gazeta nie była  
- przyjęliśmy założenie, że wszyscy 
mają równe prawa, a głos to mają 
wyborcy. Na naszych łamach były 
więc głosy Czytelników zwolenników 
wszystkich opcji i najbardziej aktyw-
nych kandydatów. W ten bezstronny 
sposób gazeta spełniła swoją rolę. 
Inna sprawa, że niektórzy wcale nie 
oczekiwali naszej pomocy w dotar-
ciu do elektoratu. Woleli spotkania 
…samych z sobą, bo frekwencja była 
zwykle rodzinna.Więc i ja chociaż na 
spotkaniach bywałem nic nie pisałem 
– samo sprawozdanie już musiałoby 
być szkodliwe.

Dla mnie panie redaktorze to kam-
panii wcale nie było – no bo czy plakaty 
i krytyka rządzących ma wystarczyć? 
Co to za kandydat, który nawet na 
spotkanie swego Komitetu Wyborczego 
nie przychodzi, a swoim wyborcom 
nie ma nic do powiedzenia. Pisanie w 
biuletynach przychodzi łatwo (nawet 
nazwisko aktualnego burmistrza moż-
na pisać z błędem) – odpowiadać na 
pytania o wiele trudniej.

A najbardziej to mi żal elektoratu 
prawicowego – tego od Solidarności, 
Porozumienia Centrum, ZCh-N czy 
wreszcie PiSu. Ci ludzie ciągle wierzą 
w swoje ideały, ale ich liderzy są wyjąt-
kowo nieporadni. Zawsze organizują 

się na ostatnią chwilę, w kłótniach i 
szarpaniach kompletują pospolite ru-
szenie i przegrywają. Niech pan, panie 
gazetowy pomyśli jak wyglądałaby 
sytuacja gdyby Ci, którzy teraz starto-
wali pod szyldem PiS zorganizowali się 
zaraz po wyborach parlamentarnych 
w ubiegłym roku- przecież było wia-
domo, że PiS będzie rządzić i że będą 
wybory samorządowe.

Może i Pan ma rację Panie Stachu, 
ale mnie się wydaje, że elektorat 
wyraźnie zmądrzał. Czasy pierw-
szych wyborów kiedy mówiono, że 
i krowa będzie senatorem gdy zrobi 
sobie zdjęcie z Lechem Wałęsą już 
minęły – tylko niektórzy lokalni 
niby liderzy wierzą w skuteczność 
szyldu. Trzeba działać permanentnie 
przez cały okres między wybora-
mi. Pokazywać, że partia istnieje, 
kilku lokalnych działaczy musi być 
jednoznacznie kojarzona z danym 
szyldem. Zaryzykuję twierdzenie, że 
za brak takiej autentycznej działal-
ności zapłaciła także Samoobrona. 
Trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy 
– skąd ma być elektorat jeżeli nie ma 
chętnych na kandydowanie – gdy 
lista jest skromniutka to i głosować 
nie ma na kogo.

Jest jeszcze jedna sprawa, która 
musi się zmienić – skąd mieszkańcy 
czerpią wiedzę o aktywnych ludziach? 
Ano z prasy i z tak zwanego widzenia. 
A najlepiej widać pod pomnikiem 
– kilka razy w roku są rocznice, które 
w żadnym wypadku nie powinny 
dzielić. Nie ma racjonalnego powodu 
aby bojkotować Konstytucję 3 Maja, 
rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej, Dzień Zwycięstwa czy Święto 
Odrodzenia Polski. A widział tam 
Pan kandydatów na burmistrza?

Niestety nie widziałem tych, któ-
rym powinno najbardziej zależeć na 
pokazaniu się.

Pisałeś pan o tym, że po wyborach 
będzie normalny poniedziałek i życie 
będzie się toczyć BEZ WZGLĘDU 
NA WYNIK WYBORÓW. Jak czują 
się dzisiaj dzielni twórcy „bękartów” i 
„sparciałych sztandarów”? I wcale nie 
chodzi mi o dobór słów tylko o traf-
ność głoszonych ocen… Na podobne 
pytania muszą sobie odpowiedzieć 
także ekolodzy – otrzymali poparcie, 
które powinno ich zmobilizować do 
robienia czegoś na TAK, a nie forsować 
totalną, i co gorsza, bezmyślną krytykę 
wszystkich poczynań władz.

CDN
Ze Stasiem rozmawiał LMM

Sukces Wesołej Ferajny
W minioną sobotę na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się 

Wojewódzki Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Nowogardzki 
zespół Wesoła Ferajna wrócił z tej imprezy z 
zaszczytnym tytułem laureata.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach. 
Działająca przy Nowogardzkim Domu Kultury 
Wesoła Ferajna wystartowała jako jeden z wielu 
zespołów śpiewaczych. Podobnie jak inni uczest-
nicy przeglądu mieli dziesięć minut na zaprezen-
towanie przygotowanego materiału. Kierowany 
przez Barbarę Źróbek zespół zaprezentował trzy 
piosenki „Płynie woda szeroko”, „Halinka” i „Bo 
ferajna i kapela” i wyśpiewał sobie tytuł laureata 
i wiążące się z tym prawo do reprezentowania 
naszego województwa w ogólnopolskim prze-
glądzie, który odbędzie się w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Ag



DZIENNIK
NOWOGARDZKI21-23.11.2006 r. �

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

kĄcIk kuLInarny:
lodowiec

Masa: 
5 żółtek 
1/2 szklanki cukru 
1/2 łyżki budyniu waniliowego 
1 szklanka mleka 
cukier waniliowy 
25 dag masła 
2 łyżki kakao 
Ponadto: 
1 opakowanie biszkoptów (15 dag) 
bakalie 
gorzka czekolada 
1 galaretka wiśniowa 
dowolne owoce do dekoracji
Żółtka ubić z cukrem, dodać budyń i 3-4 łyżki zimnego mleka. 

Resztę mleka zagotować z cukrem waniliowym i do gotującego się 
mleka wlać masę z żółtek, ciągle mieszając. Gotować na małym og-
niu, aż masa zgęstnieje. Następnie ostudzić. 

Miękkie masło utrzeć na puszystą masę i dalej ucierając dodawać 
porcjami ostudzony budyń. Gotową masę podzielić na dwie części. 
Do jednej dodać kakao. 

Dno średniej wielkości tortownicy wyłożyć biszkoptami (biszkop-

ty można nasączyć dowolnym ponczem np. przegotowana woda + 
sok z cytryny). Na biszkopty wyłożyć ciemną masę i posypać ją po-
krojoną w kosteczki czekoladą i bakaliami. Następnie rozłożyć drugą 
warstwę biszkoptów, a na nie jasną masę. Na jasnej masie rozłożyć 
dowolne owoce np. wydrylowane wiśnie i zalać tężejącą galaretką, 
przygotowaną wcześniej według przepisu na opakowaniu. 

Całość włożyć do lodówki na ok. 3 godziny.
SMACZNEGO! 

HOrOSkOP:
Baran – zapomnij o tym co oznacza słowo zabawa. Nie będziesz 

miał na nią czasu w tym tygodniu. Nie oglądaj się za siebie tylko weź 
się do pracy!

Byk – ostatnio zaniedbywałeś swoich przyjaciół. Teraz poświęć 
im trochę więcej uwagi. Nawet kosztem własnych sukcesów. 

BLIŹnIĘTa – sam wiesz, że jesteś najlepszy i nikt nie musi Cię o 
tym przekonywać. Przestań jednak wszystkich we wszystkim wyrę-
czać. Każdy powinien sam pracować na swój sukces.

rak – nie uważasz, że znowu za bardzo się obijasz? Chyba nie ro-
zumiesz, że w życiu coś osiągają tylko te osoby, którym bardzo zależy 
i które ciężko pracują. 

LeW – choć tydzień będzie bardzo pracowity, a Ty nie będziesz 
miał siły na nic to jednak pozwól sobie na odrobinę rozrywki pod-
czas weekendu. Nabierzesz sił i ze wszystkim dasz sobie radę.

Panna – nie zawsze wszystko musi układać się po Twojej myśli. 
Pamiętaj, że w życiu bywają lepsze i gorsze chwile. 

WaGa – ile to już dni leniuchujesz i nic nie robisz? Czas wziąć 
się do pracy, bo w końcu sam sobie z jej nawałem nie poradzisz. Nie 
zostawiaj niczego na ostatnią chwilę!

SkOrPIOn – daj pożyć innym i nie czepiaj się wszystkiego. 
Cierpliwość zawsze wynagradza. Nie denerwuj się z byle powodu!

STrZeLec – ktoś cały czas czeka na Twoją pomoc. Nie dawaj mu 
już dłużej czekać, bo on naprawdę potrzebuje Twojej rady jak nigdy 
dotąd. Nadal nie wiesz o kim mowa? Więc chyba straciłeś przyjaciela 
już dawno.

kOZIOrOżec – czas w końcu dać coś od siebie! Nie można 
tylko brać i oczekiwać. Pamiętaj, że ofiarowywanie powinno zawsze 
sprawiać więcej przyjemności niż otrzymywanie.

WOdnIk – ciężko pracowałeś i na efekty nie będziesz musiał 
długo czekać. Należy Ci się chwila wytchnienia. Pamiętaj jednak, aby 
nie spocząć na laurach.

ryBy – jeżeli nadal nie weźmiesz się w garść to kłopoty będziesz 
mieć murowane. Poza tym robisz się strasznie nudny! Popracuj nad 
swoją kreatywnością, bo znajomi uciekają przed Tobą gdzie pieprz 
rośnie!

ZdarZyŁO SIĘ W SZkOLe:
Dnia 10 listopada 2006r. odbył się szkolny konkurs realioznawczy 
wiedzy o Szwajcarii. Konkurs obejmował wiedzę o geografii, 
polityce, historii i znanych ludzi Szwajcarii. Został zorganizowany 
przez nauczycieli języka niemieckiego: Martę Portas, Magdalenę 
Wojciechowską.
W konkursie wzięło udział 8 osób:
1. Katarzyna Chowańska kl. IV TŻ
2. Sonia Gibka kl. II TH
3. Monika Stańczyk kl. II TH
4. Arkadiusz Łys kl. II TM
5. Piotr Bajkowski kl. II TM
6. Seweryn Kornatowski kl. I TE
7. Aneta Jednoróg kl. I TE
8. Paweł Łabik kl. I TE

Skład komisji konkursowej:
Mirosława Szymaniak – nauczyciel języka angielskiego
Marta Portas – nauczyciel języka niemieckiego
Magdalena Wojciechowska – nauczyciel języka niemieckiego
Największą ilość punktów uzyskały uczennice: katarzyna 
chowańska, Monika Stańczyk i Sonia Gibka.
W dniach 15-17 listopada odbyły się próbne matury. Mamy nadzieję, 
że każdy z tegorocznych maturzystów będzie mile zaskoczony przy 
odbieraniu własnych wyników.

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH:
• A było ich tysiące, a nawet setki.
• Adler gromadził pieniądze, ponieważ chciał jechać z synem w podróż 
dookoła świata, albo gdzieś dalej.
• Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.
• Andromaka była wdową, jakiej wielu mężów mogłoby sobie 
życzyć.
• Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę. Ale było 
odwrotnie. 
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ReklaMa

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych 
pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. dekarz,
2. malarz,
3. murarz tynkarz,
4. betoniarz - zbrojarz,
5. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
6. technolog robót wykończeniowych,
zlecimy również podwykonawcom wykonanie robót elewacyjnych, de-
karskich, murarskich i wykończeniowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 
091 57 92 641 lub 091 57 92 651.  Kontakt: Eugeniusz Niziński - 091 57 92 
641 oraz Lucyna Warian - 091 57 92 651.

Serdecznie 
dziękuję 

moim Wyborcom 
za okazane 

zaufanie 
Marek 

Krystkiewicz

Wszystkim, którzy 
obdarzyli mnie 

zaufaniem 
serdecznie dziękuję

Lech Jurek

Przez sześć kolejnych piątkowych wieczorów 
zapraszamy na wykłady z proroczej księgi  
Daniela napisanej ponad 2500 lat temu, 
przepowiadającej przyszłość naszego świata 

Gdzie? – Biblioteka Publiczna, 
Pl. Wolności, nowogard

Kiedy? – od 24.11.2006, godz. 17.00 
WSTĘP BEZPŁATNY!

ReklaMa ReklaMa

W odpowiedzi

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w 
Dzienniku Nowogardzkim nr 85 z dnia 7.112006 r. 
„Pomóżcie tym ludziom” Zarząd Budynków Komu-
nalnych Nowogard wyjaśnia:

Eksmisja mieszkańców z budynku przy ul. Kowal-
skiej 5 rozpoczęła się w 1998 r. W ciągu tych siedmiu 
lat była trzykrotnie wstrzymywana na pisemne prośby 
lokatorki, która uzasadniała prośbę dobrem dzieci. W 
każdym przypadku przychylałem się do jej prośby.

W okresie tym rodzina otrzymała trzy propozycje 
zamiany mieszkania m.in. na mieszkanie w Nowo-
gardzie, Wierzchach i w Osowie.

Z uwagi na to, że stan techniczny budynku oraz 
warunki higieniczno sanitarne uległy znacznemu 
pogorszeniu, Nadzór Budowlany zabronił dalszego 
użytkowania tego obiektu. W dniu 28.10.2005 r. Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 
7356/32/05 nakazał opróżnienie wszystkich pomiesz-
czeń do końca 2005 r. Eksmisja stała się nieodwołalna 
i została wykonana 16.12.2005 r. przez komornika 
Sądu Rejonowego w Goleniowie do lokalu socjalnego 
przygotowanego dla tej rodziny w Osowie 21. Lokal 
ten znajduje się w 12-rodzinnym budynku po byłym 
hotelu robotniczym, który został zaadaptowany na 
lokale mieszkalne, zarządzanym przez Wspólnotę 
Mieszkaniową. Budynek ten został przez gminę 

Nowogard 2 lata temu wyremontowany, wykonano 
między innymi remont dachu, docieplenie budynku 
wraz z nową elewacją.

Zarząd Budynków Komunalnych wyremontował 
natomiast lokal dla tej rodziny. Mieszkanie składające 
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc zostało poma-
lowane, wykonano centralne ogrzewanie etażowe, 
zakupiono nowy piec „co”. Lokal wyposażony został 
w niezbędne instalacje służące do zamieszkania. 
Problem polega na tym, że aby w lokalu był prą należy 
podpisać umowę z Zakładem Energetycznym na jego 
dostawę, czego mieszkańcy nie uczynili. Ogrzewanie 
mieszkania wiąże się natomiast z zakupem opału i 
napaleniu w piecu „co”, ponieważ brak jest lokalnej 
kotłowni i każdy lokal jest wyposażony w indywidu-
alne ogrzewanie. W miejscowości Osowo nie ma gazu 
ziemnego, ale istnieje możliwość zakupu gazu w butli. 
Nadmieniam, że umowa najmu na w/w lokal została 
podpisana przez lokatorkę dopiero w sierpniu 2006 r. i 
to tylko w związku z koniecznością wymiany dowodu 
osobistego. osobistego tak drobnej sprawie jak opłata 
za czynsz lokatorka nie wspomina, a należy dodać, że 
od kilkudziesięciu lat nie płacono za mieszkanie tak 
poprzednie, jak i obecne. Uważam, że mieszkanie to 
spełnia wszelkie wymogi lokalu socjalnego i nadaje 
się do zamieszkania.

Z poważaniem
Wiesław Kaliszewski

  Listy Czytelników

Zakład Fryzjerski 
„LuZ” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140
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OG£OSZENIA dRObNE

Na rozwiązanie tego zadania czekamy do 4 grudnia.

Zabawy z językiem
Dzisiejsza krzyżówka prezentuje dalszy ciąg zabaw z językiem.
Przed Wami diagram krzyżówki częściowo wypełniony. Rozwiązywać można 

na dwa sposoby. Pierwszy trudniejszy sposób to uzupełnienie wolnych pól takimi 
literami, by z literami już wpisanymi utworzyły nowe słowa i powstanie w ten 
sposób poprawnie rozwiązane zadanie. 

Drugi sposób to korzystanie z podpowiedzi – w kratki ograniczone liniami 
przerywanymi należy wpisać nazwy najbliższych członków rodziny. Po pra-
widłowym wpisaniu krzyżówka będzie rozwiązana, a litery z pól oznaczonych 
cyframi od 1 do 4 utworzą końcowe hasło, które należy przysłać do redakcji. 

Przyjemnej zabawy!

NIeRUCHOMOŚCI
• Wynajmę kawalerkę w centrum No-

wogardu. 0604 787 696.
• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 

50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II pię-
tro. 0502 384 315.

 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w 
segmencie, bezczynszowe, góra, dół. 
Błotno 25/4. Tel. 0600 64 97 96, 091 39 
17 956.

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w 
centrum Nowogardu. 0604 787 696.

• Do wynajęcia gabinet lekarski. 0604 
257 285.

• Odstąpię spółdzielcze, lokatorskie, 2 
pokoje, 50 m kw. – ul. Poniatowskie-
go. 0788 205 385.

• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-
sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam kawalerkę Szczecin – Za-
łom. 0605 850 786.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 r., 
przy trasie A-6, 220 m kw. pow. cał-
kowita + strych do adaptacji, garaż, 
działka 522 m kw., własnościowa, 
cena 220.000 zł (tylko gotówka). Tel. 
091 38 51 730, 0508 820 122.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
0660 412 121.

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 
umeblowane w centrum Nowogardu. 
0603 895 622.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 060� �22 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Tanio sprzedam Fiat 126p, 1993 r., za-
rejestrowany, sprawny. 0600 228 038.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 060� 
310 �91.

• Sprzedam VW Golf II, 1989/93 r. – skła-
dak, poj. 1.6TD. 0603 436 347.

• Sprzedam Renault 19, 1993 r., poj. 1.8 
B, el. Szyby, wspomaganie kier., radio 
– okazja + alufelgi z oponami R 15”. 
Tel. 0601 473 240, 091 39 11 659.

• Sprzedam Opel Vectra hatchback, 
1993 r., cena 6.100 zł. 091 39 22 775, 
0889 430 872.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam opony letnie 205x195x65, 
Pirelli. 0602 643 408.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
1� 30�.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 0,40 zł od metra kw. oraz 
rekultywacja wyschniętych trawni-
ków. Inżynier rolnik. 0600 6�3 124.

• Ziemię 30 – 40 ton oddam. Nowo-
gard. Tel. 0605 075 779.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• Usługi remontowo-budowlane 

wykonam. 0608 364 330, 0600 
34� 308.

•	 Profesjonalne strony internetowe na 
indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków. 
Rolety materiałowe. Tanio. 091 39 
72 656.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-

kona „złota rączka”. 091 39 22 �83, 
0660 392 8�1.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 6�4 492.

• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 
322 168.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 3�3 143.
• Usługi transportowe do 1,� t. Fak-

tura VaT. 0888 8�8 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Usługi transportowe. 0694 325 416.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• Przewóz osób do Niemiec z miej-

sca zamieszkania docelowo. 0503 
322 168.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 
703 843.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynarodo-
wego z doświadczeniem C + e, Pol-
ska – Szwecja. 0693 682 492.

• kierowca – może być rencista lub 
emeryt z kat. D. 060� 310 �91.

• Zatrudnię stolarza, pomocnika lub 
pracownika do przyuczenia. 0603 
366 286.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata 
na stanowisko: Pracownik Biura 
Obsługi klienta w Nowogardzie. 
Wymagania: wykształcenie min. 
średnie, znajomość środowiska 
Windows (konfiguracja ustawień 
sieciowych,sterowników) i MS Office, 
zainteresowania w dziedzinie infor-
matyki /sieci/ Internetu, łatwość na-
wiązywania kontaktu i umiejętność 

komunikacji, odporność na stres, 
umiejętność pracy pod presją czasu. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
przesłanie w terminie 14 dni, życio-
rysu zawodowego na adres: VECTRA 
S.A., 73-010 Stargard Szczeciński, ul. 
Os. Zachód A7 lub mailem na adres 
praca@srg.vectranet.pl. Oferta po-
winna zawierać zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię do sklepu niespożywczego, 
najchętniej rencistkę lub emerytkę z 
doświadczeniem w handlu. Tel. 0693 
84 35 33.

• Praca magazyniera chemii gospodar-
czej i kosmetyków. Wymagania: wy-
kształcenie minimum zawodowe lub 
średnie, prawo jazdy kat. B, staż pracy 
w handlu mile widziany, może być 
student. Kontakt Hurtownia „Witter” 
- ul. Fabryczna 1, tel. 0509 861 740.

INNe
•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 

131 575. 
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Suknię ślubną sprzedam, rozmiar 38. 
Tel. 0696 987 322, 091 39 14 135.

• Sprzedam tanio segment młodzieżo-
wy, szer. 3 mb, kolor niebiesko-czar-
ny, stan bardzo dobry. 091 39 21 828, 
cena do uzgodnienia.

• Sprzedam wózek bliźniaczy głęboki 
+ spacerówka, 1 nosidełko. 091 39 
13 474, 0504 078 891.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętrowe w 
dobrym stanie. Tel. 0601 172 993.

• Sprzedam kojec dziecięcy „Brestil” 
– duży, stan b. dobry, cena do uzgod-
nienia. 091 39 21 879.

• Zgubiono telefon Nokia 8800. Znalaz-
cę czeka wysoka nagroda. 0600 38 10 
49.
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OFERTY PRACY PUPINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 20.11.2006r.
OFeRTY PRaCY 

PUP GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Kucharz
2. Mechanik samochodów oso-

bowych
3. Sprzedawca
4. Kierowca kat. C+E
5. Pracownik produkcji ( jeli-

ciarz)
6. Sprzątaczka
7. Przedstawiciel finansowy 
8. Monter okien PCV
9. Pracownik produkcji stroików 

świątecznych
10. Nauczyciel matematyki
11. Operator prasy hydraulicznej
12. Magazynier
13. Pomocnik szklarza
14. Nauczyciel bibliotekarz
15. Elektryk, mechanik traktorzy-

sta
16. Sprzedawca paliw
17. Robotnik rolny

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Łozie-
nica k. Goleniowa)

2.  Szwaczka (Goleniów)
3. Pomoc krawiecka, oferta dla 

osób niepełnosprawnych (Go-
leniów)

4. Kierowca C+E (Gryfice)
5. Kucharz, pomoc kuchenna 

(Glewice k. Goleniowa)
6. Pracownik ochrony(cały kraj)
7. Kompletator, malarz – kon-

serwator, ślusarz – hydraulik, 
elektromechanik (Gdynia)

8. Elektroenergetyk z uprawnie-
niami SEP (Warszawa)

9. Monter alarmów (Dziwnów)
10. Rzeźnik (Goleniów)
11. Brygadzista produkcji, Koordy-

nator produkcji (Goleniów)
12. Magazynier (Gądki k. Pozna-

nia)

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. 
Warszawy 7A
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Pomorzanin Nowogard – Mieszko Mieszkowice 0:4 (0:3)

Beznadziejna gra, beznadziejny wynik
Pomorzanin: Haberski – Kram 

(14’ Marszałek), Dworak, Sokul-
ski, Rzechuła (61’ D. Grusz-
czyński), Skórniewski, Wolny 
(46’ Szobel), Konieczny, Galus, 
Bonifrowski, K. Miklas.

Fatalnie pożegnali się z ki-
bicami piłkarze Pomorzanina 
Nowogard, którzy w ostatnim 
tegorocznym meczu podejmo-
wali przedostatnią drużynę V 
ligi. Zwycięstwo w tym 
spotkaniu wydawało 
się bardziej niż pewne. 
Mieszko Mieszkowice 
w szesnastu kolejkach 
zdołał wywalczyć dzie-
sięć punktów strzela-
jąc zaledwie dziewięć 
bramek. Mecz z Po-
morzaninem znacz-
nie poprawił im ten 
kiepski bilans, bo na-
sza drużyna zagrała 
beznadziejnie i w pełni 
zasłużenie osiągnęła 
równie beznadziejny 
wynik.

Choć zaczęło się tak 
jak wszyscy kibice się 
spodziewali. Pomorzanin w 
pierwszych minutach atakował i 
gdyby naszej drużynie dopisało 
szczęście po akcji Bonifrowskie-
go z K. Miklasem mogli objąć 
prowadzenie. Tak się jednak nie 
stało i już w 6. minucie Kram 
popełnił koszmarny błąd tra-
cąc piłkę przed naszym polem 
karnym co w pełni wykorzystał 
jeden z piłkarzy z Mieszkowic i 
strzałem z 17. metrów pokonał 
Haberskiego. Optymiści liczyli, 
że szybko stracona bramka ko-
rzystnie wpłynie na widowisko i 
nasi zawodnicy rzucą się do od-
rabiania strat. Nic bardziej myl-
nego. Pomorzanin nie forsował 

tempa. Brakowało dokładności, 
pomysłu na grę i zwyczajnej woli 
walki. Dośrodkowania w pole 
karne gości lądowały w rękach 
bramkarza, strzały z dystansu 
były zbyt słabe, a Bonifrowski 
nie był w stanie dobrze uderzyć 
z rzutu wolnego.

Z kolei Mieszko przez chwilę 
zamierzał pilnować korzyst-
nego wyniku ograniczając swe 

ofensywne akcje do strzałów z 
dalszej odległości. Gdy jednak 
zorientował się, że tego dnia 
może pozwolić sobie na znacznie 
więcej bez kompleksów wchodził 
w nasze pole karne. W 31. mi-
nucie kontra gości prawa stroną 
kończy się dośrodkowaniem, 
zdobywca pierwszej bramki z 
trudem opanowuje piłkę co nie 
przeszkadza mu w trafieniu do 
siatki. W 44. minucie zawodnik 
ten kompletuje hattrika. Jeden z 
jego partnerów tańczył nad piłką 
i przy biernej postawie naszych 
obrońców zagrał w tempo i było 
już 0:3. Po chwili bohater po-
łowy meczu bliski był zdobycia 

czwartego gola, lecz jego strzał 
przeleciał minimalnie obok 
bramki.

Tylko niepoprawni optymiści 
mogli się spodziewać, że po 
przerwie obraz gry ulegnie po-
prawie. Pewny swego był trener 
Mieszka, który w drugiej połowie 
dał odpocząć zdobywcy trzech 
bramek. W 54. minucie wyręczył 
go jednak partner. Kontra gości 

lewą stroną, podanie w tem-
po do partnera, który mija 
Haberskiego i było już 0:4.

Pomorzaninowi z kolei 
nic nie wychodziło. Gdy 
już K. Miklas dostał dobre 
podanie nie potrafił tego 
wykorzystać. Więcej pod 
bramką przyjezdnych za-
częło się dziać dopiero w 
końcówce spotkania. W 
75. minucie Galus dośrod-
kowuje do Bonifrowskiego, 
jednak jego strzał głową 
był zbyt lekki by zaskoczyć 
bramkarza. Po chwili to Bo-
nifrowski obsługuje Galusa, 
który trafia w słupek. W 83’ 
minucie bramce Mieszka 

próbuje zagrozić K. Miklas. Bez 
efektu. Minutę później Boni-
frowski przypomina sobie jak 
się strzela z rzutów wolnych. Z 
23. metrów uderza mocno pod 
poprzeczkę, lecz bramkarz zdołał 
wybić piłkę i po chwili Mieszko 
mógł cieszyć się z zasłużonego 
zwycięstwa.

„Kompromitacja. – powiedział 
po meczu trener Pomorzanina 
Wojciech Kubicki – Jedną z przy-
czyn było to, że zabrakło sześciu 
zawodników z podstawowego 
składu, a drugą przyczyną tego, że 
w ostatnim meczu przed własną 
publicznością się skompromito-
waliśmy był fakt, że po prostu nic 
nam nie wychodziło. Dodatkowo 
przed meczem dowiedzieliśmy 
się, że Marek Piątkowski został 
zdyskwalifikowany przez Zachod-
niopomorski Związek Piłki Noż-
nej na dwa miesiące za krytykę 
pracy sędziów w meczu z Piastem 
Choszczno.”

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Piast 

Choszczno 3:1, Radovia Radowo 
Małe - Zorza Dobrzany 10:1, 
Piast Chociwel - Dąb Dębno 2:1, 
Polonia Płoty - Osadnik Myśli-
bórz 5:3, Kłos Pełczyce - Sparta 
Gryfice 1:2, Vineta Wolin - Fagus 
Kołbacz 3:1, Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Odra Chojna 1:2.

Andrzej Garguliński

aktualna tabela:
1.  Dąb Dębno 17 44 42-11
2.  Vineta Wolin 17 39 38-20
3.  Piast Choszczno 17 37 44-17
4.  Odra Chojna 17 34 42-22
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 17 33 30-20
6.  Pomorzanin nowogard 17 31 45-28
7.  Polonia Płoty 17 25 37-26
8.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 22 29-28
9.  Osadnik Myślibórz 17 20 27-40
10.  Radovia Radowo Małe 17 20 27-40
11.  Piast Chociwel 17 19 26-26
12.  Sparta Gryfice 17 19 28-33
13.  Fagus Kołbacz 17 15 17-36
14.  Kłos Pełczyce 17 13 14-29
15.  Mieszko Mieszkowice 17 13 13-21
16.  Zorza Dobrzany 17 4 16-78

   Ze szkolnego sportu 

Gminne 
mistrzostwa 
tenisa stołowego

Wydział Edukacji,  Zdrowia, Kultury, 
Turystyki i Sportu – Urzędu Miejskiego  
w Nowogardzie informuje, że w dniu 15 listo-
pada 2006 roku na sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Wierzbięcinie odbyły się Gminne 
Mistrzostwa Tenisa Stołowego dziewcząt  
i chłopców – szkół podstawowych: 

WynIkI:
dziewczęta:
1 miejsce: SP – Orzechowo, 
op. – andrzej Pluta,
2 miejsce: SP – Strzelewo, 
op. – Waldemar kondraciuk, 
chłopcy: 
1 miejsce: SP – Wierzbięcin, 
op. – józef korkosz,
2 miejsce: SP –Orzechowo, 
op. – andrzej Pluta,
3 miejsce: SP – 3 Nowogard, 
op. – Jacek Cieślak,
4 miejsce: SP – Strzelewo, 
op. – Waldemar Kondraciuk, 
5 miejsce: SP – Żabowo, 
op. – Bartosz Zdanowicz,
SP – Długołęka, 
op. – Rafał Urtnowski, 
7 miejsce: SP – 2 Nowogard, 
op. – Grzegorz Górczewski, 
SP – 4 Nowogard, 
op. – Bogdan Sobolewski,   
Do finałów rejonowych awansowały po 2 

pierwsze zespoły.
Gratuluję zwycięzcom i życzę kolejnych suk-

cesów sportowych. 
Ze sportowym pozdrowieniem:

Tomasz kulinicz

foto archiwum

Krystian Miklas tym razem bramki nie strzelił
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Ostrzyca

upolowano lisa!
W dniu 4 listopada mieszkańcy Ostrzycy w sposób szczególny uczcili 

patrona myśliwych św. Huberta – dopingowali kilkunastu jeźdźców repre-
zentujących stajnie powiatu goleniowskiego, którzy tradycyjnie gonili lisa, a 
przy okazji otrzymali prezent – plac zabaw dla dzieci.

Główni organizatorzy – Gospodarstwo Agroturystyczne „Folwark pod 
Lasem – Wiesława i Jerzy Furmańczykowie”, miejscowi działacze PSL, dru-
howie z OSP i sołtys zadbali o bogaty program imprezy- nawet deszcz na czas 
głównego punktu spotkania przestał padać!

Tekst – Lesław M. Marek
Foto – Jerzy Furmańczyk

W pogoni za lisem najlepsza okazała się przedstawicielka stajni Modrze-
wie koło Goleniowa Sylwia Barbarska na koniu „Farma”. Puchar „Huber-
tusa” wręcza kandydat na burmistrza Kazimierz Ziemba.

Do zawodów stanęło 12 koni dosiadanych przez najlepszych dżokejów 
poszczególnych stajni z całego powiatu goleniowskiego.

Uroczystego ot-
warcia placu doko-
nuje: kandydat na bur-
mistrza Kazimierz Ziemba, 
sołtys Ostrzycy Darek Olejnik i 
przedstawicielka przyszłych użyt-
kowników Monika Kuśmider.

Gdzie dzierżawca 
Targowiska?

  Sprawy Czytelników

Sprawą Targowiska Miejskiego 
zajmowaliśmy się na naszych łamach 
wielokrotnie. Miało być lepiej, a 
jest…?

Oddajmy głos handlowcom, którzy 
mają tam stoiska:

„Do 15. każdego miesiąca musimy 
wnosić opłaty za stoisko. Nikt się 
temu nie sprzeciwia, gdyż wiemy, że 
jak nie zapłacimy zostaniemy z placu 
targowiska usunięci. A to przecież jest 
nasze miejsce pracy. Z tego musimy 
utrzymać siebie i nasze rodziny.” 

„Dzierżawca jest nieuchwytny. W 
ogóle się na targu nie pokazuje. Pie-
niądze pobiera inny człowiek, który 
jest przez tego pana wynajęty.”

„Do zadań dzierżawcy należy 
dbałość o estetykę, rozbudowę i na-
prawy bieżące. Za to i na to pobiera 
pieniądze i to niemałe. Tymczasem 
nic się nie dzieje. Z toalet nawet nie 
można skorzystać, bo najpierw trzeba 
do nich dopłynąć. To samo dzieje się 
na Targowisku w miejscu, które nie 
ma zadaszenia, wszędzie jest błoto. 
Klienci nas omijają szerokim łukiem. 
Od dawna nie są naprawiane utwar-
dzone wcześniej drogi, pełno dziur, na 

których niejedna klientka połamała 
sobie obcasy.”

„Klienci na zakupy przychodzą tyl-
ko na początek Targowiska. Dalej nie 
chodzą, bo jest tak ciasno, że przejść 
nie można. Nasz dzierżawca nie robi 
nic. A przecież można by ten problem 
jakoś rozwiązać.”

„Nie wiemy na co są przeznacza-
ne nasze pieniądze, skoro nic się na 
naszym Targowisku nie robi. Gmina 
twierdzi, że remonty i rozbudowa Tar-
gowiska jest w gestii dzierżawcy, który 
niby jest, a jakby go nie było.”

Wielu z handlowców chciałoby, aby 
Targowisko było przejęte przez gmi-
nę. Aby to właśnie gmina zatrudniła 
dozorców i im płaciła. Sprzedawcy 
należne pieniądze chcą wpłacać 
do kasy Urzędu Gminy, wówczas 
zmniejszyłoby się zadłużenie gminy. 
A co najważniejsze, wiadomo by 
było od kogo oczekiwać radykalnych 
działań.

A, że te są potrzebne to widać, 
słychać i czuć. 

Może po wyborach…
I. karczyński

Cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego 

Poświęcono
nowy krzyż

Szanowni Państwo!
Jak już informowaliśmy reprezentowane przez nas ugru-

powania: PO, Samoobrona i Forum Samorządowe tworzą 
większość w nowo wybranej Radzie Miasta i Gminy No-
wogard i udzielają swojego poparcia kandydaturze                                                  

                       Kazimierza Ziemby 
w drugiej turze wyborów na burmistrza miasta.
Jednocześnie prosimy Państwa o czynny udział 
w wyborach 26.11.2006 r. 

Artur Gałęski
Marek Krzywania
Nikodem Stasik
Andrzej Mucek

ReklaMa

Tragedia na Śląsku

Cała 
Polska 
w żałobie
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kaleNDaRiUM
24 liSTOPaDa
imieniny: Aleksander, Andrzej, Biruta, Chryzogon, 
Dargorad, Dobrosław, Ema, Emilia, Emma, Firmina, Flo-
ra, Franciszek, Gerard, Gerarda, Gracja, Jan, Joachim, 
Mina, Pęcisław, Piotr, Protazy, Roman, Twardomir, 
Walenty i Walentyn
Światowy Dzień Tańca

25 liSTOPaDa
imieniny: Beatrycze, Elżbieta, Erazm, Godzimir, Kata-
rzyna, Maria, Merkury, Mojżesz i Tęgomir
ONZ - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy 
wobec Kobiet
Dzień kolejarzy i Tramwajarzy
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Bez Futra

26 liSTOPaDa
imieniny: Alipiusz, Ammonia, Ammoniusz, Delfin, 
Delfina, Dobiemiest, Faust, Hezychiusz, Jan, Kajetana, 
Konrad, Konrada, Lechosław, Lechosława, Leonard, 
Leonarda, Marceli, Nikon, Pachomiusz, Piotr, Stylian, 
Sylwester, Sylwestra, Syrycjusz i Teodor

27 liSTOPaDa
imieniny: Achacjusz, Achacy, Astryda, Bernardyn, Da-
mazy, Dominik, Gustaw, Gustawa, Maksymilian, Oda, 
Jakub, Jozafat, Maksym, Stojgniew, Walerian, Walery, 
Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, Wirgiliusz i Żaneta

ReklaMa

Ferma Drobiu w Kościuszkach 

zatrudni 2 osoby:
  - mechanik–traktorzysta
  - elektryk

Tel. 0602 299 789, 091 39 18 314

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.
• Oddam dwa łóżka i biurko. Tel. 091 39 

20 629.
• Oddam dwa tapczany. Tel. 091 39 20 164.
• Oddam biurko i rower (bez siodełka). Tel. 

091 39 26 539.
Z góry dziękujemy.  Redakcja

Felczer wyłudził 42 tys. zł
Henryk P., emerytowany felczer z naszego miasta w ciagu półtora roku wypisał na siebie i swoją 

rodzinę 451 całkowicie refundowanych recept. Zdaniem prokuratury tym sposobem wyłudził z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 42 400 zł.

Na podstawie umowy z za-
chodniopomorskim oddziałem 
NFZ Henryk P. miał prawo do 
wystawiania recept, a jako in-
walida wojenny miał prawo do 
ich całkowitej refundacji. Z tych 
uprawnień korzystał w pełni. W 
okresie od grudnia 2003 roku 
do czerwca 2005 roku wypisał 

na siebie i na swoją rodzinę 451 
recept. 

Pracowników NFZ zaskoczyła 
ilość i rodzaj przepisywanych 
medykamentów. Były to m.in. 
leki na niepłodność, menopau-
zę, środki antykoncepcyjne czy 
duże ilości antybiotyków. NFZ 
złożył zawiadomienie do pro-

kuratury. Postawiono mu zarzut 
wykorzystywania swoich upraw-
nień w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych oraz fałszowanie 
recept. Grozi mu do 8 lat wię-
zienia. Oskarżony nie przyznaje 
się do winy.

Ag

Komunikat policji
W ostatnich tygodniach na terenie miasta 

Nowogard doszło do kilku poważnych zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych, w tym śmiertel-
nych. Policjanci apelują do wszystkich uczestników 
ruchu drogowego o zachowanie zgodne z zasadami 
ruchu drogowego, zwłaszcza w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych. Jednocześnie policjanci 
w najbliższym czasie zwrócą większą uwagę na 
zachowanie kierowców i pieszych, a w uzasadnio-
nych przypadkach zastosowane zostaną sankcje 
karne przewidziane prawem.

Nowogardzka „konwojówka”
- po remoncie!

W dniu 17 listopada 2006 roku w Komisaria-
cie Policji w Nowogardzie odbyło się uroczyste 
przekazanie wyremontowanych pomieszczeń, w 
których funkcjonuje nowo powstała komórka or-
ganizacyjna o nazwie Ogniwo Konwojowe, które 
podlega bezpośrednio pod Wydział Konwojowy 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
Nowo powstałe Ogniwo przejęło do realizacji 
konwoje, które dotychczas wykonywali policjanci 
z Komisariatu w Nowogardzie. 

Wykonują oni konwoje osób do sądów, zakładów 
karnych, zakładów poprawczych oraz prokurato-
rów na terenie całego województwa zachodniopo-
morskiego oraz województw ościennych. Komórka 

składa się z 6 policjantów, jej kierownikiem został 
asp. Wojciech Forgiel - dotychczasowy dzielnico-
wy KP Nowogard. Środki na remont przekazała 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ale 
większość prac remontowych wykończyli sami 
policjanci w czasie wolnym od służby. W uro-
czystości przekazania pomieszczeń uczestniczyli 
między innymi: Naczelnik Wydziału Konwojowego 
KWP w Szczecinie podinsp. Jerzy Koralczyk, Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie 
nadkom. Andrzej Kąkol oraz Komendant Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie nadkom. Stanisław 
Saniuk. 

Ag

Dyrektorowi 
Zakładu Karnego 

Piotrowi Frontczakowi 
oraz 

pani Ilonie Rafińskiej 
za pomoc i wsparcie w pracach 
na rzecz przedszkola serdeczne 

podziękowania 
składają 

dzieci, personel i dyrektor 
Przedszkola nr 4

Nowogardzki Dom Kultury 

ogłasza nabór 
młodzieży chętnej uczestniczyć 

w nowej formie 
artystycznej 

w kole 
ceramicznym. 
Zapisy przyjmowane będą 

do 15.12.2006 r. w pracowni 
plastycznej – gabinet nr 2 - u 

instruktora pani Zofii Frydryk 
(codziennie oprócz środy w 

godz. od 12.00 do 19.00). 
Chętnych serdecznie 

zapraszamy.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI24-27.11.2006 r.  3

ReklaMa

ReklaMa

Cała Polska 
w żałobie

We wtorek po południu wydarzyła się największa od 27 lat katastrofa gór-
nicza w polskiej kopalni – wybuch metanu w kopalni „Halemba” w Rudzie 
Śląskiej pozbawił życia 23 górników. Przez całą noc rodziny uwięzionych wraz 
z Premierem Jarosławem Kaczyńskim modliły się o cud – cudu nie było. Po 
kilkukrotnych próbach zastępy ratownikow dotarły do ciał pracujących w 
tym feralnym miejscu górników.

Prezydent Lech Kaczyński ogłosił ogólnonarodową żałobę, która potrwa do 
soboty włącznie, telewizja zmieniła układ programu nadając mu poważny i 
pełen zadumy charakter, wszystkie partie polityczne, których kandydaci biorą 
udział w II turze wyborów zawiesiły huczne i radosne elementy kampanii wy-
borczej. Nasza gazeta również nie publikuje ostrych artykułów wyborczych.

Rząd i Prezydent deklarują pomoc dla rodzin poszkodowanych, Caritas 
otwiera konto zbierając pieniądze, TVP przekazała milion złotych na ten 
szczytny cel. Zjednoczył się w bólu i cierpieniu cały Naród!

Czy dopiero w obliczu katastrofy, wynikającej z bezradności w walce z 
żywiołami potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, docenić pracę górnika? 
Przecież nie tak znowu dawno górnikom odmawialiśmy prawa do większych 
zarobków i emerytur.

A dzisiaj przy flagach opuszczonych do połowy masztu, przy palących 
się zniczach zadajemy sobie pytanie – czy tak musiało być? Czy jedynym 
kryterium istnienia kopalni ma być wynik finansowy? Czy tam na poziomie 
1030 metrów musiał być 21-letni chłopak, który o pracy pod ziemią nie miał 
pojęcia, bo górnikiem nie był?

Zjechał bo chciał zarobić na chleb, a kierownictwo kopalni wysłało Go tam, 
bo był tańszy od doświadczonego górnika! 

Współczesne życie ma swoje prawa – jedni umierają, a inni w tym samym 
czasie pracują – kopalnia nie przerwała wydobycia. I tej tragicznej nocy działy 
się rzeczy dla nas mieszkających daleko od kopalń zdumiewające – jedna z 
matek płakała, bo syn jej zginął w kopalni, a druga – jej sąsadka – żegnała 
swego jedynaka, który zjeżdżał na szychtę…

Żadne memento mori tych faktów nie zmieni – życie toczy się dalej…
Lesław M. Marek

Strajk listonoszy 
dotarł do Nowogardu

Od kilku dni w wielu miastach Polski strajkują listonosze. Od poniedziałku 
listów, paczek i przesyłek poleconych nie otrzymują mieszkańcy Szczecina. 
Od środy ta sama niedogodność spotkała mieszkańców naszego miasta i 
okolic.

Najważniejszym powodem strajku 
– jak to często bywa – są pieniądze. 
Listonosze domagają się podwyżki płac 
o 250 zł oraz zrównania płac najmniej 
zarabiających. Na to dyrekcja nie chce 
się jednak zgodzić.

Uczestnicy straj-
ku uważają, że te 
pieniądze należą 
im się ze względu 
na większy zakres 
obowiązków. Z 
miesiąca na mie-
siąc zwiększa się 
ilość reklam, które 
muszą dostarczać 
do skrzynek, a do 
tego mają obo-
wiązek świadczyć 
usługi bankowe 
oferowane przez 
Po cztę  Polską . 
Przy tym wszyst-
kim sami muszą zadbać m.in. o portfele 
do przechowywania powierzonej im 
gotówki, a nawet długopisy.

Nierealne są również normy czasowe 
przewidziane na poszczególne czynno-
ści wchodzące w zakres obowiązków 
listonoszy. Według nich wręczenie listu 
poleconego powinno trwać kilkanaście 
sekund, choć często zdarza się, że adre-
saci mają problemy ze znalezieniem 
wymaganego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, co znacznie wydłuża 
czas usługi.

Nie wiadomo jak długo potrwa pro-
test. We wtorek po południu odbyło się 
spotkanie pracowników nowogardzkiej 
poczty z ich przełożonymi ze Stargardu. 
Jak widać nie doszło do porozumienia 
skoro następnego dnia wszyscy listo-

nosze stawili się w miejscu pracy, lecz 
nie wyjechali na swoje rewiry. Strajk 
zapewne skończy się gdy stanowiska obu 
stron konfliktu się do siebie zbliżą. Nie-
stety, nie zdołaliśmy się dowiedzieć czy 

są na to szanse, gdyż 
nowogardzcy listo-
nosze nie chcieli 
się wypowiadać.

Bardziej  roz-
mowny był były 
pracownik poczty 
w Stargardzie. „Wa-
żąca kilkanaście ki-
logramów torba, z 
którą trzeba prze-
być cały wyznaczo-
ny rejon to codzien-
ność. Przypomina 
to żołnierski marsz. 
My nosimy to na 
jednym ramieniu. 
Jak się nie wyrobi-

łem to był mój pech. Zatrudniali czasami 
na umowy do roznoszenia ulotek. Kilku 
chłopaków odbywało służbę zastępczą, 
ale i tak jak ktoś miał urlop albo zwol-
nienie to trzeba było zrobić jego rejon. 
Nikt nie pytał czy mamy czas. Żeby nam 
jeszcze zapłacili jakieś godne pieniądze. 
To jest odpowiedzialność. Nosiliśmy prze-
cież pieniądze. Były pomyłki, bo człowiek 
był zakręcony. Zdarzało się niektórym 
wypłacić za dużo. O pewnych sprawach 
nie będę mówił, bo byłyby to poważne 
oskarżenia.”

O ile problemy z wysłaniem czy ode-
braniem listów i paczek są dotkliwie 
odczuwalne, to emerytury, renty czy 
zasiłki dla bezrobotnych można odbie-
rać na poczcie.

Ag
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Z tej okazji w poniedziałkowe 
popołudnie kościół wypełnił się 
wiernymi i zaproszonymi gośćmi, 
wśród których znalazła się przed-
stawicielka Zarządu Głównego 
Ogólnopolskiego Związku Sybira-
ków. Również inne koła Sybiraków, 
których patronem jest właśnie św. 
Rafał Kalinowski, przysłały swoje 
delegacje. Tuż przy ołtarzu ustawiły 
się poczty sztandarowe szczeciń-
skiego oddziału Związku Sybiraków, 
Zarządu Głównego Zachodnio-
pomorskiego Związku Sybiraków 
oraz kół ze Szczecina Śródmieścia, 
Łobza i Goleniowa. Obecni byli 
również harcerze z hufca ZHP im. 
Zesłańców Sybiru ze Szczecina. 
Ze swoimi sztandarami pojawili 
się również szczecińscy kolejarze, 
których Św. Rafał Kalinowski także 
ma w swojej opiece oraz uczniowie 
nowogardzkiego Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych.

Najważniejszym punktem mszy 
było poświęcenie przez ks. Ar-
cybiskupa ogromnego krzyża z 
wizerunkiem Chrystusa. Jest to 
wierna kopia dzieła ojca włoskiego 
malarstwa, za jakiego uznawany jest 
Giovanni Cimabue. Oryginał znaj-
duje się we Włoszech, w kościele 
San Domenico w Arezzo. Wykonał 
ją szczeciński artysta plastyk Ta-
deusz Makulec, który jest autorem 
dwóch innych znajdujących się już 
w nowogardzkim kościele obrazów 

przedstawiają-
cych wizerunek 
patrona świą-
tyni św. Rafała 
Kalinowskiego 
i „Miłosierdzie 
Boże”.

Nowy krzyż 
wzbudza skraj-
ne emocje. Jedni 
parafianie są za-
chwyceni, innych 
niemal odrzuca 
widok cierpią-
cego Chrystu-
sa. „Wszyscy by 
chcieli, żeby ten 
Pan Jezusek był 
taki ładny. – tłu-
maczy proboszcz 
parafii ks. Ka-
zimierz Łukja-
niuk – Żeby nie 
było pokazanej 
tej ekspresji, tego 
bólu, tego cier-
pienia. Ale prze-
cież Pan Jezus wiszący na krzyżu 
to nie był taki ładny widok. Zresztą 
jak oglądaliśmy film „Pasję” to tam 
było pokazane to cierpienie. I tutaj, 
szczególnie średniowiecze chciało 
pokazać Jezusa takim jakim był on 
w rzeczywistości, ten nadmiar cier-
pienia, które jest jakby jednocześnie 
nadmiarem miłości Pana Boga do 
człowieka. Nie może to być takie 

ładne, ułożone, klasyczne, bo naj-
prościej byłoby zrobić mężczyźnie 
ładne zdjęcie i powiesić. To nie na 
tym polega. To ma robić wrażenie 
na człowieku. Człowiek nie może się 
przyglądać i mówić: Panie Jezu jaki 
ty jesteś ładny. To ma uderzać”

I z pewnością uderza.
Ag

Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego 

Poświęcono nowy krzyż
W miniony poniedziałek do kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego przybył ks. Arcybiskup Senior Marian 

Przykucki by poświęcić nowy, ogromny wizerunek Chrystusa, który zawisł nad ołtarzem.

Szanowni Państwo !
Powstaje „Kronika odbudowy kościoła w 

Nowogardzie”! 
3 grudnia br. mija rok od tragicznego w 

skutkach pożaru kościoła pw. WNMP w 
Nowogardzie.

Ogień strawił zabytkową dzwonnicę i spo-
wodował nieodwracalne zniszczenie dzwonów 
oraz organów. Wskutek pożaru ucierpiało tak-
że wnętrze kościoła. 

Wieść o pożarze wstrząsnęła wszystkimi 
mieszkańcami Nowogardu i okolicznych miej-
scowości. Jednak już kilkanaście  godzin po 
pożarze wiadomo było, że kościół i dzwonnica 
odzyskają dawną świetność. 

Osoby prywatne oraz firmy i instytucje po-
stanowiły włączyć się w dzieło odbudowy - czy 
to poprzez wykonanie konkretnych prac czy 
też  przekazanie pieniędzy. 

Z każdym dniem nasza świątynia, której hi-
storia sięga XIII wieku staje się coraz piękniej-
sza. Od początku odbudowy proboszcz Parafii 
p.w. WNMP ks. Grzegorz Zaklika prowadzi  
pamiętnik, który pokazuje, jak dzięki ludzkiej 
życzliwości i często bezinteresownemu  zaan-
gażowaniu wielu osób nasz kościół staje się 
jeszcze piękniejszy niż był przed pożarem. 

Moja skromna osoba przygotowuje zdjęcia do 
„Kroniki odbudowy kościoła w Nowogardzie”. 
Wydana w formie książkowej będzie wyrazem 
wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczy-
nili się do odbudowy naszej świątyni. 

„Kronika” będzie także zapisem fragmentu 
historii naszego miasta. Dlatego zwracam się z 
gorącą prośbą o finansowe wsparcie tego wy-
dawnictwa. 

Wraz z ks. Grzegorzem Zakliką chcemy, aby 
„Kronika” ukazała się drukiem dokładnie w 
rocznicę pożaru z 03.12.2005 roku. 

Wszyscy sponsorzy zostaną wymienieni na 
stronach tej publikacji. 

Uzyskane środki z wydania książki zostaną 
przeznaczone na renowację - konserwację oł-
tarza. 

Z góry dziękuję za wsparcie
Franciszek Karolewski

Dokąd zmierzasz szkoło?
Liberalizm prowadzi do źle rozu-

mianej wolności, to z kolei podważa 
fundamenty moralno – etyczne. 
Filozofia liberalistyczna jest więc an-
typedagogiczna. Ojciec prof. Albert 
Krąpiec głosi i ostrzega: :Jeśli zagro-
żona jest moralność, życie religijne, 
kultura, to do głosu dochodzi cywi-
lizacja śmierci”. Treścią nauczania 
powinno być życie zgodne z naturą 
ludzką i społeczną, nauką kościoła.

Ludzie powinni być nie tylko 
mądrzy, ale także muszą być ludźmi 
sumienia.

Jestem emerytowanym nauczy-
cielem. W szkole przepracowałem 
32 lata. Oburza mnie, dystansuje i 
krytycznie każe patrzeć na to całe zło, 
panujące w polskiej szkole.

Nigdy nie zachwycałem się szkołą 
w PRL-u. W wielu jej punktach by-
łem bezwzględnym adwersarzem. Po 
zwycięstwie Solidarności w nowych 
warunkach politycznych, miało być 

inaczej: demokratycznie, uczciwie, 
sprawiedliwie i odpowiedzialnie.

Szkoła stała się antypedagogiczną 
ponieważ:

- nie uczy ocen
- wprowadziła patologiczną to-

lerancję
- lansuje bezstresowe wychowa-

nie
- nie uczy odpowiedzialności.
Szkoła jest jakąś dziwna hybrydą, 

zaprzeczeniem tego do czego została 
powołana. Szerzy się w niej bandy-
tyzm, chamstwo, zła solidarność. 
Badania wykazuję, że przeciętność 
to reguła.

W szkołach już od najmłodszych 
klas uczniowie (45-60%) rozpoczy-
nają wszelkie katalogowe inicjacje. 
Nauczyciele postawieni zostali do 
kąta. Uczniowie mają rzecznika swo-
ich praw, nauczyciele prokuratora.

Problemem, o którym się głośno 
nie mówi jest przymus edukacyjny. 

To on przede wszystkim nie pozwala 
przywrócić w szkołach dyscypliny. 
Na razie szkołę i dom opanowała 
agresywna subkultura.

Powinniśmy wspierać zmiany jakie 
proponuje rząd i Sejm, i których do-
maga się duża część nauczycieli.

Szkoła musi tworzyć zdrowy mo-
nolit. Należy poddać ocenie i wery-
fikacji stan związków zawodowych 
(ZNP i NSZZ „Solidarność”). Na tej 
linii dochodzi często do ostrych spięć. 
Polityka partyjna ściga się z funkcja-
mi i zadaniami, do jakich ustawowo 
powołane są te ciała. Myślę, że słuszne 
kroki i rozwiązania na poziomie 
samorządów będą wspierane przez 
społeczności gminne.

Hasło nie ma wolności bez od-
powiedzialności, powinno się stać 
ogólnonarodowym.

Wszystkim, którym zależy na 
zdrowej, normalnej i bezpiecznej 
szkole i Polsce zapytajmy raz jeszcze 
– dokąd zmierzasz szkoło i Polsko? 
Dokąd?

T. Filipczak
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Informujemy, że   
28 listopada 2006 r.

wtorek 
w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, 
zapraszamy!

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Protest w Zakładzie 
Karnym

W poniedziałek przed bramą nowogardzkiego Zakładu Karnego, podob-
nie jak w innych placówkach tego typu, zawisły flagi, będące – jak na razie 
– jedynym znakiem protestu ogłoszonego przez Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Jeśli 
to nie przyniesie efektu protestujący posuną się do tzw. strajku włoskiego.

Zabrali nam wszystkie 
świadczenia socjalne

Rozmowa z przedstawicielami protestujących pracowników służby wię-
zienne Jackiem Rafińskim i arturem Bojanowiczem.

Powodem rozpoczęcia protestu 
było przyznanie podwyżki, której 
w praktyce... nie będzie. Pominięcie 
Służby Więziennej w przyznaniu 
podwyżek zaplanowanych w budże-
cie państwa na przyszły rok spowo-
dowało, że podjęto próbę ratowania 
sytuacji przesuwając niektóre środki 
w samym budżecie więziennictwa. W 
przygotowanym przez NSZZ FiPW 
materiale czytamy, że „nawet opty-
mistyczna wersja podwyżki, w średniej 
wysokości około 219 zł nie jest w stanie 
zrekompensować utraty comiesięcznej 
kwoty około 250 zł – tylko z tytułu 
likwidacji równoważnika za brak 
mieszkania, a taka sytuacja dotyczyć 
będzie kilku tysięcy funkcjonariuszy i 
ich rodzin.”

Posunięć niekorzystnych dla funk-
cjonariuszy jest znacznie więcej. 
Jedną z najbardziej bolesnych jest 
likwidacja prawa do pomocy w uzy-
skaniu mieszkania. Kiedyś istniała 
możliwość otrzymania bezzwrotnej 
dotacji w wysokości 30 500 zł. Teraz 
pracownicy Służby Więziennej mogą 
uzyskać około 92 000 zł, tyle, że w 
formie pożyczki, którą muszą spła-
cić w ciągu dziesięciu lat. Zdaniem 
związkowców „...Beneficjentami 

takich rozwiązań pozostanie jedynie 
wąska kadra zarządzająca, posiadają-
ca wyższe uposażenia” a sam projekt 
powstał „... w celu zaspokojenia po-
trzeb mieszkaniowych, ale wyłącznie 
wąskiej grupy funkcjonariuszy” oraz 
„... wychodzą jedynie naprzeciw 
ambicjom budowlanym niektórych 
funkcjonariuszy.”

W tej sytuacji NSZZ FiPW żąda 
zrównania wskaźników uposażenia 
między Służbą Więzienną a Policją z 
dniem 1 stycznia 2007 roku, zagwa-
rantowania wzrostu uposażenia w 
latach 2007 – 2009 na zasadach i w 
wysokości takich jak służby mundu-
rowe podległe MSWiA oraz utrzy-
mania dotychczasowych uprawnień 
socjalnych występujących w innych 
służbach mundurowych. Na razie 
przed Zakładami Karnymi zawisły 
flagi związkowe, lecz jeśli nie dojdzie 
do porozumienia wprowadzony 
zostanie strajk włoski polegający 
na rygorystycznym przestrzeganiu 
przepisów.

Ag

Przed nowogardzkim Zakładem 
Karnym zawisły falgi.

„Dziennik Nowogardzki”: Jakie 
są przyczyny protestu ogłoszonego 
przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa?

Jacek Rafiński: W planie budżeto-
wym mówi się o podwyżkach dla służb 
mundurowych skupionych w MSWiA. 
My, jako „klawisze” podlegamy pod 
Ministerstwo Sprawiedliwości, lecz 
mimo to mieliśmy otrzymać podwyżki. 
Ostatecznie zaplanowano podwyżki 
tylko dla prokuratorów i sędziów. To 
zostało przez rząd zaklepane w prowi-
zorium budżetowym. Z tym, że potem 
związki zawodowe narobiły szumu i 
podczas rozmowy z panią wiceminister 
usłyszeliśmy zapewnienie, że zajmie 
się tą sprawą. Ponieważ już środków 
finansowych z budżetu wyrwać się nie 
dało, więc uradzili, że wygospodarują 
je z budżetu samej służby więziennej. 
Odbyło się to kosztem naszych upraw-
nień socjalnych. My, jako związek nie 
możemy się na to zgodzić, ponieważ w 
niektórych przypadkach nie pasuje to 
do ustawy o służbie więziennej. Ustawa 
mówi, że funkcjonariusz ma prawo do 
mieszkania służbowego ewentualnie do 
pomocy w tym zakresie tyle, że teraz tak 
to zmodernizowano, że zamiast pomocy 
finansowej, którą ma otrzymać oferuje 
mu się kredyt niby nisko oprocento-
wany, z tym, że na okres maksymalnie 
dziesięciu lat. Więc jeśli ktoś chce wy-
kupić sobie mieszkanie to biorąc kredyt 
na ten okres musi płacić miesięczną ratę 
w wysokości około 1000 zł. Zarabiając 
1500 zł czy 1400 zł w przypadku młode-
go funkcjonariusza nie ma możliwości, 
żeby to spłacił. A z reguły ci, którzy 
pracują dłużej już mają te mieszkania 
i zarabiają jakieś godziwe pieniądze, 
około 2000 zł, więc na te mieszkania 
mogą sobie pozwolić. Są jeszcze inne 
przywileje, które nam odebrano.

„D.N.”: Wychodzi, więc na to, że do-
staniecie podwyżki z tych pieniędzy, 
które zostaną wam odebrane. Tak to 
chyba można uprościć.

J.R.: Tak. Wygospodarowali pewne 
pieniądze, z budżetu państwa więcej nie 
mogli wyciągnąć, bo minister finansów 
na to nie pozwolił, bo byłaby zbyt duża 
dziura budżetowa. Ponieważ wszystko 
zostało już zaklepane nie ma możli-
wości odwrócenia całej tej procedury. 
Pozostało gospodarowanie pieniędzmi 
przeznaczonymi na służbę więzienną. 
Pomysł niby dobry, lecz nie w tym 
kierunku. Można było te pieniądze wy-
gospodarować w innych dziedzinach. W 
tej chwili w naszej służbie z uprawnień 

socjalnych praktycznie nic nie zostaje. 
Wszystko jest oskubane maksymalnie, 
w tej chwili nie ma nic. Tyle, że mło-
demu funkcjonariuszowi w ustawie 
obiecuje się m.in. prawo do mieszkania 
służbowego a z drugiej strony żadnej 
pomocy. Jeśli weźmie 20 czy 30 tysięcy 
zł podwyżki to co on za to kupi?

artur Bojanowicz: Funkcjonariusze 
na początku swojej pracy, mając dzieci 
i żonę, która w takich małych miejsco-
wościach jak Nowogard najczęściej nie 
pracuje są zmuszani stawać przy okien-
ku opieki społecznej razem ze swoimi 
podopiecznymi, byłymi osadzonymi, 
ludźmi, których musieli izolować. Sytu-
acja jest kuriozalna. To jest nienormalne 
w państwie, w którym cały aparat naci-
sku jest gratyfikowany po to, żeby nie 
było sytuacji korupcjogennych. Sytuacja 
jest po prostu niezdrowa.

J.R.: Przy opracowywaniu tego bu-
dżetu wszyscy liczyli, bo taki był za-
mysł, że wszystkie służby mundurowe 
dostaną podwyżki. Jeśli wszystkie to 
wszystkie. Nikt nie spodziewał się, że 
minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji dostanie zielone światło, a reszta 
zostanie potraktowana po macoszemu. 
Tym bardziej, że zrównanie równoważ-
nika, czyli wskaźnika wyliczeniowego 
stosowanego przy wyliczaniu płacy 
minimalnej praktycznie od dziesięciu 
lat jest przez każdy rząd obiecywane. 
Obiecują, że będziemy mieli taki sam jak 
policja i co roku dzieje się inaczej. 

„D.N.”: Jak w praktyce będzie wy-
glądał ten protest?

J.R.: Niestety, służba więzienna nie 
może protestować tak jak inne związki, 
czyli na przykład zablokować przyjęcia 
albo nie pozwolić na zwolnienie czy nie 
dać osadzonym jeść. Prawdopodobnie, 
jeśli nie dojdzie do porozumienia, jest 
przewidziany strajk włoski, czyli bardzo 
rzetelne i sumienne wykonywanie swo-
ich obowiązków. To będzie uciążliwe 
zwłaszcza dla zewnętrznych „kontra-
hentów”. Jeśli przyjedzie policjant 
na widzenie czy prokurator załatwić 
jakieś czynności to bardzo dokładnie 
i fachowo będziemy przeprowadzać 
procedury, tak jak mówi przepis. Innej 
możliwości nie mamy. Zarząd główny 
jest umówiony z ministrem na rozmowę 
i od efektów tych rozmów będzie zależa-
ło co dalej. Może uda im się wypracować 
jakiś kompromis.

„D.N.”: Dziękuję za rozmowę.
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
ś.p. 

Haliny Grudzińskiej 
serdeczne 

podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
ś.p. 

Eugeniusza Kotala 
serdeczne 

podziękowania 
składa rodzina

PODZiękOWaNia

  WYBORY, WYBORY...

Dlaczego nie zagłosuję na Czaplę
Nadchodzi czas ostatecz-

nej decyzji. Na polu walki 
pozostało już tylko dwóch 
kandydatów na burmistrza. 
Każdy wyborca zadecyduje 
według własnej oceny. Jed-
nak ta ocena często ma dość 
powierzchowny charakter. 
Chciałbym przedstawić 
poniżej zagadnienia, które 
niestety zbyt rzadko bierze 
się pod uwagę. 

 Nie zagłosuję na Czaplę, gdyż reprezentuje on 
SLD – partię, która swoimi rządami niemal dopro-
wadziła Nowogard do ruiny, która nie wyciągnęła 
żadnych wniosków ze swoich błędów i dlatego od-
niosła klęskę wyborczą. Trzy tygodnie temu pisałem 
o tym, że program wyborczy SLD to jest droga wprost 
do bankructwa. Od tego czasu nic się nie zmieniło. 
Czapla idzie do drugiej tury z tym samym, zabójczym 
dla finansów gminy programem SLD, który został 
tak negatywnie oceniony przez wyborców podczas 
wyborów do Rady Miejskiej.

Nie zagłosuję na Czaplę, gdyż byłby on burmi-
strzem skonfliktowanym z Radą Miejską. W Radzie 

zawiązała się koalicja PSL+PO+NFS, która dysponuje 
13 głosami. Natomiast SLD, którego przedstawicielem 
jest Robert Czapla, wprowadziło do Rady jedynie 5 
osób. Bardzo trudno jest burmistrzowi skutecznie 
działać, gdy jego ugrupowanie znajduje się w opo-
zycji.

 Nie zagłosuję na Czaplę, gdyż ma on również 
nikłe szanse na poprawną współpracę z Radą 
Powiatu i Sejmikiem Wojewódzkim. W obu tych 
instancjach decydujący głos ma koalicja PO+PSL. 
Natomiast znaczenie SLD jest prawie żadne. Sejmik 
Wojewódzki będzie decydował o rozdziale środków 
finansowych płynących z budżetu centralnego. 
Jeżeli burmistrz Nowogardu nie będzie zdolny do 
przeforsowania potrzeb Nowogardu, ograniczy to 
znacznie możliwość rozwoju naszej gminy przez 
następne 4 lata. 

 Nie zagłosuję na Czaplę, gdyż za jego plecami 
kryje się gromada starych wyjadaczy z SLD, którym 
nowogardzianie pokazali wyborczą czerwoną kartkę 
odsyłając ich na ławkę rezerwowych lub polityczną 
emeryturę. Skończą im się wkrótce ciepłe, płatne z 
pieniędzy podatników posady i na gwałt będą mu-
sieli szukać nowych źródeł utrzymania. Ich główną 
nadzieją jest sukces Czapli, który osiągnął tak wysoką 

Szanowni Wyborcy!
Stajecie Państwo przed 

wyborem jednego z dwóch 
kandydatów na burmistrza 
miasta i gminy Nowogard. 
Z jednej strony staje do-
świadczony samorządowiec, 
którego partia wprowadziła 
największą ilość radnych do 
Rady Miasta, a z drugiej stro-
ny kandydat lewicy, o którym 
tak naprawdę nic nie wiemy. 
Poza pracą w Urzędzie Pracy 
(otrzymanej przy pomocy 

starosty z tej samej partii co on) nic jak dotychczas nie 
pokazał. Pewnym jest także to, że nie mając doświadcze-
nia w rządzeniu miastem będzie opierał się na starych 
towarzyszach, którzy będą pociągać za sznurki. 

Młode twarze SLD to tylko taka atrapa. I tak młodzi 
SLDowcy nie mogą oni o niczym decydować bez starego 
betonu stojącego za ich plecami.

Czas świetności partii lewicowej, z której startuje 
kandydat SLD dobiega końca. 

Ludzie chcą normalności, a nie ciągłych afer i 
korupcji.

Dość partyjnictwa w urzędach i radach miast.
Dlatego oddając swój głos weźcie Państwo pod uwagę 

jak przyszły burmistrz będzie miał możliwości współpra-
cy z radnymi, których Państwo wybraliście.

Lewica dzięki Bogu i mądrości naszych obywateli 
jest w Radzie Miasta w znacznej mniejszości. To samo 
dotyczy powiatu i województwa.

A więc, żeby wyprowadzić miasto i gminę z marazmu 
musi wygrać ten, co będzie miał poparcie w sejmiku i 
u wojewody. 

Głosujcie Państwo z rozsądkiem. Nie sugerujcie się 
tym, co nasz młody kandydat pisał w roznoszonych 

przez siebie gazetkach agitatorkach.  „Nasz Profil” 
przypomina mi treścią sowiecką gazetę „Prawdę” , w 
której było wszystko poza prawdą.

Przykładem zakłamania jest list kandydata, który pisze 
o zadłużaniu gminy, a sam głosował za braniem kredy-
tów przez gminę. Co oznacza izolacja wsi od miasta? 

To nie kto inny, tylko jego kontrkandydat wybudo-
wał piękną salę sportową w Wierzbięcinie i popierał 
społeczności wiejskie. 

Ile miejsc pracy powstało dzięki Urzędowi Pracy? 
Chwalenie się spadkiem bezrobocia wynika z zaka-
muflowania emigracji młodych ludzi za granicę i grą 
statystykami, co mogę udowodnić. Do tak dużego 
bezrobocia doprowadziły ostatnie skompromitowane 
rządy kolegów z SLD.

Myślę, że prawica po raz pierwszy będzie mogła poka-
zać jak się rządzi gminą. Nie chcemy pseudosocjalistów 
z programami oderwanymi od rzeczywistości.

Swój głos oddam na Kazimierza Ziembę, którego 
na każdej sesji będę rozliczał z jego programu wy-
borczego. 

Krzysztof Kosiński

PS. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za 
ponowne obdarzenie mnie Waszymi głosami. Tak jak 
i w poprzedniej kadencji starał się będę wykonywać 
pracę radnego z najwyższym zaangażowaniem i myślą 
o Was. Każdy z Was może do mnie przyjść i porozma-
wiać o problemach, które go trapią. Myślę, że głosując 
na mnie nie zmarnowaliście swojego głosu. Pracował 
będę w radzie ze wszystkich sił dla dobra nowogardzkiej 
gminy i jego mieszkańców.

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców, co 
znajduje się na terenie Skyte Parku informuję, że przy-
gotowane zostało tam lodowisko, które napełnimy wodą 
przy pojawieniu się pierwszego mrozu.

pozycję w głównej mierze dzięki protekcji swoich 
starszych, sprytniejszych kolegów. Jeżeli Czapla 
wygra, to może się okazać, że ci zasłużeni działacze 
SLD zapełnią  listę kadr Urzędu Miejskiego. Może 
się okazać, że gdy ktoś zapyta o siedzibę SLD, będzie 
kierowany po prostu do budynków UM. Chyba 
jednak lepiej, żeby SLD miało swoje lokum w jakimś 
skromnym pokoiku wynajętym gdzieś na mieście.

Podsumowanie. Nie wszystko złoto co się świeci. 
Czapla i jego partyjni koledzy z SLD są w takiej 
desperacji, że obiecają wszystko, byle tylko zapew-
nić sobie jakieś źródło utrzymania. To, że Robert jest 
młodym człowiekiem nie oznacza wcale, że niesie 
ze sobą jakieś nowe wartości. Nie oznacza to wcale 
zmiany na lepsze. Wystarczy spojrzeć, kto przyjechał 
do Nowogardu z poparciem dla niego – Józef Oleksy 
i Ryszard Kalisz. Bo Czapla to tylko taka ładna, nowa 
przykrywka do garnka, w którym gotują się starzy 
towarzysze. Jeżeli znudził się Tobie, Czytelniku 
widok tych starych towarzyszy, to nie głosuj na 
Czaplę, bo zagłosujesz na nich.

Rafał Szpilkowski
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ŻYcZeNia

Kochanej 
Mamusi, Babci i Prababci 

Mariannie Zięciak 
z okazji 90 urodzin 

wiele uśmiechów, a mało żałości, 
długich lat życia w szczęśliwości, 
dobrego zdrowia i pomyślności, 

jak najmniej smutków, dużo radości, 
moc słodyczy, nic goryczy 

oraz wiele łask Bożych 
życzą 

dzieci, wnuki i prawnuki

Przyjaciółce 

Katarzynie Koless 
wszystkiego 

co szczęściem zwią, 
pogody ducha 
i zadowolenia 
z każdego dnia 

życzą 
Kasia z Darkiem

Z okazji 90 urodzin 
dla Kochanej Mamy 

Stefanii Bartosiak 
najserdeczniejsze 

życzenia 
zdrowia, radości 

oraz wielu łask Bożych 
składają 

dzieci z rodzinami, 
wnuki i prawnuki

Pani prezes agituje w szkołach

Spotkanie z posłem Kaliszem

Dnia 9 listopada 2006 r. w 
godzinach rannych w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie pojawiła się Prezes ZNP 
p. Stanisława Jakubczak. Po jej 
wizycie w zamykanym pokoju 
nauczycielskim w czasie przerwy 
zaskoczeni nauczyciele ujrzeli 
rozłożone na stołach ulotki 
kandydatki do Rady Powiatu 
Stanisławy Jakubczak.

Jesteśmy oburzeni zaistniałym 

faktem, że Prezes ZNP wyko-
rzystując swoją funkcję, nie 
powiadamiając o prowadzonej 
kampanii wyborczej dyrektora 
szkoły staje tym samym ponad 
prawem.

Wobec powyższego została 
złamana ustawa zabraniająca 
prowadzenia kampanii wybor-
czej w placówkach publicznych 
jak urzędy, szkoły, przedszkola.

Dyrektor naszej szkoły infor-

mował nas wcześniej o zakazie 
prowadzenia kampanii wybor-
czej w szkołach.

Uważamy, że tego typu fakty 
nie powinny mieć miejsca na 
terenie szkół.

PS. Podobna sytuacja miała 
miejsce w innych szkołach.

Pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 4

We wtorek, 21 listopada 2006 
r. w czytelni Biblioteki Miej-
skiej w Nowogardzie odbyło się 
spotkanie z posłem na Sejm RP 
Ryszardem Kaliszem.

Powodem wizyty posła Ry-
szarda Kalisza w naszym mieście 
była chęć poparcia jednego z 
kandydatów starających się o 

urząd burmistrza Nowogardu.
Poseł w kolokwialnym wy-

stąpieniu w stylu „sołtysa Kier-
dziołka” (pewno uznał, że taki 
poziom należy w Nowogardzie 
prezentować) wyłożył SLD-
owską interpretację zjawisk 
społecznych, która niestety nie 
wniosła nic nowego do znanej i 

dawno skompromitowanej dok-
tryny ideowej.

Spotkanie miało wyraźnie 
wiecowy charakter. Obecni w 
większości działacze nowogardz-
kiej lewicy, wyrazili wsparcie dla 
swojego kandydata na burmi-
strza miasta.

Red.

  WYBORY, WYBORY...

  Listy Czytelników

cyfrowy druk 
kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Waldemar Pawlak poparł burmistrza
Wczoraj w sali widowiskowej NDK odbyło się spotkanie prezesa PSL Waldemara 

Pawlaka z mieszkańcami Nowogardu. 

Na spotkaniu zjawiło się wiele osób wypełniając 
niemal w komplecie salę. Byli oczywiście działacze 
PSL i sympatycy tego ugrupowania, przedstawicie-
le przyszłych koalicjantów z PO i NFS i zwyczajni 
ludzie, ciekawi co były premier ma do powiedze-
nia. Sporą grupą zjawili się strażacy z OSP, której 
Waldemar Pawlak jest prezesem.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla 
uczczenia ofiar tragedii w Rudzie Śląskiej.

Jako pierwszy głos zabrał Kazimierz Ziemba, 
chwaląc się swoimi dokonaniami i zachęcając, by 
w drugiej turze poparli właśnie jego kandydaturę. 
Głównym punktem spotkania było oczywiście 
wystąpienie prezesa PSL. Waldemar Pawlak, któ-
ry przez pryzmat telewizora jawi się jako jeden z 
najbardziej ponurych polityków ma opinię, że na 
żywo potrafi zająć słuchaczy. I właśnie to potwier-
dził na spotkaniu. Mówił o polityce, gospodarce 
sporcie sprawnie wplatając zabawne anegdotki. 
Rzeczowo odpowiadał na pytania publiczności i 
zachęcał do głosowania w drugiej turze na Kazi-
mierza Ziembę.

„Myślę, że gdybyśmy w polityce postępowali 
podobnie jak w życiu, to znaczy jeżeli kupujemy 
buty, ubranie czy samochód to patrzymy na to 
kto jest producentem, kto daje gwarancję, serwis i 
raczej unikamy sytuacji, żeby wybierać kandydata 
niepewnego, co do którego nie do końca wiadomo 

czy on w samorządzie będzie skutecznie działał. 
Kazimierz Ziemba przez kilka kadencji krok po 
kroku konsekwentnie poprawia tą rzeczywistość w 
gminie Nowogard i to jest najlepsza gwarancja, że 
będzie miał umiejętności, żeby wykorzystać środki 
europejskie w szerokim zakresie. To nie jest czas na 
eksperymenty, trzeba wybierać ludzi sprawdzonych, 
solidnych. Jeśli źle wybierzemy to stracimy cztery 
lata, w których będą dostępne duże środki europej-
skie. Taka druga szansa się nie powtórzy. Dlatego 
uważam, że warto poprzeć tę kandydaturę.”

Ag
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Zakład Fryzjerski 
„LUZ” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych 
pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. dekarz,
2. malarz,
3. murarz tynkarz,
4. betoniarz - zbrojarz,
5. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
6. technolog robót wykończeniowych,
zlecimy również podwykonawcom wykonanie robót elewacyjnych, de-
karskich, murarskich i wykończeniowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 
091 57 92 641 lub 091 57 92 651.  Kontakt: Eugeniusz Niziński - 091 57 92 
641 oraz Lucyna Warian - 091 57 92 651.

Serdecznie dziękuję 
wszystkim Wyborcom, 

którzy oddali na mnie 
swój głos 

Jest to wielkie wyróżnienie 
i zobowiązanie 
dla mojej osoby 

Jednocześnie proszę 
o poparcie w II turze wyborów 

kandydatury 
kazimierza Ziemby 

                   Artur Danilewski

Serdecznie dziękuję wszystkim 
swoim Wyborcom 

za zaufanie 
Proszę również 

o poparcie kandydatury 
Kazimierza Ziemby 

w II turze wyborów 
    Robert Augustynek

SYLWESTER 
PUB 

„PASADENA” 

Gra zespół 
Zbyszka Jarycha 

Cena 120 zł od osoby 
Tel. 0606 612 367

Apel do Mieszkańców Nowogardu
Sztab Wyborczy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego „Lewica i De-

mokraci” w Nowogardzie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców 
Nowogardu, którym leży na sercu dobro i przyszłość Naszej Gminy, o 
poparcie Roberta Czapli w II turze wyborów na burmistrza Nowogardu. 

 Spotkajmy się w niedzielę, 26 listopada, przy urnach wyborczych, 
zapomnijmy o animozjach i wzajemnych urazach, i w ramach porozumienia 
ponad podziałami partyjnymi – wybierzmy gwaranta zmian na lepsze!

 Jednocześnie gratulujemy sukcesu wyborczego w wyborach do Sej-
miku Województwa Panu Kazimierzowi Ziembie oraz życzymy, aby godnie 
reprezentował interesy Gminy Nowogard na szczeblu wojewódzkim.

Serdecznie pozdrawiamy,

Sztab Wyborczy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
„Lewica i Demokraci” w Nowogardzie

Na środę, 22 listopada,  kandydat na burmistrza Robert 
Czapla  razem z Sekretarzem Generalnym SLD Grzegorzem 

Napieralskim, planował spotkanie z mieszkankami Nowogardu, 
w trakcie którego miały być wręczane czerwone róże.

W związku z żałobą, związaną z wypadkiem w kopalni 
„HALEMBA” w Rudzie Śląskiej, spotkanie zostało odwołane. 

Solidaryzujemy się w bólu z rodzinami ofiar.

Robert Czapla
kandydat na burmistrza Nowogardu. 

Grzegorz Napieralski
Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

AKCJA ODWOŁANA
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II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych sztuką filmową na kolejne spotkanie z cyklu

 „Poznajemy historię kina”
Zajęcia odbędą się w sali teatralnej szkoły, przy ulicy Bohaterów Warszawy 78 w 

terminach:
1. piątek, 1 grudnia, godzina 16.00-19.00 - temat: historia dźwięku w filmie, mu-

sical,
2. sobota, 2 grudnia, godzina 10.00-14.00 - temat: animacja i efekty specjalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli i nie tylko.
Kurs prowadzi specjalista w tej dziedzinie Pan Grzegorz Pieńkowski:
• wykładowca historii filmu w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie,
• działacz Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Warszawskiego,
• współautor "Leksykonu Polskich Filmów Fabularnych", zajęcia są bogato ilustro-

wane fragmentami filmów.
Wstęp bezpłatny

Piekarnia-Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak 

Nowogard, 
tel. 091 39 21 986, 0606 891 445 

ZATRUDNI 
piekarzy, cukierników 

lub osoby  
do przyuczenia zawodu 

Wymagania: 
- aktualna książeczka zdrowia 
– badania lekarskie do pracy 
– ukończone 18 lat (praca zmianowa)
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZęŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONY 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ GOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQUELL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWENCI!!! 

CENY PROMOCYJNE!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

JUR-TRANS agencja 
oferuje zagraniczne przejazdy:

- do 1000 Miast
- bilety lotnicze

- bilety promowe
Nowogard, ul. Kilińskiego 24/1
Tel. 0603 219 533, 091 39 26 614

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net
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OG£OSZENIA 
dRObNE

NieRUcHOMOŚci
• Wynajmę kawalerkę w centrum 

Nowogardu. 0604 787 696.
• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 

50.000 zł w Wojtaszycach. 0510 
244 073.

• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II 
piętro. 0502 384 315.

 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
w segmencie, bezczynszowe, góra, 
dół. Błotno 25/4. Tel. 0600 64 97 96, 
091 39 17 956.

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę w centrum Nowogardu. 0604 
787 696.

• Odstąpię spółdzielcze, lokatorskie, 
2 pokoje, 50 m kw. – ul. Poniatow-
skiego. 0788 205 385.

• Sprzedam pawilon handlowy z 
wyposażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Sprzedam kawalerkę Szczecin – Za-
łom. 0605 850 786.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 r., 
przy trasie A-6, 220 m kw. pow. cał-
kowita + strych do adaptacji, garaż, 
działka 522 m kw., własnościowa, 
cena 220.000 zł (tylko gotówka). 
Tel. 091 38 51 730, 0508 820 122.

• kupię ziemię w okolicy Nowogar-
du lub działkę budowlaną, ew. 
budowę niskozaawansowaną. 
0604 164 710.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0660 412 121.

• Zamienię kawalerkę na 2 lub 3 po-
koje. 0607 289 902, 0607 289 903.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie przy ul. kosynie-
rów, pow. mieszkalna 160 m, 
działka 1000 m. 0601 576 156.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77 m kw., 
wysoki standard, ul. Boh. Warszawy. 
Cena 140.000 zł + garaż 12.000 zł. 
Tel. 0605 686 508.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-
pokojowe, bądź zamienię na takie 
kawalerkę w Świnoujściu (I piętro, 
centrum) z dopłatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam mieszkanie, stare bu-
downictwo, poddasze, 35 m kw. 
0696 877 191.

MOTORYZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Tanio sprzedam Fiat 126p, 1993 
r., zarejestrowany, sprawny. 0600 
228 038.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam VW Golf II, 1989/93 r. 
– składak, poj. 1.6TD. 0603 436 347.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam opony letnie 205x195x65, 
Pirelli. 0602 643 408.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1 ben-
zyna + gaz, nadwozie 1990 r., silnik 
1995 r., przegląd ważny do lute-
go 2007 r., cena 3.000 zł. Tel. 0513 
919 716.

• Sprzedam Mercedes 124, 1992 r., 
cena do uzgodnienia. 091 39 20 827.

• Sprzedam motorower OGAR 200. 
0781 292 881.

• Sprzedam Opel Kadett, 1990 r., 
poj. 1.4 + gaz. 0501 549 756, 0886 
346 680.

ROlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! Mechanicz-
ne przekopanie działki glebogry-
zarką wraz z siewem żyta na po-
plon za jedyne 0,40 zł od metra 
kw. oraz rekultywacja wyschnię-
tych trawników. inżynier rolnik. 
0600 653 124.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Karp handlowy i kroczek. 091 

39 182 97.
• Sprzedam prosięta. 0693 342 119.
• Sprzedam zboże: owies, jęczmień, 

pszenżyto, pszenicę. 091 39 106 
25.

• Sprzedam zbiorniki do zboża – 9 
szt. 0602 267 382.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 133 28.

USŁUGi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• Usługi remontowo-budowlane 

wykonam. 0608 364 330, 0600 
347 308.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznur-
ków. Rolety materiałowe. Tanio. 091 
39 72 656.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 
322 168.

• DYWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. 

Faktura VaT. 0888 878 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 39 72 575, 0695 085 470.
• Usługi transportowe. 0694 

325 416.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• Przewóz osób do Niemiec z miej-

sca zamieszkania docelowo. 0503 
322 168.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 
703 843.

• Porpasuję dla Ciebie i za Ciebie. 091 
39 27 478, 0887 109 246.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• NaPRaWa SPRZęTU RTV, ul. Po-
niatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
0603 584 553.

• Korepetycje z zakresu szkoły pod-
stawowej – odrabianie lekcji. 091 
39 27 478, 0887 109 246.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynaro-
dowego z doświadczeniem c + e, 
Polska – Szwecja. 0693 682 492.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacja-
mi. Tel. 0605 276 271.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GODZI-
NACH POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 
091 384 22 02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata 
na stanowisko: Pracownik Biura 
Obsługi klienta w Nowogardzie. 
Wymagania: wykształcenie min. 
średnie, znajomość środowiska 
Windows (konfiguracja ustawień 
sieciowych,sterowników) i MS Offi-
ce, zainteresowania w dziedzinie in-
formatyki /sieci/ Internetu, łatwość 
nawiązywania kontaktu i umiejęt-
ność komunikacji, odporność na 
stres, umiejętność pracy pod presją 
czasu. 

Zainteresowane osoby prosimy o 
przesłanie w terminie 14 dni, życio-

rysu zawodowego na adres: VEC-
TRA S.A., 73-010 Stargard Szczeciń-
ski, ul. Os. Zachód A7 lub mailem 
na adres praca@srg.vectranet.pl. 
Oferta powinna zawierać zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Poszukuję fachowca do położenia 
płytek na podłodze. 0601 75 38 17.

• Doświadczona pani zaopiekuje się 
dzieckiem. 0698 812 269.

• PRaca!!! PRaca!!! cZeSki PO-
ŚReDNik FiNaNSOWY POSZU-
kUJe DORaDcÓW klieNTa DO 
UDZielaNia POŻYcZek W SY-
STeMie RaT MieSięcZNYcH. NO-
WOŚĆ!!! SaM SPRaWDŹ. 0513 
164 203.

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagane prawo jazdy. 
0512 131 567.

iNNe
•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 

131 575. 
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam wózek bliźniaczy głębo-
ki + spacerówka, 1 nosidełko. 091 
39 13 474, 0504 078 891.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętro-
we w dobrym stanie. Tel. 0601 
172 993.

• Zgubiono telefon Nokia 8800. Zna-
lazcę czeka wysoka nagroda. 0600 
38 10 49.

• kupię – sprzedam pilarki spalino-
we firmy Husqvarna (na części). 
Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam piec c.o. Vaillant, cena 
750 zł. 0604 154 316.

• Owczarek niemiecki, czarno pod-
palany, wiek 1,5 roku, pies mocnej 
budowy, bardzo czujny, agresywny, 
dobry do pilnowania, po rodowo-
dowych rodzicach. 091 39 21 828.

• Sprzedam komputer, procesor 2,5, 
karta graficzna Radeon 9250, karta 
sieciowa, 2 odtwarzacze CD, DVD, 
karta pamięci 512 MB RAM. Dysk 
twardy 120GB, cena 1000 zł. 0507 
692 378.

• Kupię wózek magazynowy. 091 39 
26 388.
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ReklaMa

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

ReklaMaReklaMa

ReklaMa

Szkoła Podstawowa nr 1 

Imieniny Biblioteki

Wszyscy wiemy jak miło jest otrzy-
mywać prezenty, ale i ofiarowanie po-
darunku może sprawić wielką radość 
darczyńcy, bo „najpiękniejszą wiosną 
jest dobroć serca”. Te słowa Nicolausa 
Lenau, austriackiego poety, przyświe-
cały w Szkole Podstawowej nr 1 obcho-
dom Międzynarodowego Dnia Bibliotek 
Szkolnych (przypada w ostatni ponie-
działek października).

Podobnie jak w roku ubiegłym, wy-
chowawcy klas otrzymali wcześniej 
gazetkę informującą o „Imieninach Bi-
blioteki”. Goście nie zawiedli. Bibliotekę 
odwiedzały delegacje klas, albo ucznio-
wie wraz z wychowawcami, wręczając w 
prezencie książki lub pieniądze przezna-
czone na kupno nowości. Na odwiedza-
jących czekał słodki poczęstunek oraz 
pisemne podziękowanie.

Każda podarowana książka otrzymała 
dużą pieczątkę DAR, a pod nią informa-
cję, która klasa jest darczyńcą. Wszystkie 
dary znalazły się najpierw na wystawie w 
bibliotece i bardzo szybko trafiły do rąk 
czytelników. Podobnie dzieje się z książ-
kami, które są ofiarowane bibliotece 
przez uczniów w ramach trwającej trzeci 
rok akcji „Podaruj szkole książkę”.

Tegoroczne „Imieniny Biblioteki” 
pozwoliły wzbogacić księgozbiór o 58 
pięknych  książek. Ważny jest także fakt, 
że dzieci, ofiarowując książki, czuły się 
bardzo dumne i zadowolone. Zrobiły 
coś dla innych.

Wszystkim darczyńcom bardzo ser-
decznie dziękuję w imieniu czytelników 
biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1.

Bożena Chryst-Kaczak
nauczyciel-bibliotekarz w SP nr 1

W związku z szeregiem interwencji w sprawie zastrzeżeń wobec obiektu handlowe-
go (namiotu) usytuowanego na działce nr 191/1 przy ul. 700-Lecia w Nowogardzie 
Starosta Goleniowski zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w najbliższym numerze 
Dziennika Nowogardzkiego wyjaśnienia w powyższej sprawie:

„Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) pozwolenie na budowę nie wymaga budowa 
tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 
do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie 
później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 
zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

W myśl art. 3 pkt5 cyt. ustawy - tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt bu-
dowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt bu-
dowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozryw-
kowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

W dniu 30.10.2006r. do tutejszego organu zgłoszono zamiar postawienia tymczasowego 
obiektu handlowego (namiotu handlowego) na okres nie dłuższy niż 120 dni, a konkretnie 
do 15.01.2007r. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane 
- umowa dzierżawy z dnia 28.09.2006r. na okres od dnia 28.09.2006 r. do dnia 15.01.2007r. 
oraz zgodę Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 30.10.2006r. ma posadowienie tymczasowe-
go namiotu handlowego na działce 191/1 w odległości mniejszej niż stanowią przepisy Pra-
wa Budowlanego od działki nr 190/4 stanowiącej własność gminy Nowogard. Zgoda na po-
wyższa lokalizację namio-
tu handlowego określana 
jest na czas oznaczony, tj. 
do dnia 15.01.2007r.

W świetle spełnienia 
przez wnioskodawcę wy-
mogów określonych prze-
pisami Prawa budowlane-
go tut. organ nie wniósł 
sprzeciwu biorąc pod 
uwagę wcześniejszą zgodę 
Burmistrza Nowogardu. Od redakcji: Namiot na ulicy 700-lecia, który wzbudził tak 

spore zainteresowanie zostanie rozebrany po okresie nie 
dłuższym niż 120 dni.
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Krzyżówka nr 47kupon nr 47 Humor 
Henia Szczupaka

Zięba i czapla
Raz puszczona aż pod chmury
Czapla ujrzała z góry
Ziębę nad doliną
„Czy dasz wiarę – zawołała 

– ledwo cię kolego,
Widzę stąd! Przyznaj się kruszyno,
Że mi zazdrościsz lotu wysokiego!”
„Zazdroszczę? Nie, mój kochany.
Próżnoś tak w sobie zadufany.
Latasz wprawdzie wysoko, ale uwiązany.
Takie życie szczęścia nie daje.
Ja niewysoko latam, przyznaję.
Lecz zawsze tam,
Gdzie pragnę sam.
I dla czyjejś zabawy,
Jak ty nie robię głupiej wrzawy.”
Morał:
W każdym człowieku jakiś talent bywa.
Lecz często powodzeniem cudzym 

ktoś znęcony
Na rzecz taką się porywa,
Której nie tknie z żadnej strony.
Moja zaś rada prawdziwa:
Chwyć się tego, do czegoś zrodzony, 

mój bracie,
Jeśli chcesz, aby koniec był pomyślny 

dla cię.

Takt
Z agonii nigdy nie szydzę,
Lecz polskie górnictwo... czarno widzę.

Niedzisiejszy
Rzetelny, lojalny, szczery...
Nie wróżę mu szybkiej kariery.

Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki jest zapowiedzią zmian, które niewątpliwie po wyborach nastąpią.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 46 – PO-
LITYKA TO NIE JEST RZECZ MARZYCIEL-
SKA – nadesłali:

Maria Gortat – Czermnica, Marianna Machocka 
– Płotkowo, Bogumiła Urtnowska – Kulice, Kry-
styna Tretiak – Maszkowo, Jerzy Zawadzki – Orze-
chowo oraz Jerzy Siedlecki, Katarzyna Saja, Regina 
Orłowska, Teresa Mikłaszewicz, Anita Danicka, 
Pelagia Feliksiak, Michał Rosa, Jan Mikłaszewicz, 
Andrzej Leszczyński, Ryszard Gutowski, Bogumiła 

Czupryńska, Maria Wawreńczuk, Władysława Ku-
bisz, Janina Jarczewska, Franciszek Palenica, Halina 
Szwal, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Grażyna 
Gibka, Halina Stefańska z Nowogardu.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Maria Wawreńczuk z Nowogardu,
- Anita Danicka z Nowogardu.

Gratulujemy!   
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ZGONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZYk - liNia ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

ROZK£Ad JAZdY PKP 

ROZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy druk 
kolorowy 

KOLOROWE KSERO
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 23.11.2006r.
OFeRTY PRacY 

PUP GOleNiÓW, 
Filia NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów 
osobowych

2. Sprzedawca
3. Kierowca kat. C+E
4. Pracownik produkcji (jeli-

ciarz)
5. Sprzątaczka
6. Przedstawiciel finansowy 
7. Monter okien PCV
8. Nauczyciel matematyki
9. Operator prasy hydraulicznej
10. Magazynier
11. Pomocnik szklarza
12. Nauczyciel bibliotekarz
13. Elektryk, mechanik trakto-

rzysta
14. Sprzedawca paliw
15. Robotnik rolny
16. Robotnik budowlany

OFeRTY PRacY 
SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Ło-
zienica k. Goleniowa)

2. Kierowca C+E (Gryfice)
3. Kucharz, pomoc kuchenna 

(Glewice k. Goleniowa)
4. Pracownik ochrony(cały kraj)
5. Kompletator, malarz – kon-

serwator, ślusarz – hydraulik, 
elektromechanik (Gdynia)

6. Elektroenergetyk z upraw-
nieniami SEP (Warszawa)

7. Monter alarmów (Dziwnów)
8. Rzeźnik (Goleniów)
9. Brygadzista produkcji, Ko-

ordynator produkcji (Gole-
niów)

10. Magazynier (Gądki k. Po-
znania)

11. Nauczyciel: matematyki, 
informatyki, techniki, fizyki 
(Przybiernów)

12. Robotnik budowlany (cały 
kraj)

13. Pracownik gospodarczy, 
elektromechanik, blacharz 
samochodowy, operator 
myjni, sprzedawca-magazy-
nier (Szczecin Dąbie)

14. Nauczyciel: matematyki, 
informatyki, techniki, fizyki 
(Przybiernów)

19 listopada 2006 r., eugeniusz kotala, ur. 1938 r., Nowogard
16 listopada 2006 r., eugeniusz Olkowski, ur. 1933 r., Nowogard
19 listopada 2006 r., Wacław kosowski, ur. 1971 r., Kikorze
23 listopada 2006 r., Halina Radecka, ur. 1935 r., Jarchlino

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02
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Pomorzanin Nowogard – Mieszko Mieszkowice 2 – 0 (0:0) 

Juniorzy: Spokojna przerwa zimowa
Sonda kibiców

Wybierz zawodnika 
jesieni

Po beznadziejnym meczu Pomorzanina 
Nowogard z Mieszkiem Mieszkowice prowa-
dzący nieoficjalną stronę naszego klubu www.
pomorzaninnowogard.za.pl zrezygnowali z 
wyboru najlepszego zawodnika meczu. Trudno 
się temu dziwić, wszak zawiodła cała drużyna. 
Można jednak wybrać najlepszego zawodnika 
rundy jesiennej.

Twórcy strony wybrali 16 zawodników, którzy 
najczęściej pojawiali się na boisku. Z tego grona 
kibice mogą wybrać najlepszego, ich zdaniem, 
zawodnika nowogardzkiej drużyny.

Jak na razie stawce przewodzi jeden z najsku-
teczniejszych piłkarzy Pomorzanina Wojciech 
Bonifrowski, który zebrał 30 procent oddanych 
głosów. Drugie miejsce zajmuje bramkarz Ma-
rek Piątkowski (24 procent głosów), a trzecie 
Krystian Miklas (21 procent głosów).

Ci, którzy nie odwiedzili jeszcze tej strony i 
nie poparli którejś z kandydatur mają jeszcze 
czas by to uczynić. Wyniki sondy zostaną ogło-
szone we wtorek 5 grudnia.

Ag

Oldboje z Nowogardu w Golczewie

Rzechuła jak wino!
Oldboje „Bosman” Nowogard wygrali turniej 

piłki nożnej w Golczewie, który odbył się w nie-
dzielę 19 listopada. W turnieju brały udział trzy 
drużyny: Mosty, Nowogard i Golczewo.

Oto wyniki spotkań:
Golczewo - Mosty 2:1,
Mosty – Nowogard 2:1,
Nowogard – Golczewo 4:0.
Królem strzelców został Janusz Rzechuła, 

który grając ponad 20 lat. w Golczewie zawsze 
strzela dużo bramek. Jak stwierdzili miejscowi 
działacze on jest jak wino, im starszy tym lepszy. 
Ponadto Nowogard reprezentowali: A. Jaku-
bowski, B. Drzewiecki, M. Gliwka, J. Płóciennik, 
P. Kaczocha, B. Lal, A.Piątek, J. Nowacki, A. 
Czuba, T. Gola, J. Borowik, K. Studniarz i A. 
Szafran.

Był to kolejny turniej oldbojów, który jest 
etapem przygotowań drużyny do gry na wiosnę 
w II lidze oldbojów.

Andrzej Szafran

Pomorzanin: Frąckowiak (46’ 
Bobrowski) – Mordzak, Doma-
nowski, Jakubowski, Paszkiewicz 
– Iwaniuk, Pertkiewicz, Kasprzyk 
(60’ Pastusiak) Majczyna – Boro-
wik (Laskowski), Lembas

Bramki dla Pomorzanina: 
Pertkiewicz, Lembas.

W przeciwieństwie do swych 
starszych kolegów juniorzy Po-
morzanina Nowogard poradzili 
sobie z ekipą Mieszka Mieszko-
wice. Dzięki temu zwycięstwu 
nasza drużyna umocniła się na 
czwartej pozycji i w czołówce 
tabeli spokojnie przeczeka prze-
rwę zimową.

Początek meczu należał do 
gospodarzy, ale z tej przewagi 
niewiele wynikało. Z upływem 
czasu coraz śmielej zaczęli po-

czynać sobie zawodnicy Mieszka, 
lecz i oni nie potrafili zagrozić 
bramce Frąckowiaka. 

Pierwszą groźną akcję Po-
morzanin stworzył sobie w 23. 
minucie, kiedy to po rzucie 
rożnym Lembas uderzył głową 
minimalnie nad bramką. Po 
chwili Iwaniuk znalazł się w 
dobrej sytuacji, ale zbyt długom 
zwlekał z oddaniem strzału i 
obrońcy drużyny przyjezdnej 
zażegnali niebezpieczeństwo. W 
30. minucie Pertkiewicz próbo-
wał zaskoczyć bramkarza gości 
uderzeniem z dystansu, po chwili 
to samo starał się uczynić Maj-
czyna, lecz żaden z tych strzałów 
nie trafił do siatki. W odpowiedzi 
jeden z zawodników Mieszka 
wykorzystuje nieporozumienie 
obrońców Pomorzanina, lecz na 

Aktualna tabela:
1.  Piast Chociwel 17 46 75-12
2.  Vineta Wolin 17 38 60-22
3.  Osadnik Myślibórz 16 34 55-20
4.  Pomorzanin Nowogard 17 29 29-28
5.  Dąb Dębno 17 25 47-31
6.  Sparta Gryfice 17 24 36-35
7.  Kłos Pełczyce 17 24 40-30
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 17 23 48-33
9.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 16 23 36-56
10.  Polonia Płoty 16 22 46-28
11.  Mieszko Mieszkowice 17 21 21-47
12.  Odra Chojna 16 19 30-48
13.  Radovia Radowo Małe 17 16 24-72
14.  Fagus Kołbacz 17 14 17-36
15.  Piast Choszczno 17 13 25-61
16.  Zorza Dobrzany 17 10 28-58

Kolejny sukces sportowców z ZSP
Jak nas poinformował Jerzy Stolf Zespół Szkół Ponadgminazjalnych w Nowogardzie 

uczestniczył w półfinałowym turnieju XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży 
Szkolnej „Zamość 2007” w piłce ręcznej chłopców. W turnieju, który odbył się  miej-
scowości Skąpe w województwie kujawsko-pomorskim uczestniczyły reprezentacje 
czterech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i oczy-
wiście kujawsko - pomorskiego.

Reprezentacja z ZSP zajęła I miejsce, kwalifikując się tym samym do finału, który 
odbędzie się w czerwcu w Zamościu.

Spotkanie sportowe odbyło się w dniach 10-11 listopada, a opiekunami zespołu byli 
Jerzy Stolf i Bartosz Zdanowicz.

I. Karczyński

Halowa liga LZS

Nowogard liderem
W minioną środę w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych 

rozegrana została druga kolejka halowej ligi piłkarskiej zorganizo-
wanej przez nowogardzki LZS. Fotel lidera stracił Wojcieszyn, który 
zremisował z drugą drużyną po pierwszej kolejce Długołęką 1:1. 
Wykorzystał to Nowogard pewnie pokonując Jarchlino 3:1. Ostatnią 
drużyną w tabeli jest ekipa z Miętna, która doznała kolejnej dotkliwej 
porażki w meczu z Oldbojami.

nasze szczęście uderzona z 16. 
metrów piłka przelatuje wysoko 
nad bramką. Do końca pierwszej 
połowy na boisku nie działo się 
już zbyt dużo i bramkarze oby-
dwu drużyn schodzili do szatni 
z czystym kontem.

Po przerwie z większym impe-
tem zaczął Pomorzanin i już pięć 
minut po wznowieniu gry objął 
prowadzenie. Naciskani przez 
naszych zawodników obrońcy 
gości gubią się wybijając piłkę 
wprost pod nogi Pertkiewicza, 
który po jej przyjęciu przebiegł 
kilka metrów i umieścił ją w 
bramce. Dziesięć minut później 
było już 2:0. Lembas wykorzy-
stuje kolejną niefrasobliwość 
defensorów Mieszka, przejmuje 
piłkę i bez żadnego problemu 
umieszcza ją w siatce. Korzystny 
rezultat sprawił, że nasza drużyna 
uspokoiła grę w pełni kontrolując 
przebieg spotkania. Pomorza-
nin przeprowadził jeszcze kilka 
akcji, lecz żadna nie zakończyła 
się zdobyciem kolejnej bramki. 
Najbliżej podwyższenia wyniku 
był Domanowski, który  wyko-
nując w 72.minucie rzut rożny 
trafił w spojenie bramki. 

Do końca meczu zawodnicy 
Mieszka nie byli w stanie za-
grozić broniącemu w drugiej 
połowie Bobrowskiemu i po 
końcowym gwizdku sędziego 
prowadzącego to spotkanie nasi 
zawodnicy mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa będącego ukorono-
waniem dobrej jesieni. W prze-
ciwieństwie do swych starszych 
kolegów.

Pozostałe wyniki meczów:
Kłos Pełczyce - Sparta Gryfice 

1:2, Orzeł Trzcińsko Zdrój - Piast 
Choszczno 6:0, Vineta Wolin 
- Fagus Kołbacz 0:2, Radovia 
Radowo Małe - Zorza Dobrzany 
4:2, Piast Chociwel - Dąb Dębno 
2:2.

Andrzej Garguliński

Wyniki meczów kolejki:
Olchowo – Wołowiec 1:0,
Jarchlino - Nowogard 1:3,
Wojcieszyn – Długołęka 1:1,
Dąbrowa – Karsk 0:1,
Oldboje – Miętno 4:0,
Wyszomierz – Słajsino 3:2,
Ostrzyca – Boguszyce 1:0.
Aktualna tabela:
1. Nowogard  6 5-2,
2. Wyszomierz 6 5:-3,
3. Wojcieszyn 4 6-1,

4. Długołęka 4 3-2,
5. Oldboje 4 5-1,
6. Karsk 3 1-1,
7. Dąbrowa 3 2-2,
8. Ostrzyca 3 2-2,
9. Olchowo 3 1-1,
10. Jarchlino 3 2-3,
11. Boguszyce 3 1-1,
12. Słajsino 0 3-5,
13. Wołowiec 0 1-3,
14. Miętno 0 0-9.

Ag
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Oczekiwania wobec kandydatów 
- wykształcenie wyższe lub kontynuacja studiów
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V., 
listu motywacyjnego
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na adres:
DREWPOL Sp. z o.o. Osina, 72-221 Osina 27 A 
Kontakt: Dział Kadr  tel. 091 - 5790111  e-mail 
: kadry@drewpol.pl

DREWPOL  Sp. z o.o. 
72 - 221 Osina 27 A

 

poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

PRACOWNIK  DZIAŁU  KADR

Składam 
serdeczne podziękowanie 

za okazane zaufanie 
i oddanie głosów 

na moją kandydaturę 
Jednocześnie wypełniając 

podjęte zobowiązania 
proszę o oddanie głosów 

na kandydata na Burmistrza 
Kazimierza Ziembę 

               Sebastian Popowicz

Firma MJO Tartak Goleniów 

zatrudni mężczyzn do produkcji 
• praca na trzy zmiany 

• zwracamy częściowo koszty dojazdu 
• mile widziani renciści i emeryci 

tel. 091 418 02 25

Lekarz biega i szuka domu!
Poniższa sprawa z pozoru może wydawać się błaha. Kto bowiem na co dzień 

zawraca sobie głowę tabliczką numeracyjną swojego domu lub kto zwraca 
uwagę, że przy danej ulicy nie ma tabliczki, która informowałaby nas o tym, 
gdzie jesteśmy. Co się jednak okazuje? Brakiem prawidłowego i widocznego 
oznaczenia domu sami sobie szkodzimy. Poniżej publikujemy podstawę 
prawną dotyczącą tego wymogu, ale nie to jest aż tak ważne, choć przepis 
jest aktem prawnym i należy go respektować. Większą szkodą jest fakt, że w 
przypadku np. nocnej wizyty pogotowia ratunkowego, kiedy nieraz decydują 
sekundy o naszym życiu lekarz biega po wsi i szuka domu! A o tej godzinie 
nie ma kogo zapytać. Pominę tu wiele innych prozaicznych uciążliwości z 
tym związanych, jak choćby te, że będąc w Unii, warto zwrócić uwagę w jaki 
sposób w krajach zachodnich oznacza się ulice i domy.

/zh/

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA 
W NOWOGARDZIE
P R Z Y P O M I N A

Szanowni Państwo!
Każda stracona minuta w udzieleniu natychmiastowej i fachowej pomocy, może ozna-

czać utratę zdrowia lub życia przez osoby potrzebujące takiej pomocy.
Jedną z przyczyn nie dotarcia służb ratowniczych do poszkodowanej (potrzebującej) 

osoby jest brak dokładnej informacji o miejscu zdarzenia a jeżeli ta jest już podana dość 
dokładnie to służby ratownicze nie mogą zlokalizować obiektu (budynku) i niekiedy krą-
żą po miejscowości, ulicy celem zlokalizowania obiektu (budynku).

Podstawową przyczyną niemożności zlokalizowania obiektu (budynku) jest brak w 
widocznym miejscu od strony ulicy, drogi, numeru porządkowego nieruchomości (po-
sesji).

Oznaczenie nieruchomości (posesji) numerem porządkowym należy do właściciela 
(administratora) nieruchomości (posesji). 

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2005 r. Nr 240, 

poz. 2027)
wyciąg z wyżej cytowanej ustawy
„ ...
Art. 47a.
Do zadań gminy należy:
1) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach 

oraz innych miejscowościach na obszarze gminy,
2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości prze-

znaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a 
także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudo-

wę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na 
nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz 
utrzymywać ją w należytym stanie.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieru-
chomości, uwzględniając w szczególności, że oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 
następuje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.

...”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2004 r. w 

sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 243, poz. 2432)
wyciąg z wyżej cytowanego rozporządzenia
„...
§ 10.
1. W widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, w terminie dwóch 

tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, 
umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

2. W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami - na tabliczce z numerem porząd-
kowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach 
bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwa miejscowości.

3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z 
numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

...”
Biorąc pod uwagę wyżej cytowane akty prawne o oznaczeniu nieruchomości nu-

merem porządkowym oraz na prośbę służb ratowniczych a w szczególności KIE-
ROWNIKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Nowogardzie, uprzejmie prosi 
się administratorów, właścicieli nieruchomości w mieście i miejscowościach gminy 
o prawidłowe i czytelne oznaczenie swych obiektów, co może pomóc służbom ra-
tunkowym w szybkim zlokalizowaniu obiektu (budynku) i udzielenie osobie (-om) 
potrzebującej (-ym) fachowej pomocy.

KIEROWNIK REFERATU OBRONY CYWILNEJ
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Stanisław PIETRZYCKI
ZASTĘPCA SZEFA GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA
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Zamontowano 
konstrukcję 
wieży

Wszystkim 
Wyborcom, 

którzy oddali na mnie głos 

w wyborach samorządowych 

do Rady Miejskiej 

składam serdeczne 

podziękowanie
Mieczysław 
Laskowski

Dziękuję 
Wszystkim Wyborcom, 

którzy oddali na mnie 
swój głos w wyborach 

samorządowych na burmistrza 
Nowogardu.

Tak jak dotychczas 
będę burmistrzem wszystkich 

i nie zawiodę Waszego zaufania.

    Kazimierz Ziemba

II tura wyborów burmistrza

Ziemba 
po raz 
kolejny
Mamy nowego Starostę

Starosta 
spoza 
rady!

czytaj na str. 5
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KALENDARIUM
28 listopada
imieniny: Andrzej, Bazyli, Eustachy, Feliks, Gościrad, 
Grzegorz, Jakub, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, 
Kwieta, Lesław, Lesława, Manswet, Piotr, Radowit, Ru
fus, Sostenes, Stefan, Teodora, Tristan, Urban, Walerian, 
Zdziesław i Zdzisław

29 listopada
imieniny: Błażej, Bolemysł, Dionizy, Filomen, Franciszek, 
Fryderyk, Klementyna, Pafnucy, Paramon, Przemysł, Rad
bod, Saturnin, Siedlewit, Syzyniusz i Walter.
Dzień Podchorążego

30 listopada
imieniny: Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, 
Kutbert, Marta, Maura, Trojan, Zbysława i Zozym
Andrzejki

Ferma drobiu w Kościuszkach 

zatrudni 2 osoby:
  - mechanik–traktorzysta
  - elektryk

Tel. 0602 299 789, 091 39 18 314
Warunki pracy i płacy bardzo dobre

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Oddam biurko i rower (bez siodełka). Tel. 
091 39 26 539.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

ReklaMa

Sprawy felczera ciąg dalszy

W ostatnim wydaniu naszej gazety opisaliśmy sprawę emerytowanego felczera wypisującego cał-
kowicie refundowane recepty na leki wartości ponad 40 tys. zł. Okazało się, że opisane suche fakty 
nie oddają istoty sprawy.

Bohater naszego artykułu jest starszym schorowanym człowiekiem, nie do końca świadomym swoich 
czynów, a większość rodziny nie wiedziała o wypisywaniu recept. Poza tym ich część została wypisana 
zgodnie z zapotrzebowaniem. Do sprawy wkrótce wrócimy.

Ag

kronika policyjna
W poniedziałek (20 listopa-

da)  na ul. 3 Maja zatrzymano 
nietrzeźwego Krzysztofa C. kie-
rującego pojazdem kia. Miał on 
1,87 promila.

We wtorek w sklepie Lidl po 
raz kolejny zgłoszono kradzież 
artykułów o wartości 12,99 zł. 
Sprawcę zatrzymano i ukarano 
mandatem karnym w wysokości 
200 zł.

Około godz. 22.00 w rejonie 
przejścia dla pieszych na ul. 3 
Maja (przy wylocie Bat. Chłop-
skich) doszło do wypadku dro-
gowego. Pieszy przechodzący 
przez ulicę został potrącony ze 
skutkiem śmiertelnym przez sa-
mochód. Postępowanie w toku.

W środę na ul. Poniatowskiego 
zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę. Władysław L. miał 2,52 
promila.

W nocy z 22 na 23 listopada 
doszło do uszkodzenia poprzez 
nadpalenie nowo powstałego 
kontenera (namiotu) na ul. 700 
lecia. Postępowanie w toku.

W czwartek (23 listopada) 
około godz. 16.50 policja otrzy-
mała zgłoszenie telefoniczne, że 
na ul. 3 Maja doszło do zdarze-
nia drogowego, którego główną 
sprawczynią była dziewczynka 
przebiegająca przez przejście 
dla pieszych. Samochód, przed 
który wtargnęła, zmuszony do 
nagłego zatrzymania się uderzył 
dziewczynkę, która po upadku 
uciekła z miejsca zdarzenia. Poli-
cja prosi o kontakt ewentualnych 
świadków.

Wieczorem na ul. Dąbrow-
szczaków znaleziono zwłoki 
mężczyzny, który był najprawdo-
podobniej uczestnikiem libacji 
alkoholowej. Policja zabezpie-
czyła zwłoki, sprawę przekazano 
do prokuratury.

W piątek (24 listopada)  do-
szło do kolejnego oszustwa przy 
oferowaniu paliwa po obniżonej 
cenie. W rejonie stacji paliw 
Orlen zaproponowano jednemu 
z kierowców kupno paliwa po 
znacznie niższej cenie niż na 

stacji. Mężczyzna zapłacił 400 
zł. Nieuczciwy sprzedawca po 
wzięciu gotówki zniknął z miej-
sca zdarzenia.

Zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę w Osinie. Piotr N. miał 
2,70 promila.

W sobotę (25 listopada) zgło-
szono włamanie do punktu sku-
pu metali kolorowych na ulicy 
Zielonej. Straty oszacowano na 
500 zł. 

Zgłoszono kradzież roweru 
spod baru Neptun. Mieszkaniec 
Korytowa oszacował swoje straty 
na 400 zł.

W godzinach wieczornych 
zatrzymano młodego miesz-
kańca Nowogardu kierującego 
samochodem marki alfa Romeo. 
Seweryn G. z piskiem opon 
przemierzał ul. 3 Maja, po czym 
zawracał na zablokowanych 
kołach. W wyniku tej brawury 
uderzył w przydrożną lampę, 

rozbił samochód i zahamował 
ruch pojazdów. Policjanci suro-
wo ukarali pirata drogowego.

Zgłoszono włamanie do ga-
rażu przy ul. Zamkowej. Skra-
dziono dwa motorowery. Jeden 
z nich odnaleziono w krzakach 
przy Zakładzie Karnym.

W niedzielę (26 listopada) w 
Zakładzie Karnym ujawniono 
biały proszek w zwitku folio-
wym. Po zastosowaniu narko-
testu ujawniono, że woreczek 
zawiera  amfetaminę. Czynności 
wyjaśniające w toku.

W Lidu zgłoszono kolejną kra-
dzież artykułów o wartości 13,98. 
Sprawcę kradzieży zatrzymano i 
ukarano mandatem karnym.

Jeden z komitetów wyborczych 
zgłosił złamanie prawa do ciszy 
wyborczej przez drugi komitet. 
Postępowanie w toku.

kari

Komunikat policji
W ostatnich tygodniach na terenie miasta Nowogard 

doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych z udzia-
łem pieszych, w tym śmiertelnych. Policjanci apelują do 
wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie 
zgodne z zasadami ruchu drogowego, zwłaszcza w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych. Jednocześnie 
policjanci w najbliższym czasie zwrócą większą uwagę 
na zachowanie kierowców i pieszych, a w uzasadnionych 
przypadkach zastosowane zostaną sankcje karne przewi-
dziane prawem.

nowogardzki dom kultury 

ogłasza 
nabór 

młodzieży chętnej uczestniczyć 
w nowej formie 

artystycznej 

w kole ceramicznym. 
Zapisy przyjmowane będą 

do 15.12.2006 r. w pracowni 
plastycznej – gabinet nr 2

- u instruktora pani Zofii Frydryk 
(codziennie oprócz środy 

w godz. od 12.00 do 19.00). 
chętnych serdecznie 

zapraszamy.
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  Sygnały Czytelników

ReklaMa

  Listy Czytelników

ReklaMa

dajcie im mieszkanie
Do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka Dziennika po publikacji artykułu 

„Jak się żyje w Osowie?”, w którym przedstawiono życie jednej z pań , która 
mieszka wraz z mężem i dziećmi w przydomowym chlewiku.

Nasza czytelniczka przyniosła list z prośbą o publikację, zastrzegając, że 
za treść listu ponosi odpowiedzialność osobiście i zgadza się na ujawnienie 
swojego imienia i nazwiska. Po korekcie redakcyjnej zamieszczamy poniżej 
treść tego listu.

Tym ludziom trzeba pomóc!
To jest wspaniała rodzina z dwójką grzecznych dzieci. Przy czym ta rodzina 

jest bardzo dzielna mieszkając w tak krytycznych warunkach – w chlewiku. 
Jednak jest to już siódmy miesiąc i nadchodzi zima.

Uważam i twierdzę, że jest to wielki skandal, że nikt tej rodzinie nie chce 
pomóc, ani urząd ani opieka. Po prostu nikt. A rodzina, a w szczególności 
dzieci cierpią.

We wsi mamy sołtysa „na niby” i Radę Sołecką, którzy „na niby” reprezentują, 
a nic nie robią… W ogóle nic. Sołtys nawet tej rodziny nie zapytał się jak w tych 
warunkach żyją. Tylko przed czterema laty wielka walka o stanowisko sołtysa 
i do tej pory nic nie zrobił dla Osowa. A jest tyle do zrobienia.

Ja mieszkanka Osowa tym ludziom udostępniłam chlewik. Dałam im dach 
nad głową. Tej wspaniałej rodzinie od ponad sześciu miesięcy daję energię elek-
tryczną i wodę, w ogóle za to nie żądając zapłaty. A instytucje, które powinny 
pomagać w ogóle nie interesują się losem tych ludzi.

Aż wstydzę się, że w naszym kraju panuje taka znieczulica. A nawet w na-
szej wsi jest kilka osób, które z dramatu tych ludzi się cieszą, wyśmiewają się, 
szydzą, itp.

W maju na ugorze naprzeciwko chlewika, gdzie mieszkają chcieli zrobić sobie 
kawałek ogródka na warzywa. Wtedy jedna z sąsiadek zaczęła krzyczeć, że nie 
wolno i ich stamtąd wygnała. Wiele z jej ust padło też krytycznych uwag pod 
adresem tej rodziny.

Dzieci też nie mają spokoju. Są wyganianie z podwórka, z trzepaka przy któ-
rym się bawią. Nie wolno im nawet koło niego przechodzić, bo są natychmiast 
stamtąd wyganiane.

Postanowiłam napisać ten list po to, aby nasze społeczeństwo wiedziało, że 
ta pani – matka tych dwojga dzieci – mieszka w tym chlewiku i chociaż nie ma 
tu warunków do normalnego życia, to radzi sobie jak może. Zawsze jest czysto 
wysprzątane i ugotowane. Ja ją podziwiam, że bez pomocy babek, ciotek czy 
wujków itp. jakoś sami z mężem sobie radzą.

Ale pomimo tego wszystkiego trzeba tej rodzinie dać prawdziwy dach nad 
głową, to znaczy prawdziwe mieszkanie.

Krystyna Witkowska
Osowo

Od redakcji
Dziękujemy pani za list. Cieszymy się, że w naszym społeczeństwie gdzie 

– jak pani pisze – panuje znieczulica są jeszcze jednostki, które dbają o dobro 
innych niosąc im pomoc.

Z naszej strony zostały podjęte pewne działania, aby tej pani pomóc.
I. karczyński

nie cała Polska w żałobie
Cały kraj pogrążony w żałobie, a na Osiedlu Bema czas dyskotek i zabawy. W 

pierwszym dniu żałoby narodowej cały Nowogard obwieszony został plakatami 
zapraszającymi na dyskotekę.  W pierwszej chwili pomyślałam, że to jakaś 
pomyłka. Jednak rozmowy z mieszkańcami Osiedla z uczniami zaniepokoiły 
mnie. Nie czekając długo odbyłam rozmowy ze wszystkimi uczniami szkoły, SU 
i jej opiekunem i ustaliliśmy, że uczniowie naszej szkoły nie wezmą udziału w 
tej dyskotece.

 Zgodnie z umową z uczniami sprawdziłam czy rzeczywiście starania moje 
i wszystkich nauczycieli naszej szkoły dały efekt. Przyjechałam wieczorem 
na miejsce. Po krótkiej rozmowie z właścicielem dyskoteki, który nie widział 
potrzeby odwoływania jej:” rozmawiałem z Policją, a tam powiedziano mi, że 
nie ma żadnych podstaw, by się nie odbyła”.

– Nie widzi pan przeszkód natury moralnej?- zapytałam.
– Nie, dlaczego przecież ja dzisiaj byłem na pogrzebie!?
Nie widziałam sensu dalszej rozmowy z panem i poprosiłam o możliwość 

wejścia na salę dyskoteki. Pan mi na to pozwolił. Towarzysząc mi tłumaczył, 
że młodzież na terenie dyskoteki nie pali (co ja wobec tego widziałam idąc do 
słynnej dyskoteki, dlaczego ja widziałam błysk ognia i dziwny papieros w ręku 
znanej mi z wielu kulturalnych uroczystości dziewczyny, dlaczego tak inten-
sywny zapach przy mnie został rozpylony), nie pije (piją tylko pod okolicznymi 
sklepami...). 

Patrząc na twarze młodych ludzi miałam wrażenie, że jestem w innym 
świecie, że wszystko stoi na głowie. Byli to przecież młodzi ludzie pochodzący 
z dobrych rodzin (a może rodzice nie wiedzieli gdzie przebywają ich pociechy), 
ale czy to jest powód do chwały?

Na szczęście moi uczniowie odrobili zadanie domowe z lekcji patriotyzmu- 
nikogo z mojej szkoły na sali nie było.

Pożegnałam się z właścicielem dyskoteki, nie obiecując mu, że zostawię tę 
sprawę w spokoju.

Słowa pana z dyskoteki nie dawały mi spokoju i postanowiłam dowiedzieć się 
u źródła, czy Policja w takich sytuacjach nie może reagować. Dyżurny w Komi-
sariacie Policji powtórzył słowa, które usłyszałam od właściciela dyskoteki- „nic 
nie mogą zrobić”. W tym momencie poczułam, że wszelkie moje działania tracą 
sens. Czułam się dziwnie. A może ja zbyt dużo wymagam od innych?

W geście rozpaczy zadzwoniłam jeszcze do dyrektora szkoły, którego dzieci 
widziałam na sali dyskoteki, ale tu też usłyszałam, że to nie jego sprawa: „To 
jest sprawa rodziców”.

No tak, ma szanowna dyrekcja rację. 
Wśród bawiących się widziałam młodzież, która nosi mundury harcerskie. 

Rozmowa telefoniczna z ich opiekunem była zupełnie inna . Usłyszałam: „Tak, 
zaraz się tym zajmę”.

Cała ta sytuacja spowodowała, że dzisiaj proszę wszystkich rodziców o to, 
by byli czujni - przecież tak niewiele trzeba by stracić kontakt z dzieckiem, 
a dostęp do narkotyków, alkoholu jest dzisiaj bardzo łatwy. 

Młodzież natomiast proszę o to, by pamiętała o słowach ukochanego Jana 
Pawła II: „Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

                                                                                                                    MZK
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dokończenie ze str. 1

Kościół pw. WNMP

Zamontowano 
konstrukcję wieży

Remont Kościoła pw. WNMP coraz większymi krokami zbliża się ku końco-
wi. Do tej pory oglądana z zewnątrz wieża wyglądała na martwą. W sobotę 
wyraźnie ożyła, gdy na jej szczycie postawiono drewnianą konstrukcję.

To były jednak tylko pozory, takie 
wrażenie mogli mieć tylko ci, którzy 
nie odwiedzali wnętrza kościoła. Od 
czasu pożaru wylano już cztery stropy 
w wieży. Od soboty z niemal każdego 
punktu miasta widać, że praca wre. Z 
samego rana na dziedzińcu kościoła 
ustawiono ogromny dźwig o udźwigu 
140 ton i rozpoczęto przygotowania 
do skomplikowanej operacji wciąga-
nia na szczyt wieży przygotowanej 
wcześniej drewnianej konstrukcji.

Prace na wysokości 49 metrów są w 
Nowogardzie czymś niezwykle rzad-
kim, lecz operator dźwigu Eugeniusz 
Boiński był zupełnie spokojny: To nie 
jest skomplikowana operacja, dla nas 
to codzienność. Podchodzimy do tego, 
jak do każdego innego ładunku.” 

Tuż po godzinie 10.00 wszystko 
było gotowe i można było przystąpić 
do pracy. Postawienie drewnianej 
konstrukcji na szczycie wieży poszło 
sprawnie i zajęło zaledwie pięć minut. 
Znacznie bardziej pracochłonne było 
jej zamontowanie na stropie.

W międzyczasie z kościoła wy-
wieziono dzwony, które również 
miały zostać wciągnięte na górę. Po 

godzinie 12.00 „Wiara”, „Nadzieja” i 
„Miłość” po kolei przyczepiane były 
do dźwigowego haka i wkładane na 
górę, gdzie w ciągu kilku najbliż-
szych dni zostaną zamontowane na 
mechanizmach umożliwiających im 
dzwonienie. Podobnie jak w przy-
padku konstrukcji wieży i ta operacja 
przebiegła sprawnie i już po godzinie 
13.00 cała akcja została pomyślnie 
zakończona.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Zaklika 
nie krył swego zadowolenia: Osiąg-
nęliśmy pewien etap, dzwony zostały 
włożone i najprawdopodobniej już w 
najbliższą niedzielę zadzwonią. Mimo, 
że nie będzie jeszcze mechanizmu 
zegarowego i nie będą dzwoniły tym 
systemem jak poprzednio, to będzie 
można je usłyszeć. Teraz rozpoczną 
się konkretne prace na wieży, widocz-
ne z zewnątrz. Będziemy robić dach. 
W wieży zostało wykonane już dużo 
pracy, ale to, co robimy teraz, to jest 
już bieg do mety, końcówka, która bę-
dzie trudna do zrobienia, ale zostanie 
zrobiona. Odczuwamy radość, ale jest 
jeszcze sporo pracy przed nami. Pełna 
radość będzie gdy będziemy mogli do 

kościoła wejść głównym wejściem.”
Jak się dowiedzieliśmy jest moż-

liwe, że do końca roku zostanie 
wykonany dach na wieży. Najwięcej 
jednak zależy od pogody, która o 
tej porze roku nie zawsze sprzyja 

budowlańcom. Jest więc równie 
prawdopodobne, że przesunie się to 
do przyszłego roku. Mówić o dacie 
całkowitego zakończenia remontu 
jest zdecydowanie za wcześnie.

Ag

Nowogardzki Dom kultury w kaliszu Pomorskim

duży sukces uczestników kół plastycznych 
W dniu 20 listopada br. w 

sali widowiskowej kaliskie-
go Ośrodka kultury odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
Ogólnopolskiego konkursu 
Plastycznego o wdzięcznej na-
zwie „Barwy lasu”. Tematem 
konkursu były zmiany zacho-
dzące w lesie podczas czterech 
pór roku.

Jury oceniało prace nade-
słane z całej Polski w następu-
jących kryteriach: klasy I – III 
i IV – VI, gimnazja oraz szkoły 
ponadgimnazjalne. 

Dzieci i młodzież z kół pla-
stycznych Nowogardzkiego 
Domu Kultury, których instruk-
torem jest pani Zofia Frydryk, 
zajęli czołowe lokaty w dwóch 
kategoriach: Szkoły Podstawo-

we w przedziale klas IV – VI: II 
miejsce – natalia danisiewicz, 
III miejsce – joanna Mielew-
czyk. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych prace młodych 
artystów sztuki malarskiej z 
Nowogardu zdecydowanie były 
najlepsze: I miejsce – agata że-
laznowska, II miejsce – Moni-
ka Zajda, III miejsce – Michał 
kamecki.

Spotkanie zostało sprawnie 
zorganizowane  przez kaliski 
Ośrodek kultury i upłynęło w 
miłej, ciepłej i sympatycznej 
atmosferze. atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe i dyplomy wręczył 
uczestnikom burmistrz miasta 
wraz z dyrektorem placówki, 
który notabene jest artystą 
– plastykiem. na koniec moż-

na było podziwiać ze sma-
kiem zaaranżowaną wystawę 
nagrodzonych prac plastycz-
nych. Sukces ten świadczy, że 
w nowogardzie rośnie nam 
młode, artystyczne utalento-
wane pokolenie a pani Zofia 
Frydryk, która od lat prowadzi 
zajęcia plastyczne z dziećmi i 
młodzieżą, udowodniła po raz 
kolejny, że potrafi precyzyjnie 
„szlifować diamenty” i umie-
jętnie nimi kierować w drodze 
po najwyższe laury. Splendor 
dla miasta, nowogardzkie-
go domu kultury, a przede 
wszystkim ogromna satysfak-
cja i radość dla wszystkich na-
grodzonych. Tak trzymać!

Marian A. Frydryk

ndk - dlaczego 
tak drogo?

Bardzo podenerwowana mama, której dzieci 
uczęszczają na zajęcia do NDK nie może zrozu-
mieć dlaczego ma płacić 5 złotych za bilet wstępu, 
by obejrzeć swoje pociechy podczas mikołajkowej 
imprezy.

Za uczestnictwo w kółkach zainteresowań jakie 
prowadzi NDK rodzice płacą 25 złotych miesięcz-
nie. Teraz młodzi artyści zapraszają rodziców, 
dziadków i rodzeństwo na swoje występy (miko-
łajki w niedzielę 3 grudnia), ale pod warunkiem, 
że wykupią bilet (starsi - 5 zł, dzieci – 3zł).

Ceny rosną z roku na rok – już złotowka czy 
dwa (tak było w ubiegłych latach) nie starcza 
– trzeba pięć!

Czytelniczka prosi, by kierownictwo Domu 
Kultury publicznie wyjaśniło dlaczego tak drogo?

Podpisujemy się pod prośbą Czytelniczki. 
Odpowiedź oczywiście opublikujemy.

LMM

  Sygnały Czytelników
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ŻYCZeNIa

Z okazji urodzin 

Grażynie Miśkiw 
dużo zdrowia, radości, 

harmonii 
w życiu osobistym 

oraz pociechy z dzieci 
życzą 

przyjaciółki z rodzinami

II tura wyborów burmistrza

Ziemba po raz kolejny
Kazimierz Ziemba po raz czwarty będzie piastował stanowisko burmistrza Nowogardu. Robert 

Czapla tylko nieznacznie zniwelował stratę do swego kontrkandydata.

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
Zaprasza

Dzieci, młodzież, dorosłych 
(emerytów i rencistów) 

do udziału w konkursie na:

„STrOIk 
ŚWIĄTecZny”

uczestnikiem konkursu może być każdy, 
kto na adres nowogardzkiego domu kultu-
ry (pracownia plastyczna gabinet nr 2), Plac 
Wolności 7, dostarczy do dnia 14 grudnia 
2006 r. stroik świąteczny wykonany z mate-
riałów różnych, dowolną techniką.
Komisja powołana przez organizatorów doko-
na oceny prac biorąc pod uwagę względy este-
tyczne, artystyczne i wykończenie techniczne 
prac.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach 
wiekowych:

I – dzieci do lat 12
II – młodzież do lat 19

III – dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z 
imieniem i nazwiskiem, wiekiem i adresem 
autora.

Wyklucza się prace zbiorowe!
Wystawa prac od 15 grudnia 2006 roku w 

Nowogardzkim Domu Kultury
Wyniki Konkursu ogłoszone będą w 

„Dzienniku Nowogardzkim” w styczniu 2007 
r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru 
nagród w gabinecie plastycznym (sala nr 2) w 
Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają 
prac nadesłanych na konkurs!

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Kandydat Lewicy i Demokra-
tów liczył, że uda mu się pozy-
skać wyborców kandydatów, 
którzy odpadli w pierwszej turze 
wyborów. Sztuka ta nie powiodła 
się i obaj dostali niewiele więcej 
głosów niż dwa tygodnie temu. 

Łącznie oddano 6479 ważnych 
głosów. Z tej puli Kazimierz 
Ziemba zebrał 3615 głosów (w 
pierwszej turze 3201), co stanowi 

55,8 procent, a Robert Czapla 
2864 (poprzednio 2349), co sta-
nowi 44,2 procent głosów.

Burmistrz wygrał w 14 z 18 
obwodów w większości uzysku-
jąc znaczną przewagę. Nie jest 
niespodzianką, że kandydat PSL 
wygrał we wszystkich wiejskich 
obwodach, ale również w mieście 
nie dał większych szans swemu 
rywalowi. Największą przewagę 

131 głosów uzyskał w Błotnie, 
a niewiele gorzej było w Szkole 
Podstawowej nr 3 gdzie przewa-
ga wyniosła 112 głosów. Robert 
Czapla zwyciężył tylko w czte-
rech obwodach, mieszczącym się 
w NDK obwodzie nr 5, obwodzie 
nr 6 czyli w Przedszkolu przy 
ulicy Kościuszki oraz w dwóch 
Domach Pomocy Społecznej. 

Ag

krajobraz po wyborach
Naród spełnił swój obowiązek 

i zagłosował. Politycy – szcze-
gólnie Ci, którzy władzę już 
sprawowali przekonali się, że tak 
naprawdę rządzi ten kto dyspo-
nuje kartą wyborczą.

Analizując wyniki stwierdza-
my, że przegranych jest wielu 
– SLD nie ma wpływu na decyzje 
Rady Miejskiej, Samoobrona ma 
jedną przedstawicielkę, a PiS 
tylko dwóch.

Przed PiS-em całe cztery lata 
pracy, pracy u podstaw. Par-
tie trzeba stworzyć i pokazać 
społeczenstwu, że ona istnieje 
naprawdę i pokazać ludzi utoż-
samianych z jej strukturami. Sam 
szyld nie wystarczy. Przekonała 
się o tym dobitnie Samoobrona 
– niby jest w Nowogardzie, a tak 
naprawdę to jej nie ma. Elektorat 
– szczególnie wiejski zrozumiał 
to najlepiej – po krótkim zawi-
rowaniu przekonał się, że inte-

resy chłopskie to zna i próbuje 
rozwiązywać tylko PSL – od lat 
(mimo zmiennej koniunktury) 
takie samo – przewidywalne i nie 
uciekające od odpowiedzialności 
Stronnictwo odniosło sukces.

Forum Samorządowe wyciąg-
nęło jedynie słuszny wniosek – w 
opozycji nie można zrobic nic 
poza utratą elektoratu – weszło 
do koalicji. 

Spełniło się także hasło SLD 
– Czas na zmiany! Ten kto to 
hasło wymyślił powinien dostać 
politycznego Nobla! Po 12 latach 
sprawowania władzy socjalde-
mokraci przegrali w mieście 
zwanym bastionem lewicy albo 
jeszcze dobitniej czerwonym 
zagłębiem. I to jak przegrało!

Przecież elektorat się nie zmie-
nił i nie zmniejszył. Elektorat 
jest, ale przywódcy zawiedli, nie 
zdołali do siebie przekonać żad-
nego ugrupowania, nie przyciąg-

nęli nowych ludzi. W dodatku 
krytykowali swoje decyzje jako 
radnych i zastępców burmistrza. 
I przed tymi ludźmi ogrom pracy 
– powrót do początku lat 90-
tych. Zaczynać trzeba od nowa 
– żadnej władzy w gminie, ani w 
powiecie, cieniutko w Sejmiku. 
Żadnego wpływu na decyzje 
personalne – czym przyciągnąć 
młodych? Tak naprawdę tych 
młodych SLD nie ma. Czy po-
zyska ich teraz? 

Zwycięzców się nie sądzi – bio-
rą wszystko – przewodnictwo 
Rady Miejskiej, stanowiska za-
stępców przewodniczącego, 
funkcję wiceburmistrza. Za-
pewne przyjdzie czas także na  
zmiany personalne. Zmieniło się 
wiele. I niech do serca wezmą to 
sobie Ci, którzy na wybory nie 
chodzą, bo nie wierzą, że można 
coś zmienić!

Lesław M. Marek

Podziękowanie – komunikat
Serdecznie dziękuję swoim wyborcom za oddanie głosu na moją osobę 12 listopada w wy-

borach samorządowych. Tylko niewiele głosów brakowało ugrupowaniu LPR – PIS żebym 
z największą liczbą głosów z 3 okręgu (wiejskiego) wszedł do Rady Miejskiej by tam Was 
reprezentować.

Informuję jednocześnie, że w dniu 23 listopada burmistrz Kazimierz Ziemba na spotkaniu 
z Premierem Pawlakiem w NDK publicznie ogłosił że już niebawem rusza budowa zakładu 
utylizacji padliny w Glicku. 

W związku z powyższym, by chronić nas od tego typu niebezpiecznych dla środowiska i 
naszego zdrowia inwestycji organizujemy prężne nowogardzkie Stowarzyszenie ekologiczne i 
przyjmujemy w nasze szeregi ludzi bez względu na orientację polityczną. Wszystkich chętnych 
mieszkańców gminy którzy aktywnie chcieli by w niej uczestniczyć, prosimy o kontakt telefo-
niczny: 600-653-124 Eugeniusz Korneluk lub 091-93-17-305 Edward Ułanowski. 

        Sekretarz Powiatowy LPR 
i przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz     

               Ochrony Środowiska w Goleniowie 
Eugeniusz Korneluk
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Pani 

Irenie Fedorowicz 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci Brata 

składają 
współpracownicy 

Banku Spółdzielczego w Goleniowie 
Oddział Nowogard

kONDOleNCJe

Pracę dawano, teraz trzeba się o nią starać
(DN nr 93, wtorek, 26 listopada 1996 r.)
Bezrobocie stało się szokiem dla Polaków po 

upadku realnego socjalizmu w 1989 r. Polacy 
przez 50 lat byli przyzwyczajani, że praca jest dla 
każdego i… była. Ba, do pracy nawet przymusza-
no, a kto nie chciał pracować, mógł trafić nawet 
za kratki (lun na Żuławy). Ten stan zapewniała  
i podtrzymywała partia i stworzony przez nią 
system gospodarczy. Praca w tym wypadku była 
jednym z elementów dyscyplinowania narodu 
(karalność za obijanie się) i utrzymywania go w 
ciągłej mobilizacji do nowych zadań (znaczenie 
1 Maja). Te nowe zadania miały doprowadzić do 
rozkwitu państwa i pomyślności całego narodu. 
Jednak sztucznie stworzony system gospodarczy, 
nie oparty na rachunku ekonomicznym, ciągle 
wchłaniał i mielił wypracowane nadwyżki. Tak 
obracało się koło produkcji i destrukcji zarazem. 
To, co w pocie czoła wypracowano, „nieopatrznie” 
niszczono lokując w nieprzemyślanych inwesty-
cjach. Brak rzetelnego rachunku ekonomicznego 
i rozumienia współczesnych procesów gospodar-
czych prowadził do sztucznego utrzymywania 
zatrudnienia. Tam, gdzie pracę mógł wykonać 
jeden człowiek, zatrudnionych było trzech.

Dzisiaj można westchnąć – ale praca była… (…) 
kazimierz rynkiewicz

nowogardzka policja również protestuje
(DN nr 94, piątek, 29 listopada 1996 r.)
Od dnia 26 listopada br. Trwa akcja protesta-

cyjna Policji, której inicjatorem jest Niezależny 
Samorządny Związek Policjantów.

Policjantów kilka słów na temat trwającego 
protestu poprosiłem Krzysztofa Saniuka – Prze-
wodniczącego NSZZ nowogardzkiej policji.

Red. Od kiedy trwa akcja protestacyjna i w jakiej 
formie jest prowadzona?

K. Saniuk – Formalnie akcja trwa od 26 listopa-
da. Forma naszej akcji protestacyjnej na razie się 
ogranicza do oflagowania policyjnych pojazdów 
oraz wywieszenia na maszt (przy komendzie) 
flagi związkowej i dotarciu ze swymi postulata-
mi do jak największej ilości mass mediów. (…) 
Zygmunt Heland

Starosta spoza rady!
W piątek, 24 listopada odbyła 

się I Sesja nowej Rady Powiatu w 
Goleniowie.

Radni odebrali mandaty w 
pięknej (zapewne pamiątkowej) 
oprawie i złożyli ślubowanie, 
po czym przystąpiono do części 
roboczej. Obrady w tej fazie po-
prowadził radny - senior Józef 
Bednarz wybrany z listy Lewica 
i Demokraci.

Przystąpiono do wyboru Prze-
wodniczącego Rady. Zgłoszono 
tylko jedną kandydaturę – 

Witolda Kaleczyca (PO) i on 
został wybrany.

Wicerzewodniczącymi Rady 
zostali wybrani Zygmunt Heland 
reprezentujący PiS i Sylwester 
Górzny (PO).

Następnie przystąpiono do 
wyboru Starosty. Zgłoszono dwie 
kandydatury – Tomasza Ostro-
wskiego popieranego przez PO 
i Jerzego Jabłońskiego (Lewica i 
Demokraci).

W tajnym głosowaniu Tomasz 
Ostrowski otrzymał 13 głosów, 
a Jerzy Jabłoński tylko 3 głosy 
(nawet jeden z radnych lewicy 
wstrzymał się od głosu). Po 
krótkim wystąpieniu nowego 
Starosty przegłosowano wnio-
sek o przeprowadzenie dalszej 
części Sesji w dniu 29 listopada. 
Wtedy nastąpi wybór Zarządu, 
który de facto sprawuje władzę 
w powiecie.

Tomasz Ostrowski jest miesz-
kańcem Goleniowa, ale pracuje 
w Szczecinie w instytucji prze-

kształceń własnościowych Skar-
bu Państwa. Ma 34 lata i jest 
absolwentem wydziału prawa 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Aktualnie pisze pracę magister-
ską na drugim kierunku – eko-
nomii. Nie ma doświadczenia 
samorządowego i to – jak sam 
twierdzi – powinno mu pomóc 
inaczej spojrzeć na problemy 
powiatu. Deklarował, że główny 
nacisk będzie kładł na równo-
mierny rozwój wszystkich gmin 
i będzie się starał pozyskiwać dla 
nich inwestorów.

Dociekliwym Czytelnikom na-
leży się informacja, że w Radzie 
Powiatu zawiązała się koalicja 
– PO – PSL – Komitet Wyborczy. 

Koalicja dysponuje 13 głosami w 
19-osobowej Radzie. Nowogard 
reprezentuje Artur Danilewski 
(PO) oraz Adam Fedeńczak i 
Józef Korkosz (PSL) Na pierw-
szej Sesji obecnych było tylko 
11 członków koalicji, a wybór 
Starosty poparli również radni 
PiS-u (Heland i Kołodziejak), 
którzy deklarują wspieranie do-
brych inicjatyw koalicji.

Sięgnięto po Starostę spo-
za Rady, gdyż nikt z radnych 
koalicji nie chciał tej funkcji 
objąć tłumacząc swoją odmowę 
względami osobistymi i zawo-
dowymi. 

LMM

Radny z listy PO Artur Danilewski odbiera mandat z rąk sekre-
tarza Starostwa Ryszarda Bulowskiego

Marek krzywania 
Przewodniczącym rady Miejskiej

W poniedziałek o godz. 14.00 rozpoczęła się I Sesja Rady 
Miejskiej.

Radni wybrani w dniu 12 listopada odebrali zaświadcze-
nia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie.

Prowadząca tę część obrad Krystyna Wysoszyńska za-
rządziła wybory Przewodniczącego Rady. Zgłoszono tylko 
jedną kandydaturę – Marka Krzywani i On został w tajnym 
głosowaniu wybrany na tę funkcję.

Na funkcję zastępcy przewodniczącego zgłoszono 4 
kandydatury – głosami koalicji wybrano Mieczysława 
Laskowskiego i Tomasza Szafrana – obaj są radnymi z 
ramienia PSL.

Wymaganej większości nie otrzymali: Antoni Bielida – 5 
głosów i Rafał Paśko (PiS) – 7 głosów.

Głosowanie pokazało, że koalicja PSL – PO – Forum 
Samorządowe pierwszą próbę przeszła pomyślnie. Ustalenia 
zostały wprowadzone w życie.   LMM

Marek Krzywania  
tuż po wyborze na Przewodniczącego Rady 

dziękuje za zaufanie jakim Go obdarzono
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

WkrÓTce andrZejkI
Wróżby to stary jak ludzkość sposób na poznanie niepewnej przyszłości. 

Dawno temu wierzono, że są dni kiedy duchy przodków wracają na Ziemię 
i odsłaniają przed nami odrobinę nieznanego. Wróżbom miłosnym sprzy-
jał początek adwentu. Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego An-
drzeja (tj.29 listopada), a kawalerowie w przeddzień świętej Katarzyny (czyli 
24 listopada). Andrzejkowe wróżby przetrwały aż do dziś i nadal cieszą się 
niesłabnącą popularnością, mimo iż przez stulecia Kościół potępiał je jako 
zabobony.

LanIe WOSku Wróżby z wosku dotyczyły miłości i 
pomyślności w nadchodzącym roku. Przelewanie wosku 
przez ucho od klucza utrudniało, ale i wzmacniało wró-
żebną moc zabawy. Klucz jest w tej wróżbie symbolem 
tajemnicy, ale i płodności. Należało później obejrzeć wo-
skową płaskorzeźbę lub jej cień na ścianie. Można dopa-
trywać się wyglądu przyszłego partnera, jego zawodu itp.

BuTy Każda z osób zdejmuje jeden but i ustawia w rządku. Następnie 
przestawiamy but z końca na sam początek. Osoba, której but jako pierwszy 
wyjdzie za próg, pierwsza wyjdzie za mąż lub zdobędzie partnera.

Sny W całej Polsce wielką wagę przypisywano zawsze snom. Jeżeli osoba 
przed pójściem spać pościła przez cały dzień i modliła się do świętego An-
drzeja, to w nocy z 29 na 30 listopada mógł jej się we śnie ukazać przyszły 
partner, jego imię, charakterystyczny znak itp.

kOŁO Dziewczęta ustawiają się w koło. W środku nich staje chłopak, z 
zawiązanymi oczami. Obraca się kilka razy i wskazuje kierunek. Wskazana 
dziewczyna najszybciej wyjdzie za mąż.

uBranIa Aby poznać, kto jest komu przeznaczony wśród obecnych 
osób trzeba rozwiesić obok siebie na krześle lub wieszaku płaszcze i kurtki 
chłopców, którzy biorą udział w zabawie. Dziewczyna z zawiązanymi ocza-
mi wybiera jedno okrycie.

dZIeŃ dZIĘkcZynIenIa
Na łączniku pojawiła się kolejna wystawa przygotowana przez naszych 

uczniów. Tym razem poświęcono ją amerykańskiemu świętu dziękczynie-
nia. Wystawę przygotowały klasy drugie pod opieką Pani Mirosławy Szy-
maniak i danuty adamczyk. Ciekawe plakaty przygotowali chłopcy  z klasy  
II Technikum Mechanicznego.

Dzień Dziękczynienia, Święto Dziękczynienia (ang. Thanksgiving Day), 
święto obchodzone w USA w 4. czwartek listopada, w Kanadzie zaś w 2. 
poniedziałek października jako pamiątka pierwszego Dziękczynienia człon-
ków kolonii Plymouth w 1621r.

Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie Mayflower byli 
pierwotnie członkami Angielskiego Kościoła Separatystycznego (odłamem 
Purytanów). Wcześniej ruszyli ze swych domostw w Anglii i pożeglowali do 
Holandii (Niderlandów), aby uciec przez prześladowaniem religijnym. Tam 
cieszyli się większą tolerancją religijną, ale w końcu rozczarowali się holen-
derskim sposobem życia, uznając go za bezbożny. Szukając lepszego życia 

Separatyści wynegocjowali z londyńską kompanią handlową sfinansowanie 
pielgrzymki do Ameryki. Większość odbywających podróż na pokładzie 
„Mayflower” nie była Separatystami, ale zostali wynajęci dla zabezpiecze-
nia interesów firmy. Tylko około jedna trzecia pierwszych kolonistów była 
Separatystami. 

Pielgrzymi wylądowali na Skale Plymouth 11 grudnia 1620r. Ich pierwsza 
zima była druzgocąca. Do początku nadchodzącej jesieni stracili 46 ze 102 
osób zaokrętowanych na „Mayflower”. Ale żniwa 1621 roku były obfite. Po-
zostali koloniści zdecydowali uczcić to świętem, wraz z 91 Indianami z ple-
mienia Wampanoagów (ang. Wampanoag), którzy pomogli Pielgrzymom 
przetrwać ich pierwszy rok. Sądzi się, że Pielgrzymi nie przetrwaliby tego 
pierwszego roku bez pomocy tubylców i ich wodza o imieniu Massasoit. 
Święto miało więcej z tradycyjnego angielskiego obyczaju niż z „obchodów 
dziękczynnych”. Trwało trzy dni, w okresie między 21 września i 11 listopada 
1621 roku. Indianie dostarczyli na ucztę co najmniej pięć jeleni, w menu nie 
było natomiast sosu żurawinowego, ziemniaków ani ciasta z dyni; nie było 
też indyków, a raczej jakieś inne ptactwo wodne (kaczki, gęsi).

Pielgrzymi i tubylcy porozumiewali się za pośrednictwem Squanto, In-
dianina z plemienia Patuxet, który znał angielski dzięki swoim wcześniej-
szym kontaktom z brytyjskimi podróżnikami. Oprócz ucztowania, święto 
obejmowało także wspólny wypoczynek oraz zabawę kolonistów i Indian. 
Nie zachowały się natomiast żadne inne relacje o podobnych międzykul-
turowych spotkaniach w kolejnych latach. Znane są tylko dwa opisy tego 
święta – w liście kolonisty i książce powstałej 20 lat później. Świętem naro-
dowym ogłosił je w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln i z tego samego 
okresu datują się żywe do dziś, chociaż często fałszywe stereotypy o Dniu 
Dziękczynnym.

ZdarZyŁO SIĘ W SZkOLe
20 listopada nasza szkoła gościła członków Polskiego Związku Sybiraków, 

którzy przybyli na odpust w Parafii pod wezwaniem Rafała Kalinowskiego. 
Zaproszeni goście wzięli udział we mszy świętej, a następnie już w szkole, 
obejrzeli montaż poetycko- muzyczny przygotowany przez klasę II Techni-
kum Żywienia pod opieką Pani danuty adamczyk.  

HOrOSkOP:
Baran - Chyba trochę wyolbrzymiasz i zmieniasz fakty. Pamiętaj, że to właśnie 

stąd biorą się plotki! Uważaj na to, co powtarzasz innym! Chcesz, żeby ktoś całkowicie 
zmienił o Tobie swoje dobre zdanie?

Byk - Pamiętaj, że w czasie jesieni trzeba bardziej dbać o zdrowie. Taka pogoda w 
ogóle Ci nie służy! Nie zapominaj o tym, aby ciepło się ubierać. Chyba, że nie masz inne-
go pomysłu na to, aby znaleźć wymówkę przed pójściem do szkoły lub do pracy.

BLIŹnIĘTa - Chyba jeszcze nigdy nie czułeś się tak wykończony jak teraz. Twoje 
poczucie własnej wartości spada coraz niżej. Nie uważasz, że jednak masz światu wiele 
do zaoferowana? W tym tygodniu nastąpi przypływ energii!

rak - Tryskasz zdrowiem, rozweselasz ludzi i emanuje z Ciebie pozytywna energia. 
To chyba doskonały moment, aby rozwinąć skrzydła i nareszcie zaryzykować. Nie masz 
nic do stracenia, a zyskać możesz bardzo wiele. 

LeW - Dlaczego wciąż nic nie robisz? W głowie masz mnóstwo pomysłów, ale nie 
masz odwagi żadnego z nich zaprezentować. Przedstaw je na szerszym forum, a zoba-
czysz, że zostaną pozytywnie rozpatrzone. Zyskasz dzięki temu szacunek jakiego wielu 
Ci pozazdrości.

Panna - Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Niepotrzebnie szukasz od-
powiedzi gdzieś daleko. Słuchaj, obserwuj i wyciągaj wnioski. Zastanów się chwilę, po-
myśl i działaj. 

WaGa - Trzeba przyznać, że ostatnio masz bardzo dużo szczęścia. Nie będzie ina-
czej również w tym tygodniu. Praca będzie dla Ciebie przyjemnością, a los przyniesie 
niespodziankę.

SkOrPIOn - Rzeczywiście masz teraz dużo zapału, ale nie porywaj się z motyką na 
słońce! Do odważnych świat należy, ale pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. To świet-
nie, że wszystko jak na razie Ci się udaje, ale zostaw trochę energii i pomysłów na póź-
niej, bo zbyt szybko się wypalisz!

STrZeLec - Od dłuższego czasu jesteś zmęczony i nie masz na nic siły. Postaraj się 
w końcu dobrze wypocząć, bo się wykończysz. Zobaczysz, że to naładuje baterie, doda 
energii i chęci do życia oraz do pracy, którą tak bardzo zaniedbujesz przez ostatni czas.

kOZIOrOżec - To co wydawało się oczywiste teraz będzie budziło mnóstwo wąt-
pliwości. Choć intuicja prawie nigdy Cię nie zawodzi, tym razem może być inaczej. Nie 
słuchaj tego co podpowiada Ci serce. Pokieruj się rozumem, a lepiej na tym wyjdziesz.

WOdnIk - Może jednak lepiej będzie jeżeli poważnie weźmiesz się do pracy. Ostat-
nio lekceważysz wszystkie obowiązki. Pamiętaj, że jeden sukces o niczym nie świadczy!

ryBy - Uważaj na swojego najlepszego przyjaciela. Komuś bardzo nie podoba się to, 
że tak świetnie się z nim dogadujesz. Ktoś ewentualnie będzie chciał pomóc w rozpadzie 
Waszej znajomości. Uważaj więc na Życzliwych.
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ReklaMa

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych 
pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. dekarz,
2. malarz,
3. murarz tynkarz,
4. betoniarz - zbrojarz,
5. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
6. technolog robót wykończeniowych,
zlecimy również podwykonawcom wykonanie robót elewacyjnych, de-
karskich, murarskich i wykończeniowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 
091 57 92 641 lub 091 57 92 651.  Kontakt: Eugeniusz Niziński - 091 57 92 
641 oraz Lucyna Warian - 091 57 92 651.

ReklaMa

Zakład Fryzjerski 
„LuZ” 

Poleca:
- regenerację włosów
- nowoczesne strzyżenie

ul. Warszawska 14 
(wejście przez Agencję PKO)

tel. 0513 157 140

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg w trybie licytacji 
na zbycie własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 44B/5. 
Cena wywoławcza 74.336,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2006 r. 
o godz. 11.00. 
Mieszkanie można oglądać w dniach 
29.11.2006 r. do 11.12.2006 r.  po uprzednim 
uzgodnieniu. 
Więcej informacji można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 
lub pod nr tel. 0697 104 578.

Firma 

zatrudni 
mechanika 
samochodowego 

od zaraz. 

Tel. 091 39 26 925

Informujemy, że   

28 listopada 2006 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Sukces Sylwii koladyńskiej
W dniach 7 – 10 listopada w Lublinie odbył się I Ogólnopolski Konkurs 

Gitarowy im. M. Sokołowskiego. Uczennica nowogardzkiej filii Szkoły Mu-
zycznej wróciła z tej imprezy z tytułem laureata.

Konkurs ten był częścią XIV Mię-
dzynarodowego Festiwalu Gitaro-
wego, na który składają się koncerty 
organizowane przez cały rok. Impre-
za była bardzo mocno obsadzona. 
Sylwia startowała w kategorii 13 
-30 lat i należała do najmłodszych 
uczestników. Musiała rywalizować 
z profesjonalistami, wśród których 
byli laureaci innych konkursów czy 
gitarzyści mający w swoim dorobku 
nagranie płyt. Młoda gitarzystka za-
prezentowała niemal dwudziestomi-
nutowy program 
na który złożyły 
się utwory C. 
Domeniconiego, 
A. Diabellego, 
M. Pasiecznego, 
E. Thorlaksona 
i  j e j  nauczy-
ciela Cezarego 
Strokosza. Jury 
doceniło jej wy-
stęp przyznając 
jej nagrodę spe-
cjalną przewod-
niczącego jury, 
cenionego na 
scenie gitarowej 
Waldemara Gro-
molaka.

„Sylwia poradziła sobie bardzo 
dobrze z emocjami, z tremą. Przeżyła 
pierwszy kontakt z gitarystyką na 
najwyższym poziomie, gdyż wśród 
gości festiwalu znaleźli się tak wybitni 
gitarzyści jak Waldemar Gromolak, 
Krzysztof Pełek czy Iwona Bodziak, 
która jest uważana za jedną z najważ-
niejszych autorytetów jeśli chodzi o 
pedagogikę gitarową w Polsce. Można 
tylko życzyć, żeby jej ten pierwszy suk-
ces przełożył się na następne i chyba 
warto dodać, że jest to pierwszy w 
tej szkole uczeń, który na konkursie 

ogólnopolskim zdobył nagrodę i zo-
stał laureatem.” – opowiada Cezary 
Strokosz.

Sukces jest tym większy, że polska 
gitarystyka jest zaliczana do czołówki 
europejskiej. Porównując szkolnictwo 
we Francji, Niemczech czy mającą 
ogromną tradycję Hiszpanię Polska 
jawi się jako potęga. Na konkursach w 
Europie, w których biorą udział mło-
dzi gitarzyści na poziomie pierwsze-
go i drugiego stopnia coraz częściej 
wygrywają polscy wykonawcy. 

Impreza miała też charakter eduka-
cyjny. Uczestnicy mogli wziąć udział 
w wielu cennych wykładach „Nowe 
brzmienia gitary w kompozycjach 
Cezarego Strokosza” prowadzonych 
przez nauczyciela Sylwii Koladyń-
skiej.

Nam nie pozostaje nic innego jak 
szczerze pogratulować tego sukcesu 
i życzyć kolejnych. Z nieukrywaną 
przyjemnością poinformujemy o 
nich czytelników na łamach naszej 
gazety.

Ag
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OG£OSZENIA drObNE

Na rozwiązanie zadania czekamy do 4 grudnia. 

Zabawy z językiem
Krzyżówka dzisiaj prezentowana jest z założenia taka jak krzyżowka 

z poprzedniego tygodnia..
W pola obwiedzione linią przerywaną należy wpisać nazwy ozna-

czające jednostki pływające.
Wpisujemy wprost lub wspak. Po prawidłowym dobraniu i wpisaniu 

tych wyrazów diagram będzie przedstawiał rozwiązanią krzyżówkę , a 
litery z pól oznaczonych od 1 do 6 utworzą hasło, które należy przysłać 
do redakcji. 

Powodzenia!

NIeRUCHOMOŚCI
• Wynajmę kawalerkę w centrum Nowo-

gardu. 0604 787 696.
• Sprzedam mieszkanie 80 m kw., 50.000 

zł w Wojtaszycach. 0510 244 073.
• Sprzedam 2 pokoje z kuchnią, II piętro. 

0502 384 315.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w 

segmencie, bezczynszowe, góra, dół. 
Błotno 25/4. Tel. 0600 64 97 96, 091 39 
17 956.

• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-
sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 r., 
przy trasie A-6, 220 m kw. pow. całkowi-
ta + strych do adaptacji, garaż, działka 
522 m kw., własnościowa, cena 220.000 
zł (tylko gotówka). Tel. 091 38 51 730, 
0508 820 122.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
0660 412 121.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-pokojo-
we, bądź zamienię na takie kawalerkę 
w Świnoujściu (I piętro, centrum) z do-
płatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam mieszkanie, stare budow-
nictwo, poddasze, 35 m kw. 0696 
877 191.

• Wynajmę pół domu. 091 39 20 903.
• Szukam garażu do wynajęcia w okoli-

cach ul. Poniatowskiego. 0509 533 177.
• Kupię mieszkanie w startym budowni-

ctwie. 0607 109 282.
• Poszukuję do wynajęcia jedno lub 

2-pokojowego mieszkania, najlepiej 
umeblowanego. 0788 205 385.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 060� 
310 591.

• Sprzedam VW Golf II, 1989/93 r. – skła-
dak, poj. 1.6TD. 0603 436 347.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + gaz, 
rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1 benzyna 
+ gaz, nadwozie 1990 r., silnik 1995 r., 
przegląd ważny do lutego 2007 r., cena 
3.000 zł. Tel. 0513 919 716.

• Sprzedam Mercedes 124, 1992 r., cena 
do uzgodnienia. 091 39 20 827.

• Sprzedam motorower OGAR 200. 0781 
292 881.

• Sprzedam Opel Kadett, 1990 r., poj. 1.4 
+ gaz. 0501 549 756, 0886 346 680.

• Sprzedam tanio Ford Eskort, 1982 r., 
poj. 1.3, dobry stan. 0509 878 292.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 1� 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzarką 
wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 0,40 zł od metra kw. oraz re-
kultywacja wyschniętych trawników. 
Inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam prosięta. 0693 342 119.
• Ferma Drobiu Boguszyce poszukuje 

dostawców słomy opałowej (umowy 
wieloletnie). 0502 276 902, fax 091 48 
44 629.

• Sprzedam zbiorniki do zboża – 9 szt. 
0602 267 382.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 133 28.
• Ferma Drobiu Boguszyce kupi przy-

czepy rolnicze 6 – 8 ton oraz wózek 
widłowy. Oferty: 0502 276 902, fax. 091 
48 44 629.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
• kompleksowe remonty mieszkań i 

adaptacja poddaszy wykonam. Tel. 
0608 364 330, 0600 34� 308.

•	 Profesjonalne strony internetowe na in-
dywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 �83, 0660 
392 851.

• J. angielski – nauka i korepetycje. 
0608 654 492.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 3�3 143.
• Usługi transportowe do 1,5 t. Faktu-

ra VaT. 0888 8�8 314.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

091 39 72 575, 0695 085 470.
• Usługi transportowe. 0694 325 416.
• Przewóz osób do Niemiec z miejsca za-

mieszkania docelowo. 0503 322 168.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 

322 168.
• Poprasuję dla Ciebie i za Ciebie. 091 39 

27 478, 0887 109 246.
• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków, ro-

lety materiałowe. Tanio! 091 39 72 656.
• Wykonujemy docieplenia budynków 

oraz dekarstwo. 0505 94 17 65.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynarodowe-
go z doświadczeniem C + e, Polska 
– Szwecja. 0693 682 492.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘZY-
KA ANGIELSKIEGO W GODZINACH PO-
POŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 02, 
0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na 
stanowisko: Pracownik Biura Obsługi 
klienta w Nowogardzie. Wymagania: 
wykształcenie min. średnie, znajomość 
środowiska Windows (konfiguracja 

ustawień sieciowych,sterowników) i MS 
Office, zainteresowania w dziedzinie 
informatyki /sieci/ Internetu, łatwość 
nawiązywania kontaktu i umiejętność 
komunikacji, odporność na stres, umie-
jętność pracy pod presją czasu. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie w terminie 14 dni, życiorysu zawo-
dowego na adres: VECTRA S.A., 73-010 
Stargard Szczeciński, ul. Os. Zachód A7 
lub mailem na adres praca@srg.vectra-
net.pl. Oferta powinna zawierać zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 091 39 20 303.

• Doświadczona pani zaopiekuje się 
dzieckiem. 0698 812 269.

• PRaCa!!! PRaCa!!! CZeSkI POŚReD-
NIk FINaNSOWY POSZUkUJe DO-
RaDCÓW klIeNTa DO UDZIela-
NIa POŻYCZek W SYSTeMIe RaT 
MIeSIĘCZNYCH. NOWOŚĆ!!! SaM 
SPRaWDŹ. 0513 164 203.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-
pów. Wymagane prawo jazdy. 0512 
131 567.

• Ferma Drobiu Boguszyce zatrudni 
pracowników ogólnobudowlanych. 
0502 217 497.

INNe
•  Kupię gruz i ziemię. Tel. 0512 131 575. 
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MO-

DEL Z612, CENA DO UZDODNIENIA, 
TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętrowe w 
dobrym stanie. Tel. 0601 172 993.

• Sprzedam komputer, procesor 2,5, karta 
graficzna Radeon 9250, karta sieciowa, 
2 odtwarzacze CD, DVD, karta pamięci 
512 MB RAM. Dysk twardy 120GB, cena 
1000 zł. 0507 692 378.

• Kupię wózek magazynowy. 091 39 
26 388.
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OFErTY PrACY PUPINFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. 
Warszawy 7A

Nowogard 27.11.2006r.
OFeRTY PRaCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów oso-
bowych

2. Sprzedawca
3. Kierowca kat. C+E
4. Pracownik produkcji ( jeli-

ciarz)
5. Sprzątaczka
6. Przedstawiciel finansowy 
7. Monter okien PCV
8. Nauczyciel matematyki
9. Operator prasy hydraulicznej
10. Magazynier
11. Pomocnik szklarza
12. Nauczyciel bibliotekarz
13. Elektryk, mechanik traktorzy-

sta
14. Sprzedawca paliw
15. Robotnik rolny
16. Robotnik budowlany

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Łozie-
nica k. Goleniowa)

2. Kierowca C+E (Gryfice)
3. Pracownik ochrony(cały kraj)
4. Kompletator, malarz – kon-

serwator, ślusarz – hydraulik, 
elektromechanik (Gdynia)

5. Elektroenergetyk z uprawnie-
niami SEP (Warszawa)

6. Monter alarmów (Dziwnów)
7. Rzeźnik (Goleniów)
8. Brygadzista produkcji, Koordy-

nator produkcji (Goleniów)
9. Magazynier (Gądki k. Pozna-

nia)
10. Nauczyciel: matematyki, infor-

matyki, techniki, fizyki (Przy-
biernów)

11. Robotnik budowlany (cały 
kraj)

12. Pracownik  gospodarcz y, 
elektromechanik, blacharz 
samochodowy, operator myj-
ni, sprzedawca-magazynier 
(Szczecin Dąbie)
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Krystian Miklas tym razem bramki nie strzelił

SPOTkaNIe 
Stowarzyszenie „POkOLenIa” koło nr 2 

zaprasza swoich członków 

na wieczór andrzejkowy, 
który odbędzie się 30 listopada o godz. 19.00 

w pubie „Pasadena”
                                 Andrzej Szafran

„Gdyby nie ostatni mecz byłby to udany sezon”
rozmowa z Wojciechem kubickim trenerem piłkarzy Pomorzanina nowogard.

„dziennik nowogardzki”: je-
sień w wykonaniu Pomorzanina 
spowodował prawdziwą huśtawkę 
nastrojów wśród kibiców. Od pełnej 
satysfakcji na początku sezonu do 
rozczarowania końcówką, szczegól-
nie ostatnim meczem. czym to było 
spowodowane?

Wojciech kubicki: Uważam, że 
gdybyśmy ostatni mecz wygrali, 
albo zagrali na wysokim poziomie 
to sezon byłby zakończony dosyć 
dobrze. Byłbym zadowolony z po-
stawy zawodników praktycznie przez 
90 procent rundy. Ten ostatni mecz 
praktycznie przekreślił naszą pracę 
wykonaną w ostatnim miesiącu. 
Było to też spowodowane kartkami, 
kontuzjami i zawieszeniem przez 
związek Marka Piątkowskiego. Splot 
różnych okoliczności spowodował 
ten wynik, niemniej jednak nie jest to 
pełne usprawiedliwienie. Zawodnicy, 
którzy weszli, powinni pociągnąć 
ciężar tego spotkania. W ostatnim 
czasie, co prawda, Mieszko troszkę 
się wzmocnił, dostał wiatru w plecy, 
choć to też nie jest usprawiedliwienie. 
Uważam, że w naszym przypadku 
było to zmęczenie materiału.

„d.n.”: ale to nie tylko mecz 
z Mieszkiem. Pod koniec sezonu 
mała zadyszka była jednak odczu-
walna. Był jeszcze choćby mecz z 
Odrą chojna, która co prawda była 
wówczas na fali wznoszącej.

W.k.: Z Odrą zagraliśmy mecz 
średni. Gdybyśmy my strzelili pierw-
szą bramkę, a była taka okazja, mecz 
potoczyłby się zupełnie inaczej. 
Trochę mało odporni jesteśmy na 
takie sytuacje. Zawodnicy się pod-
łamują tym, że nie wykorzystujemy 
sytuacji, zaraz potem przeciwnicy 
strzelają bramkę i to jest podcięcie 
zespołu. Ciężko się po tym podnieść. 
Szczególnie z Mieszkiem widoczny 
był brak podstawowych zawodni-
ków, którzy mogliby coś zrobić. Nie 
było Marka Piątkowskiego, Marcina 
Miklasa, Kaczmarka. Rzechuła, który 
wszedł na boisko był chory, to samo 
Konieczny, Wasyluk był w szkole. Za 
dużo było braków. 

„d.n.”: ale przyzna pan, że za-
dyszka była?

W.k.: Tak, była zadyszka. Być może 
zachłysnęliśmy się tym, że możemy 
być blisko tego czubka. Przyszło 
rozprężenie psychiczne zawodników 
i zmęczenie sezonem. 

„d.n.”: jesienią było sporo eks-
perymentów. najbardziej spekta-

kularnym było chyba wystawienie 
w ataku nieradki, który jeszcze w 
zeszłym sezonie był podstawowym 
obrońcą. Potrzeba matką wyna-
lazków?

W.k.: Tak by można było to na-
zwać. Ostatnio dostał bilet do wojska 
i czuł się bardziej rozprężony. Na 
obronie nie zawsze mu wychodziło 
tak jak byśmy chcieli. Trzeba było 
szukać innych obrońców, a on będąc 
jeszcze juniorem grał na pozycji na-
pastnika i dlatego grał z przodu.

„d.n.”: Strzeliliśmy najwięcej 
bramek w naszej lidze. Z kolei 
gdyby stworzyć klasyfikację pod 
względem straconych bramek byli-
byśmy dopiero na dziewiątym miej-
scu. czym to jest spowodowane? 
dlaczego nie można zrównoważyć 
ofensywy z defensywą?

W.k.: W obronie też były rotacje. 
Grał Wasyluk, Kram, Kaczmarek, 
Marszałek, Mikals, Dworak, to była 
spora rotacja. Rozgrywki tej klasy, 
w których gramy charakteryzują się 
tym, że grają typowi amatorzy. Cza-
sami zawodnicy nie mogli grać ze 
względów zawodowych jak Dowrak, 
czy szkolnych jak Wasyluk. Do tego 
dochodzą kontuzje. 

„d.n.:” czyli stabilność składu 
jest po prostu niemożliwa?

W.k.: Jedyną rzeczą, którą można 
uznać za duży plus to fakt, że zaczę-
liśmy rozgrywki w 23 zawodników. 
Gdybyśmy zaczynali w 18, to teraz 
byśmy grali w ośmiu, bo dziesięciu 
zawodników odpadło podczas tego 
sezonu. 

„d.n.”: jak ocenia pan szansę w 
przyszłej rundzie. do lidera tracimy 
13 punktów, do wicelidera 8. jest to 
do odrobienia? Zna pan już wszyst-
kie drużyny. 

W.k.: Znam wszystkie zespoły, z 
którymi graliśmy i uważam, że jeżeli 
będziemy wygrywali to dojdzie do 
sporych przetasowań w naszej lidze. 
W naszych rozgrywkach każdy może 
wygrać z każdym. Przykładem tego 
był mecz Dębu Dębno z Piastem 
Chociwel, który oglądałem. Nie 
było różnicy w klasie zespołu, który 
zajmuje dziesiąte czy dwunaste miej-
sce a pierwsze. Doświadczenie dało 
znać o sobie w ostatnich minutach 
meczu. Dąb wygrał sześć spotkań 
strzelając bramki od 80 do 90 minuty. 
To jest właśnie dojrzałość zespołu. 
Nie zawsze się to udaje, ale Dąb to 
pokazał. My nie mieliśmy stabilne-

go składu, cały czas coś działo się z 
zawodnikami, te rotacje, mała ilość 
zawodników. Ostatnio na treningi 
przychodzi mała ilość zawodników. 
Były różne względy. Ja nikogo nie 
mogę do treningu zmusić, mogę jedy-
nie zachęcić. Premiowane awansem 
są dwa miejsca. Uważam, że mamy 
szansę na zajęcie miejsca w pierwszej 
czwórce. Zespoły, które będą walczyły 
o awans, czyli drugie miejsce, bo Dąb 
jest poza zasięgiem wszystkich, to 
Vineta Wolin, Odra Chojna, Orzeł 
Trzciński, Piast Choszczno i my. 

„d.n.”: chciałby pan awanso-
wać?

W.k.: Oczywiście. Każdy trener 
stawia sobie jakiś cel. Ja chciałbym 
zająć czołowe miejsce, ale będziemy 
walczyć o awans.

„d.n.”: Gra w IV lidze wiąże się 
z kosztami, ale słyszałem też opinie 
kibiców, że lepiej byłoby gdybyśmy 
nie awansowali, żeby później nie 
było rozczarowania i meczów takich 
jak z Odrą w IV lidze.

W.k.: Są różne opinie. Ja z do-
świadczenia powiem, że gdy pierwszy 
raz awansowałem z zespołem do IV 
ligi w sezonie 1993/94 to po pierwszej 
rundzie zajmowaliśmy trzecie miej-
sce. W drugiej rundzie pojawiło się 
zmęczenie i zajęliśmy piąte czy szóste 
miejsce, a przy odrobinie szczęścia 
mogliśmy walczyć o awans. Nie jest 
powiedziane, że gdy wejdziemy bę-
dziemy chłopcami do bicia. Przykła-
dem jest Kluczevia, która awansowała 
do IV ligi, przegrała pierwszych pięć 
meczów, a teraz trzy mecze pod rząd 
wygrała.

„d.n.”: Porozmawiajmy o przy-
szłości Pomorzanina, narybku 
drużyny seniorów. Są jakieś talenty 
w drużynach juniorskich. kram 
zawalił pierwszą bramkę w meczu 

z Mieszkiem, Haberski nie wytrzy-
muje porównania z Piątkowskim. 
Obserwuje pan innych?

W.k.: Obserwuję młodych zawod-
ników i jest trzech – czterech zawod-
ników, którzy mogliby się ocierać o 
pierwszy zespół. Młodszy brat Mar-
szałka jest bardzo perspektywicznym 
zawodnikiem. Jest Jacek Pertkiewicz, 
który musiałby trochę poprawić 
kondycję. Jest jeszcze dwóch zawod-
ników, których nazwisk nie powiem, 
a którzy mogliby do nas dołączyć 
i robię starania, żeby zimą mogli z 
nami trenować. Czy będą grali czy nie 
to jest drugorzędna sprawa. 

„d.n.”: czy Marek Piątkowski 
długo będzie jeszcze grał w Pomo-
rzaninie?

W.k.: Wiem, że na pewno dokoń-
czy ten sezon. Czy będzie grał długo, 
tego nie potrafię powiedzieć. Chciał-
bym, żeby grał jak najdłużej, ale nie 
wiadomo, co będzie dalej, również 
odnośnie mojej osoby. Już kiedyś to 
mówiłem, w Pomorzaninie jestem już 
dwanaście lat z małymi przerwami i 
to zbyt długi okres czasu by walczyć o 
utrzymanie. Postawiłem sobie cel za-
jęcia czołowej lokaty, blisko awansu i 
jeżeli tego nie będzie to znaczy, że coś 
jest nie tak z prowadzonymi przeze 
mnie przygotowaniami.

„d.n.”: jakie plany na zimę ma 
drużyna?

W.k.: Zaczynamy w drugim tygo-
dniu stycznia od treningów na sali. 
Jeżeli aura będzie odpowiednia to 
jeden trening będzie na dworze. W 
lutym zaczynamy sparingi, rozegra-
my cztery - pięć meczów, a w połowie 
marca ruszy liga.

„d.n.”: dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński
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Kościół pw. WNMP

Zamontowano konstrukcję wieży

Dzwony na szczycie czekają na montaż. 

Wciąganie konstrukcji wieży rozpoczęło się tuż 
po godzinie 10.00.
Po chwili konstrukcja stanęła na szczycie.

 ...a na górze rozpoczęło się jej montowanie. 

W międzyczasie z kościoła wywieziono dzwony...



Radio Maryja
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 4

MAGAZYN

czytaj na str. 6

ReklaMa

BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

ReklaMa ReklaMa

Tomasz Kulinicz 
wicestarostą

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b

Telefoniczny dyżuR RedAkcyjNy
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

Pozytywne 
wektory

czytaj na str. 15

Statystyki 
Mroczki

czytaj na str. 6

Błoto 
zamiast 
trawy
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

kaleNDaRiUM
1 gRUDNia
imieniny: Aleksander, Ananiasz, Antoni, Bianka, Dłu-
gomił, Długosz, Edmund, Eligia, Eligiusz, Florencja, 
Godzisław, Gosław, Gosława, Iwa, Jan, Natalia, Natalis, 
Platon, Prokul, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Sobiesław 
i Sobiesława
Dzień walki z aiDS

2 gRUDNia
imieniny: Aurelia, Bibiana, Blanka, Budzisław, Budzi-
sława, Jan, Ludwina, Maria, Paulina, Rafał, Sulisław, 
Sylwan, Sylweriusz, Walenty, Walentyn, Wiktoryn i 
Zbylut

3 gRUDNia
imieniny: Biryn, Ema, Emma, Franciszek, Franciszek 
Ksawery, Hilaria, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Mirokles 
i Uniemir.
ONZ - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnospraw-
nych

4 gRUDNia
imieniny: Barbara, Bernard, Bratumiła, Chrystian, 
Ciechosław, Ciechosława, Cieszybor, Feliks, Filip, Jan, 
Hieronim, Klemens, Krystian, Marut, Maruta, Marutas, 
Osmund, Piotr i Teofan
Barbórka - Dzień górnika

ReklaMa

Proboszcz parafii pw. WNMP 
Grzegorz Zaklika 

uprzejmie zaprasza 
wszystkich parafian 

na wystawę fotograficzną 
i pokaz multimedialny 

„Pierwsze siedem dni po pożarze” 
przygotowany przez 

Franciszka Karolewskiego. 
Wystawa i pokaz o godz. 17.00 
w niedzielę 3 grudnia 2006 r. 

w kościele.

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Ferma drobiu w Kościuszkach 

zatrudni 2 osoby:
  - mechanik–traktorzysta
  - elektryk

Tel. 0602 299 789, 091 39 18 314
Warunki pracy i płacy bardzo dobre

Serdeczne 
podziękowania 

dla Christiany 
Syfert 

za przekazanie 
sprzętu 

domowego 
rodzinie 

potrzebującej 
składa 

redakcja

Tym razem zajmiemy się oko-
licą ulicy Radosława. Gdy poło-
żono nową nawierzchnię i wy-
konano nowy chodnik między 
nim miał być pas zieleni. Posiano 
więc trawę, która miała upięk-
szyć ten odcinek drogi. Założe-
nie jak najbardziej słuszne, tyle 
że... niepraktyczne. Zapomniano 
o znajdujących się tam sklepach, 

do których dojeżdżają klienci i 
zaopatrzenie. W efekcie zamiast 
soczystej zieleni trawnika mamy 
rozjeżdżoną ziemię, która przy 
każdym deszczu zmienia się w 
błoto.

Złośliwi twierdzą, że projek-
tant chyba nawet nie pofatygo-
wał się do Nowogardu, a plany 
remontu zostały opracowane na 

podstawie nieaktualizowanych 
map. Mając w pamięci perype-
tie właściciela sklepu „Banan”, 
któremu przed wejściem posta-
wiono murek można odnieść 
wrażenie, że te podejrzenia są 
uzasadnione.

Ag

Błoto zamiast trawy
Na nasze łamy wraca ulica Bohaterów Warszawy, a właściwie kolejne niedociągnięcia towarzyszące 

jej niedawnej modernizacji.

Dnia 
27 listopada 2006 r. 

przy sklepie żelaznym 
na ul. 15 Lutego 

zgubiono 
okulary 

w czarnej metalowej 
oprawce. Znalazcę 

prosi się o kontakt pod 
numerem 

tel. 091 39 25 251 
po godz. 18.00. 

Bardzo dziękuję.

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO 
KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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 POWYBORCZY  felieton

ReklaMa

Serdecznie dziękuję 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard, 

którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
i oddali głos na moją osobę 

w wyborach na burmistrza Nowogardu 
oraz radnego Rady Miejskiej.

Przez 4 najbliższe lata będę Państwa radnym 
i będę czynił wszystko, by godnie Was reprezentować.

     Robert Czapla

Nie muszę ale chcę 
powiedzieć…

…że do Rady Gminy i Powiatu oraz do Sejmiku Wojewódzkiego głosowa-
łam na osoby z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ale już na burmistrza miasta 
Nowogardu głosowałam na pana Marka Krzywanię z Forum Samorządowego. 
Uznałam bowiem, że ma dużą szansę wejść - jeśli nie do pierwszej, to do 
drugiej tury na pewno. Tak się jednak nie stało, ponieważ do zwycięstwa 
Markowi Krzywani zabrakło setek rozdrobnionych głosów. Tak być nie 
powinno, ale stało się. A stało się, ponieważ w pewnych głowach zabrakło 
dobrego myślenia i solidarności. A zatem do drugiej tury wyborów na bur-
mistrza weszli panowie Kazimierz Ziemba i Robert Czapla. 

Nie ukrywam, że poczułam żal i złość jednocześnie, kiedy przeczytałam 
apel pana Marka Krzywani, w którym prosił swoich sympatyków o poparcie 
w drugiej turze Kazimierza Ziembę. Mogłabym oczywiście odpowiedzieć: a 
co mi tam burmistrz Ziemba? Nigdy nie głosowałam na Ziembę, to i teraz 
też nie będę.

Tak czy owak jednak spełniłam życzenie lidera prawicy i w niedzielny 
wieczór swój X  postawiłam przy – Kazimierz Ziemba. Nie dlatego jednak, 
jakobym zmieniła kierunek myślenia, ja nadal uważam, że Krzywnia jako 
burmistrz byłby zdolny zrobić z Nowogardu metropolię piękna i dostatku. 

W drugiej turze głosowałam na burmistrza Ziembę, chociaż z tego powodu 
było mi smutno i bardzo głupio. Niemniej teraz czuję ulgę, jako, że przyczy-
niłam się, a chciałam się przyczynić do tego, iż pokolenie marksistowsko 
– leninowskie nie będzie się nam tu szarogęsiło. A czy nie będzie, zważywszy, 
że jest jeszcze radnym? Nie będzie. Co najwyżej w ścisłym gronie starych 
towarzyszy może sobie jedynie pogadać, bo tylko tyle jeszcze młodemu 
zostało.

Zośka

Zmarł Leon Niemczyk
Zmarł wybitny aktor Leon Niemczyk. Mieszkańcy naszego miasta mieli 

okazję spotkać go osobiście. Gościł on w naszym mieście podczas festiwalu 
„Lato z Muzami”. Śmierć aktora, który wielokrotnie ciepło wyrażał się o No-
wogardzie, jest dużą stratą dla polskiej kinematografii. Red. 

foto F. karolewski
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Tomasz kulinicz 
wicestarostą

W środę odbył się dalszy ciąg pierwszej sesji Rady Powiatu. Najważniej-
szym jej punktem był wybór Zarządu. Decyzją radnych gminę Nowogard 
będą reprezentować w nim dwie osoby.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 
12.00 i od razu przystąpiono do wy-
boru Zarządu. Na cztery wolne miej-
sca zaproponowano cztery osoby. 
Kandydatem PSL na wicestarostę zo-

stał nieoczekiwanie Tomasz Kulinicz, 
dotychczasowy pracownik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
nowogardzkiego Urzędu Miejskiego. 
Na członków Zarządu Ludowcy wy-

„Patriotyzm lokalny będzie 
przewijał się w mojej pracy”

stawili Józefa Korkosza i Zygmunta 
Siepkę, a jego skład uzupełniać miał 
Michał Bartoszewski z PO.

Po chwili rozpoczęło się tajne gło-
sowanie. Gdy każdy z 17 obecnych na 
sali radnych wrzucił swoje głosy do 
urny Komisja Skrutacyjna przystąpiła 
do ich liczenia. Po krótkiej przerwie 
jej przewodniczący Kazimierz Lembas 
ogłosił wynik. Za kandydaturą Toma-
sza Kulinicza głosowało czternastu 
radnych, trzech było przeciwnych i tym 
sposobem wicestarostą został mieszka-
niec naszego miasta. Radni zaakcepto-
wali również kandydatów na członków 
Zarządu: Michała Bartoszewskiego 

(czternaście głosów za, trzy przeciw), 
Józefa Korkosza (piętnaście głosów za, 
dwa przeciw) oraz Zygmunta Siepkę 
(czternaście głosów za, trzy przeciw) 
i to oni wraz z nowo wybranym sta-
rostą Tomaszem Stanisławskim będą 
tworzyć w tej kadencji Zarząd, a więc 
organ sprawujący władzę w powiecie 
goleniowskim.

Po chwili gratulacji z obowiązko-
wym wręczaniem kwiatów Tomasz 
Kulinicz zasiadł przy stole obrad i 
Rada Powiatu przystąpiła do dalszej 
pracy.

Ag

„dziennik Nowogardzki”: do tej 
pory był Pan jednym z urzędników 
w urzędzie Miasta, teraz stał się 
Pan jedną z najważniejszych osób 
w powiecie. Proszę się przedstawić 
czytelnikom.

Tomasz kulinicz: Mam 30 lat, 
jestem kawalerem. Od ponad sześciu 
lat pełniłem funkcję urzędnika sa-
morządowego w Wydziale Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu  

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, a 
od prawie dwóch lat jestem zastępcą 
kierownika. Posiadam wykształcenie 
wyższe, skończyłem pedagogikę na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, do tego studia 
podyplomowe „Zarządzanie oświatą 
i nadzór pedagogiczny” i szereg szko-
leń, które były związane z pełnionymi 
przeze mnie zadaniami w pracy. Zaj-
mowałem się w szczególności spor-
tem szkolnym, do tego dochodziły 
sprawy organizacji pozarządowych, 
których byłem koordynatorem z 
ramienia urzędu. Zajmowałem się 
również sprawami oświatowymi, 
stypendiami szkolnymi i unijnymi, 
turystyką, kulturą i zdrowiem, 

Zmiana pracy wiąże się z wieloma 
dodatkowymi obowiązkami, zmia-
ną stylu życia, bo, nie ukrywajmy, 
funkcja wicestarosty wymaga odpo-
wiedniego poziomu zachowań. Jest 
to już inny, a zarazem wyższy prestiż. 
Cieszę się, że dano mi taką szansę i tu 
chciałbym serdecznie podziękować 
naszym lokalnym politykom z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego oraz 
Platformy Obywatelskiej za poparcie 

udzielone przy wyborze mojej osoby 
na wicestarostę. Myślę, że stało się 
to również dzięki wynikom wybo-
rów podczas których wyborcy dali 
mi mandat zaufania w ilości 299 
głosów. 

Traktuje to Pan jako awans?
Traktuję to jako wielką szansę i 

będę robił wszystko by ją właściwie 
wykorzystać. Choć jestem osobą 
młodą, to pewien  bagaż doświadczeń 
w pracy samorządowej posiadam. 
Wiadomo, że każda zmiana niesie ze 
sobą małe obawy związane z faktem 
że człowiek idzie w nieznane śro-
dowisko. Jednak myślę, że będzie to 
dla  mnie motywacją do szybkiego 
zapoznania się z otoczeniem, pod-
jęciem nowych działań i dalszego 
rozwoju. Jak już wspomniałem, jest 
to duży skok, duży awans ze stano-
wiska wicekierownika wydziału na 
wicestarostę.

jest Pan reprezentantem gminy 
Nowogard w Zarządzie. czy będzie 
Pan działał na rzecz gminy?

Głównym celem wicestarosty 
jak i starosty jest działanie na rzecz 
całego powiatu i wszystkich gmin 
wchodzących w jego skład. Co jest 
rzeczą zrozumiałą. Nie jestem sam 
z Nowogardu, jest też Józef Korkosz, 
dyrektor szkoły w Wierzbięcinie i 
myślę, że na pewno będziemy chcieli 
podjąć pewne działania na rzecz gmi-
ny Nowogard. Nie zamierzamy się w 

jakikolwiek sposób od tego odłączać i 
ten lokalny patriotyzm zawsze będzie 
się przewijał w naszej pracy.

jest Pan znany ze swej działal-
ności sportowej. czy teraz sport 
odejdzie na dalszy plan?

Według planów, które są na dzień 
dzisiejszy Wydział Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Powiato-
wego, czyli i w tym zadania z zakresu 
sportu będą podlegały bezpośrednio 
mojej osobie. Więc dalej będę zajmo-
wał się po części sprawami sportu. 
Może nie bezpośrednio, ale będę 
nadzorował realizację tego zadania. 
A jeżeli chodzi o sprawy Ludowych 
Zespołów Sportowych to na pewno 
nie będę już sędzią piłkarskim, co 
miało miejsce przez ostatnie trzy 
lata. Chciałbym teraz zająć się też 
działalnością jako członek zarządu 
LZS i mam nadzieję przy najbliższym 
spotkaniu sprawozdawczo – wybor-
czym też szansę dostanę. Na pewno 
sport nie pójdzie w zapomnienie, 
jeżeli chodzi też o mój czynny w 
tym udział. Jak osobą młodą i nadal 
będę uprawiał to, co robiłem do tej 
pory, czyli siatkówka. I piłka nożna. 
Przecież sport to zdrowie trzeba go 
uprawiać bez względu na stanowisko, 
jakie się piastuje.

dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
w

w
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Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przy-

stąpili do fundacji dzwonu Nadzieja i dokonali 
pełnej wpłaty.

Kochani! 
Jesteście wspaniali, dokonaliście tego w przed-

dzień rocznicy tragicznego 3 grudnia 2005 r.

Zenon Zieleśkiewicz
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Wspomnienie sprzed lat

Pozytywne wektory

Wektor to określenie fizyczne 
– wektor siły i prędkości oraz mate-
matyczne – odcinek prostej o okre-
ślonym początku i końcu.

Opowiem o pewnym zdarze-
niu, które miało miejsce w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 w Nowo-
gardzie około 48 lat temu. Ma ono 
ścisły związek z tym, jakże mocno 
naukowym określeniem. Używając 
przenośni, to pisanie o czymś, o 
kimś jest niewolą. Ale pisanie o tym 
kimś i czymś dobrze, ciepło i do tego 
prawdziwie, jest niewolą piękną. 
Zamieńcie się Drodzy Czytelnicy w 
słuch, bo jest interesująca i bardzo 
pouczająca „belfrowska” historyjka 
z tamtych lat.

Jeżeli rozmawiamy o szkole, to 
przede wszystkim o żywej materii. 
Ona najbardziej utrwala się w naszej 
szarej warstwie kory mózgowej. W 
łaźni szkolnej spotkało się dwóch 
Profesorów. Pozwolę sobie Ich, na 
chwilę przywołać po nazwisku. Wie-
rzę, że nikogo nie urażę, pamiętając 
o przyjętej zasadzie – o zmarłych nie 
mówi się źle. Nauczyciele Ci są już na 
wiecznej warcie.

Profesor Stanisław Steczek wzrost 
około 160 cm, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego oraz profesor Stani-
sław Marynowski wzrost około 167 
cm, nauczyciel matematyki (uczył też 
innych przedmiotów).

„Wuefista” podszedł pod natrysk, 
pociągnął za łańcuszek i zaczął się 

myć. „Matematyk” kręci się pod 
natryskiem (zerwany był łańcuszek) 
zerka na dźwignię, podskakuje i nic. 
Aż przykro było patrzeć jak Ten 
„biedaczysko” męczy się i kombi-
nuje. Profesor S. Steczek podbiega, 
wyskakuje i z łatwością opuszcza 
dźwignię natrysku. Profesor S. Ma-
rynowski z wrażenia zaniemówił, 
stał jak wryty zapominając przez 
chwilę, że leci upragniona ciepła 
woda.

Dywagował – jak taki niski „facet” 
w jednej chwili, bez większego trudu 
poradził sobie z czymś, z czym On 
poradzić sobie nie mógł.

Był przecież profesorem matema-
tyki i na teorii fizyczno – matema-
tycznej się znał. 

Ten zdawałoby się banalny przypa-
dek zmienił relacje między dwiema 
osobowościami, różniącymi się nie 
tylko cechami fizycznymi i moto-
ryką. Doszło bowiem do przykład-
nej wyrozumiałości i koleżeńskiej 
współpracy zawodowej.

Dwa matematyczno – fizyczne 
wektory, podyktowane przez samo 
życie spowodowały, że profesor St. 
Marynowski już nigdy nie robił 
żadnych problemów ze zwalnianiem 
uczniów na treningi i wszelkie zawo-
dy sportowe.

Bowiem teoria połączona z sy-
stematycznym treningiem (do-
świadczenie i praktyka) oraz dobrą 
organizacją są gwarantem osiągnięć, 
na miarę marzeń i oczekiwań.

Niech więc, ten bardzo odległy 
w czasie, ale wciąż żywy przykład, 
będzie wyzwaniem dla wszystkich. 
Także dla działaczy samorządowych, 
których wybraliśmy w ostatnich 
wyborach.

Oby ta spuszczona woda nie lała 
się na darmo, a mowa nie była przy-
słowiową wodą na młyn.

Nowogard, 28.11.2006 r. 
T. Filipczak

czy naprawdę drogo 
w Nowogardzkim domu kultury?

W odpowiedzi na sugestie zamieszczone w Dzienniku Nowogardzkim w 
dn. 28.11.2006 r. dotyczące imprezy mikołajkowej uprzejmie informuję, że 
jest ona jedną z wielu imprez przygotowywanych na przestrzeni roku przez 
instruktorów Nowogardzkiego Domu Kultury a jedyną imprezą biletowa-
ną, w której występują dzieci i młodzież uczęszczająca do nas na zajęcia.

Ogromne zainteresowanie naszego środowiska, a także sąsiednich gmin 
widowiskiem mikołajkowym jest niewątpliwie powodem do radości i satys-
fakcji, z drugiej strony wymusza niejako przykrą konieczność podwyższe-
nia niezbyt wygórowanej odpłatności w celu zapewnienia ładu i porządku 
na widowni, co tylko pozornie sprawia wrażenie paradoksu. 

Na podobne imprezy domy kultury w innych miejscowościach mają bi-
lety w cenie nie mniejszej jak 10 zł... i idą jak woda. Nasza sala widowi-
skowa posiada tylko 244 miejsca siedzące. Przekroczenie tego limitu jest 
niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

W tegorocznej imprezie mikołajkowej bierze udział ok. 150 młodych 
wykonawców. Przy założeniu, że każde występujące dziecko zaprosi na 
spektakl całą rodzinę – rodziców, dziadków, chrzestnych, ciocie i wujków 
– zbierze się ok. 10 osób z jednego domu. Pomnożyć to przez ilość osób wy-
stępujących i mamy obrazowy iloczyn. Taką ilość widzów nie jesteśmy w 
stanie pomieścić jednorazowo na naszej sali widowiskowej. Z kolei nie mo-
żemy sobie pozwolić na większą ilość spektakli w ciągu dnia (maksymalnie 
dwa) z uwagi na dobro młodych artystów – amatorów, gdzie nadmier-
na eksploatacja nie jest wskazana. Ponadto dodatkowy spektakl wymaga 
zgody rodziców, których dobrą wolę szanujemy i respektujemy. Nie jestem 
przekonana do końca czy 5 zł stanowi aż tak znaczącą kwotę, tym bardziej 
że każdy z uczestników widowiska jak co roku otrzymuje 1 bilet bezpłatny, 
co oznacza faktyczny wydatek dla obojga rodziców w wysokości 2,50 zł. 
Ponadto dodam, iż rodzice będący w trudnej sytuacji finansowej nie płacą 
za udział dziecka w kole zainteresowań w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry oraz po konsultacji z instruktorem prowadzącym nie płacą również za 
udział w ww. imprezie. 

W latach ubiegłych kiedy bilety były tańsze wykupywano je nagminnie 
po 10-20 sztuk na zapas dla całych rodzin. W efekcie okazywało się, że 
z chwilą rozpoczęcia spektaklu były wolne miejsca na sali (a bilety były 
numerowane), o co mieli żal Ci dla których miejsc zabrakło. Stąd były rów-
nież pretensje do organizatorów. Mam nadzieję, że przy wprowadzeniu 
niewielkiej podwyżki cen biletów sytuacja ulegnie poprawie i przyjdą Ci, 
którym naprawdę zależy na obejrzeniu spektaklu. Przypominam, że wi-
dowisko mikołajkowe zostanie zaprezentowane w dniu 3 grudnia o godz. 
16.00 i 18.00 oraz w dniu 4 i 5 grudnia w godz. 9.00 i 11.00 dla szkół. 

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z Regulaminem Uczestnika Kół Zainte-
resowań funkcjonującym w Nowogardzkim Domu Kultury pobierana jest 
opłata w wysokości 25 zł za udział w kole wiodącym i 50 % tej wartości 
w przypadku: udziału w dodatkowym kole lub udziału więcej niż jednego 
dziecka z tej samej rodziny w kole. Opłata ta jest przeznaczona w całości 
na potrzeby zespołów, zakup materiałów i innych niezbędnych akcesoriów 
w pracy każdego zespołu. 

Aktualnie w Nowogardzkim Domu Kultury prowadzonych jest 31 róż-
nych form artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Drodzy Rodzice - zapraszam Państwa serdecznie do wspólnego dialo-
gu we wszystkich kwestiach związanych z działalnością Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Jestem do Waszej dyspozycji, a przekazane mi osobiście 
rady i sugestie postaram się wdrożyć w życie i działalność tej instytucji na 
tyle ile będzie to możliwe i zapewniam Państwa, że pośrednictwo prasy 
absolutnie nie jest konieczne. 

Z poważaniem 
Mirosława Przybyłek 

Dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury

  Listy Czytelników

Prawdziwa lekcja patriotyzmu
Prawdziwą lekcję patriotyzmu przeprowadziła ostatnio Szkoła nr 3, pozwa-

lając uczniom na oglądanie w trakcie lekcji meczu siatkówki, w którym tak 
fantastycznie zwyciężała narodowa reprezentacja, ponadto nauczyciele uspra-
wiedliwiali uczniom nieobecne godziny w trakcie trwania meczu. Właśnie 
takie wydarzenia sprawiają, że młodzi czują narodową dumę i tożsamość. 
Należy podkreślić, iż siatkówka jest sportem zespołowym - nie kontaktowym, 
wzbudza pozytywne emocje eliminując agresję. Właśnie takie działania są 
alternatywą i sposobem na budzenie w najmłodszych patriotyzmu, a nie na 
siłę wpajane pomysły Ministra Edukacji i Sportu. 

Pozostaje tylko bić brawo dyrekcji szkoły i prosić o więcej takich lekcji 
patriotyzmu. 

MW
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Z okazji 

urodzin i imienin 
Barbarze Koza 

wiele uśmiechów, mało żałości, 
długich lat życia w szczęśliwości, 
dobrego zdrowia i pomyślności, 

jak najmniej smutków, dużo radości, 
moc słodyczy, nic goryczy 

oraz wielu łask Bożych 
życzą 

córka Klaudia z tatą 
i siostra Jola z rodzicami

ŻYcZeNia

O żałobie narodowej
Zwróciłam się do Redakcji Dziennika Nowo-

gardzkiego po przeczytaniu listu pani pedagog 
„Nie cała Polska w żałobie”, nad którym się 
bardzo wzruszyłam. Myślę, że nie tylko ja. 
Najbardziej mnie wzruszyło to, że ludzie którzy 
powinni zwrócić choć trochę uwagi na tak po-
ważny temat jak żałoba narodowa odpowiadali 
tak obojętnie. Ja mam 60 lat, bardzo lubię muzy-
kę, muzyka mnie uspakaja. Ale taki dramat jaki 
wydarzył się na Śląsku, a konkretnie w kopalni 
„Halemba”, czy jakikolwiek na świecie przeży-
wam bardzo mocno i wtedy muzyka czy wesołe 
programy mnie nie interesują. Jestem mocno 
poruszona tym, że w naszym kraju, w którym 
była ogłoszona trzydniowa żałoba narodowa 
odbywały się dyskoteki. Skandal! Jesteśmy w 
większości narodem katolickim, a tak obojęt-
nym na dramat innych ludzi. Wyjątek stanowi 
tylko kilka procent naszego społeczeństwa, 
które współczuje i solidaryzuje się z ludźmi 
dotkniętymi tragedią. Nawet w moim bloku 
podczas trwania żałoby grała głośna muzyka, 
aż trudno było to znieść.

krystyna Witkowska

  Sygnały Czytelników

Głos w sprawie Targowiska

kaloryfery nie grzeją
Do naszej redakcji zgłosił się nasz czytelnik 

z ul. Warszawskiej z prośbą o pomoc. Oto co 
nam powiedział.

„Od 15 października powinien rozpocząć się 
sezon grzewczy. Tymczasem mamy już prawie 
grudzień, a w naszych mieszkaniach przy ul. 
Warszawskiej 10 i 11 kaloryfery są zimne. Bloki 
te należą do Zarządu Budynków Komunalnych, 
który dopiero z rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go przypomniał sobie o naprawie centralnego 
ogrzewania w tych blokach. Pomimo, iż trwają 
naprawy my nadal płacimy za ogrzewanie. Czy 
otrzymamy zwrot nadpłaty? Jest to wątpliwe! Czy 
ZBK nie mógł przeprowadzić odpowiednich na-
praw i konserwacji latem? Kto jest odpowiedzial-
ny za ten stan rzeczy? I wreszcie: czy ktoś poniesie 
za to ewidentne zaniedbanie konsekwencje?”

Jak widać pytań jest wiele, a odpowiedzi…?
I.K.

Po opublikowaniu artykułu 
„Gdzie jest dzierżawca Targowi-
ska?” w miniony wtorek zgłosił 
się do naszej redakcji Zbigniew 
Raźniewski dzierżawca terenu, 
który poprosił o rozmowę, aby 
obalić zarzuty handlowców.

Trochę historii
Targowisko Miejskie w Nowo-

gardzie powstało w 1992 roku. 
Poprzednim zarządcą był Zarząd 
Budynków Komunalnych w No-
wogardzie.

Dzierżawcą tego terenu jestem 
od stycznia 1997 roku. Gdy go 
przyjmowałem było tam błoto i 
bagno. Od razu więc przystąpiłem 
do prac. W pierwszej kolejności 
zostały ułożone płyty jumbo i w 
ten sposób utwardzono pierwszą 
część targowiska.

W 1998 roku z naszej inicja-
tywy odwodniono i utwardzono 
druga część targowiska. Było to 
robione z  naszej inicjatywy, a 
przecież wszystkie naprawy nale-
żą do Urzędu Miasta.

Sprawa priorytetową była mo-
dernizacja tej drugiej części, na-
stępnie sumptem Urzędu została 
wykonana modernizacja pasażu 
od bramy głównej do toalet. Nale-
ży przy tym zaznaczyć, że remont 
w całości był finansowany przez 
Urząd  Gminy. Modernizacja 
centrum targowiska wykonana 
została już na własny koszt. 
Należało to zrobić szybko, gdyż 
tego wymagali sami handlowcy. 
Następnie wykonane zostało 
oświetlenie, które robione było 

etapami i w oku ubiegłym zostało 
ukończone. W tym samym czasie 
dokonano utwardzenia parkingu, 
ogrodzenia targowiska, wstawie-
nia dwóch bram. I to wszystko 
zostało wykonane z własnych 
środków.

Odpowiedzi na zarzuty z po-
przedniego artykułu.

I. Odpłatność – Na co są prze-
znaczane pieniądze za wynajem 
stanowisk?

Opłata zgodnie z umową wy-
nosi 112,00 brutto za obiekt 
sześciometrowy. Stawka  ta o 2000 
roku nie uległa zmianie. Zgodnie 
z umową indywidualną zawartą 
z każdym właścicielem straganu 
opłata pobierana jest z góry do 
5. każdego miesiąca. Jednak na 
prośby handlowców terminy 
opłat przedłużyłem do 30. Mimo 
tego opłaty za czynsz płaci tyl-
ko 50-60% najemców. Każdy z 
handlowców otrzymuje fakturę, 
a po jej opłaceniu dowód wpłaty. 
Pieniądze pobiera mój pracow-
nik, gdyż najemcy nie przynoszą 
do biura należności. Niektórzy z 
handlowców nie płacą od kilku 
lat. Nie zdarzyło się jednak, aby 
ktokolwiek został z targowiska 
usunięty. Należy tutaj zaznaczyć, 
że najemcy płacą czynsz tylko za 
grunt pod budynkami, które są ich 
własnością. Sami płacą także 0,40 
zł za metr sześcienny wody oraz 
za energię elektryczną.

Z pieniędzy za czynsz płace 
podatek do UMiG, opłacam 
stróża, którego zatrudniłem, gdyż 

wcześniej było kilka włamań do 
obiektów handlowych. Ponadto 
płacę za utrzymanie porządku 
na i wokół targowiska oraz za 
oświetlenie.

II. Nieuchwytny dzierżawca
Biuro targowiska czynne jest 

od 7.00 do 17.00. Zawsze jest tam 
pracownik biura, do którego każdy 
kto ma jakąkolwiek sprawę może 
przyjść. Ponadto na fakturze jest 
na pieczątce moje imię i nazwisko 
oraz telefon, więc każdy zaintere-
sowany może do mnie zadzwonić. 
Oprócz tego sam pojawiam się na 
targowisku. Nie jestem więc, jak 
sugerują handlowcy, nieuchwyt-
nym dzierżawcą.

III. Brak modernizacji targo-
wiska – dziury i błoto.

Wszelkie naprawy na targowi-
sku wykonywane są na bieżąco. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
teren, na którym obecnie znaj-
duje się targowisko był wcześniej 
wysypiskiem śmieci i bagnem. A 
więc jest to teren bardzo grząski, 
ziemia pod placem nadal pracuje 
i stąd mogą pojawiać się dziury. 
Niestety tego terenu na stałe nie 
można utwardzić. Jak już wspo-
mniałem zostały tam ułożone 
płyty jumbo, które należałoby 
wymienić. Aby to wykonać trzeba 
by przenieść handlowców, a na to 
oni nie bardzo się godzą. Jednak 
takie działania planujemy w 
najbliższym czasie.

Dziękuję za rozmowę.
I. karczyński

  Listy Czytelników

Nieobecni patrzą władzy na ręce
W środę dokończo-

no pierwszą sesję nowej 
Rady Powiatu. Wśród 
radnych zabrakło m.in. 
Józefa Dobruchowskiego 
i Jerzego Mędrka. Obaj 
panowie byli jednak 
obecni podczas posie-
dzenia i przyglądali się 
obradom. Jak widać na 
zdjęciu rola obserwatora 
im odpowiada i nie wi-
dać by byli przygnębie-
ni z powodu wyborczej 
porażki.

Ag
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Wyruszamy w dalszą podróż, wyjeżdżając widzimy jeszcze jeden “cieka-
wy” obiekt.

Teraz to już jesteśmy naprawdę lekko zniesmaczeni. Ponieważ dojeżdżając 
do Nowogardu zauroczył nas jego widok, sprawia wrażenie naprawdę miłej 
atmosfery, taka swoista “czysta natura”, ale niestety do czasu kiedy podje-
chaliśmy bliżej, po prostu okazało się że dużo ciekawszy i bardziej przyjazny 
byłby postój na stacji benzynowej.

Czy naprawdę nic nie da się z tym zrobic? Jakby nie patrzył, to miejsce, 
z założenia powinno być bardzo piękne i zadbane, jest wizytówką naszego 
miasta dla wszystkich przyjezdnych. Natura dała na bardzo wiele, dała pięk-
ne jezioro, dużo zieleni i piękne tereny, a my co zrobiliśmy? Spaskudziliśmy 
to miejsce! I nawet bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Proponuję 
czasami wjechać do Nowogardu czy przejść się spacerkiem jakbyśmy to po 
raz pierwszy byli w tym mieście, a wtedy zobaczymy co jest to zrobienia, a 
szczególnie takiech miejscach, położonych w centrum miasta przy drodze 
międzynarodowej. Temat tego miejsca był już poruszany, ale w tej chwili 
mam wrażenie, że już się przyzwyczailiśmy do tych widoków, niczym z kra-
jów trzeciego świata. Domyślam się również, że ten widok będzie jeszcze 
parę miesięcy “straszył” nas i wszystkich przyjezdnych.

Cóż, na osłodę pozostają nam jeszcze piękne zachody słońca nad jeziorem 
podarowane przez naturę, niczym taki ostatni krzyk, by ratować to piękne 
miejsce!

 Liczę na to (zresztą nie tylko ja), że ten temat zostanie jeszcze poruszony 
i w końcu „coś” się z tym zrobi, nie proponuję żadnego konkretnego rozwią-
zania, bo pewnie już jakieś decyzje zostały podjęte, ale dlaczego tak długo to 
trwa? Po prostu ratujmy to miejsce jak najszybciej!

Pozdrawiam
Marcin Zieliński

  Listy Czytelników

Piękne miasto Nowogard
Temat ten był już kilkakrotnie poruszany, ale pozostał chyba sam sobie, 

zapomniany. Przeglądając ostatnio strony w internecie na temat naszego 
pięknego miasteczka, natknąłem się na same superlatywy, teraźniejsi miesz-
kańcy piszą, iż bardzo dobrze im się żyje w Nowogardzie, osoby które już 
dawno wyjechały w różne rejony świata, z łezką w oku wspominają nasze 
miasteczko, również piszą, iż jest to bardzo piękne miasto, i my to wiemy. 
Proponuję postawić się jednak na miejscu osoby, która być może czysto 
przypadkowo przejeżdża przez miasteczko położone nad pięknym jeziorem. 
Ostatnio wracając ze Szczecina postanowiłem właśnie postawić się na miej-
scu takiej osoby i wjechałem do Nowogardu jako taki zwykły przejezdny. 
Wyobraźmy sobie, jesteśmy zmęczeni długą podróżą, mamy jeszcze kawałek 
drogi do przejechania, dojeżdżamy do Nowogardu, z daleka widzimy bardzo 
miłą panoramę miasta, jezioro, po drugiej stronie dużo zieleni i zabudowa-
nia, trochę powyżej horyzontu wiatrak pracuje pełną parą. Wjeżdżamy do 
Nowogardu, kilkaset metrów dalej widzimy znak informujący nas o parkin-
gu, decydujemy się zatrzymać tam, tym bardziej zachęceni pięknym wido-
kiem jeziora. 

Pierwsze co wi-
dzimy, budynek 
przeznaczony do 
rozbiórki, powybija-
ne szyby, zapadnięty 
dach, zaśmiecony 
chodnik.

Nie zniechęcamy 
się jednak wido-
kiem i zjeżdżamy 
dalej w kierunku je-
ziora, co widzimy?

Dalej, po prawej wi-
dzimy dumny napis 
na budynku “restau-
racja”, tuż za nią “Ka-
mena”, postanawiamy 
zatrzymać się na par-
kingu przy restauracji, 
przy okazji coś zjeść. 
Wysiadamy z samo-
chodu, co widzimy?
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg w trybie licytacji 
na zbycie własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 44B/5. 
Cena wywoławcza 74.336,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2006 r. 
o godz. 11.00. 
Mieszkanie można oglądać w dniach 
29.11.2006 r. do 11.12.2006 r.  po uprzednim 
uzgodnieniu. 
Więcej informacji można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 
lub pod nr tel. 0697 104 578.

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
cAR-AudIO & TuNING

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 Maja 44 • tel. 660797830

P A N E L E
Podłogowe: firmy • Classer
                                • Kronopol
Ścienne MDF zamówienia w 3 dni
PCV „plastic” - zewnętrzne mrozoodporne
                          - wewnętrzne
Listwy przypodłogowe – NOWOŚĆ!!!
Listwy drewniane – parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne, krawędziaki, sklejki, 
pokrycia dachowe, rulony kolorowe, kleje, 
środki przeciwgrzybowe i przeciw pleśni
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Ceny do uzgodnienia!
Sklep w domu Rzemiosła, 

ul. 3 Maja 48 
(wjazd od restauracji „Przystań”)

Otwarcie kursu: 6 grudnia, godz. 16.30

TekST SPONSOROWANy

Oaza orientu w centrum Szczecina
Od czterech miesięcy mieszkaniec Nowogardu Ahmad 

Hamdan prowadzi w Szczecinie Restaurację „Marhaba”. W 
położonym w centrum miasta lokalu można skosztować 
tego, co najlepszego ma do zaoferowania kuchnia arabska. 
Ogromną popularnością cieszą się różnego rodzaju 
„Rollo” podawane z grillowanym indykiem, kurcza-
kiem, kotletami mielonymi z pietruszką czy prawdziwie 
orientalny „Rollo Kebab”. W bogatym menu również wegetarianie znajdą coś 
dla siebie. Godne polecenia są przygotowane z ciecierzycy i fasoli „Homous”, 
„Foul” i „Babaganuż”, a zwłaszcza podawane z arabskim chlebem bezmięsne 
kotleciki „Falafel” przygotowane według tradycyjnej receptury. 

„Marhaba” to nie tylko dobra kuchnia, to również oaza orientu w centrum 
Szczecina. Klienci mają tu okazję zapalić tradycyjną fajkę wodną, obejrzeć 
taniec brzucha w wykonaniu profesjonalnej tancerki i, co najważniejsze, 
spędzić miłe chwile z piękną muzyką arabską w tle.

koniec remontu 
ulicy Bohaterów Warszawy

Podczas odbioru remontu ulicy Bohaterów Warszawy przedstawiciele 
inwestora obiecali nam, że niemodernizowany wówczas odcinek między 
ulicą Poniatowskiego a przejazdem kolejowym jeszcze w tym roku zostanie 
zrobiony. I słowo zostało dotrzymane. Zgodnie z umową termin wykonania 
prac upływał wczoraj. W godzinach popołudniowych, tuż przed zamknię-
ciem tego wydania „Dziennika” wyglądało, że zostanie on dotrzymany.

Inwestorem tej modernizacji jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który zlecił nowogardzkiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogo-
wych dokończenie remontu. Zakres robót obejmował prace rozbiórkowe 
oraz wykonanie 225 m2 polbrukowych chodników i wjazdów, położenie 
krawężnika i obrzeży, a także wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni na 
tamtym odcinku o powierzchni 474 m2. Koszt tej inwestycji wyniósł około 
57 tys. zł netto. 

Ag

Stacja LPG „GAZ-dA”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34 

otwarta: pon. – pt. – 700 – 1900 
                    niedz. – 1000 – 1600 

Najlepszy auto-gaz 
w najlepszej cenie!!! 

                                  Zapraszamy

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b

ReklaMa ReklaMa
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONY 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ gOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 069� 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pltel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIcA od 119 zł za 1 szt
- FuLdA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet kosmetyczny 
BIOQueLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia Medycyny Pracy 
NZOZ „SANuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWeNcI!!! 

ceNy PROMOcyjNe!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie 
zatrudni na korzystnych warunkach płacowych 
pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych 

przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
1. dekarz,
2. malarz,
3. murarz tynkarz,
4. betoniarz - zbrojarz,
5. układanie glazury, terakoty, płytek gres,
6. technolog robót wykończeniowych,
zlecimy również podwykonawcom wykonanie robót elewacyjnych, de-
karskich, murarskich i wykończeniowych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 
biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 
091 57 92 641 lub 091 57 92 651.  Kontakt: Eugeniusz Niziński - 091 57 92 
641 oraz Lucyna Warian - 091 57 92 651.

SYLWESTER 
PuB 

„PASAdeNA” 

Gra zespół 
Zbyszka Jarycha 

Cena 120 zł od osoby 
Tel. 0606 612 367
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OG£OSZENIA 
drObNE

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIcA od 119 zł za 1 szt
- FuLdA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Firma 

zatrudni 
mechanika 
samochodowego 

od zaraz. 

Tel. 091 39 26 925

NieRUcHOMOŚci
• Wynajmę kawalerkę w centrum No-

wogardu. 0604 787 696.
• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-

sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 r., 
przy trasie A-6, 220 m kw. pow. cał-
kowita + strych do adaptacji, garaż, 
działka 522 m kw., własnościowa, 
cena 220.000 zł (tylko gotówka). Tel. 
091 38 51 730, 0508 820 122.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0660 412 121.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-poko-
jowe, bądź zamienię na takie kawaler-
kę w Świnoujściu (I piętro, centrum) z 
dopłatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam mieszkanie, stare budow-
nictwo, poddasze, 35 m kw. 0696 
877 191.

• Wynajmę pół domu. 091 39 20 903.
• kupię ziemię w okolicy Nowogar-

du lub działkę budowlaną, ew. bu-
dowę niskozaawansowaną. 0604 
164 710.

• Szukam garażu do wynajęcia w 
okolicach ul. Poniatowskiego. 0509 
533 177.

• Kupię mieszkanie w starym budowni-
ctwie. 0607 109 282.

• Poszukuję do wynajęcia jedno lub 
2-pokojowego mieszkania, najlepiej 
umeblowanego. 0788 205 385.

• Sprzedam dom wolnostojący w 
Nowogardzie przy ul. kosynierów, 
pow. mieszkalna 160 m, działka 
1000 m. 0601 576 156.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-poko-
jowe, bądź zamienię na takie kawaler-
kę w Świnoujściu (I piętro, centrum) z 
dopłatą. 091 39 17 905.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-pokojowe w 
Nowogardzie. 0660 945 141.

• Sprzedam kawalerkę 32,25 m kw. w 
centrum miasta, stan b. dobry. 091 
39 25 999.

• Do wynajęcia plac o pow. 3000 m kw., 
utwardzony, ogrodzony, w obrębie 
miasta – ul. Boh. Warszawy 34 (teren 
składu opału). Tel. 0600 893 163.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie. 0697 514 976.

• Sprzedam dom 120 m kw. + podda-
sze 100 m kw., 5 km od Nowogardu 
+ pomieszczenia gospodarcze + 5 ha 
ziemi. Cena 210.000 zł – bez pośredni-
ków. 0691 209 559.

• Wynajmę lokal na sklep przy ul.  
3 Maja 21. Tanio! Tel. 091 39 26 096.

MOTORYZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1 benzy-
na + gaz, nadwozie 1990 r., silnik 1995 
r., przegląd ważny do lutego 2007 r., 
cena 3.000 zł. Tel. 0513 919 716.

• Sprzedam tanio Ford Eskort, 1982 r., 
poj. 1.3, dobry stan. 0509 878 292.

• Kupię – silnik i dwa koła do motorynki. 
091 39 222 73.

• Sprzedam Fiat 126 bis, 1990 r., ważne 
ubezpieczenie i przegląd, cena 500 zł. 
0695 80 77 75.

• Sprzedam Suzuki Baleno, 1996 r., 
kupiony w Polsce, poj. 1.6i. 0697 
514 976.

• Sprzedam TRaBaNT 601, 19�9 r., 
ubezpieczony, przegląd do lutego 
2007 r. Tel. 091 39 20 075, po 20.00.

ROlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzar-
ką wraz z siewem żyta na poplon 
za jedyne 0,40 zł od metra kw. oraz 
rekultywacja wyschniętych trawni-
ków. inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam prosięta. 0693 342 119.
• Ferma Drobiu Boguszyce poszukuje 

dostawców słomy opałowej (umowy 
wieloletnie). 0502 276 902, fax 091 48 
44 629.

• Sprzedam zbiorniki do zboża – 9 szt. 
0602 267 382.

• Ferma Drobiu Boguszyce kupi przy-
czepy rolnicze 6 – 8 ton oraz wózek 
widłowy. Oferty: 0502 276 902, fax. 
091 48 44 629.

• Karp handlowy i kroczek. 091 39 182 
97.

• Sprzedam zboże: owies, jęczmień, 
pszenżyto, pszenicę. 091 39 106 25.

• Sprzedam prosięta. 091 39 104 22.
• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 091 

39 109 17.

USŁUgi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• kompleksowe remonty mieszkań i 

adaptacja poddaszy wykonam. Tel. 

060� 364 330, 0600 347 30�.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 7�3, 
0660 392 �51.

• DYWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• Przewóz osób do Niemiec z miej-

sca zamieszkania docelowo. 0503 
322 168.

• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 

322 168.
• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków, 

rolety materiałowe. Tanio! 091 39 
72 656.

• Wykonujemy docieplenia budynków 
oraz dekarstwo. 0505 94 17 65.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• Usługi budowlane i remontowe, stany 
surowe, wykończenie wnętrz. 0504 
595 424.

• Remonty – 0508 920 135.
• NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie, 
meble na wymiar. 0606 883 936.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynarodo-
wego z doświadczeniem c + e, Pol-
ska – Szwecja. 0693 6�2 492.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na 
stanowisko: Pracownik Biura Obsłu-
gi klienta w Nowogardzie. Wymaga-
nia: wykształcenie min. średnie, znajo-
mość środowiska Windows (konfigura-
cja ustawień sieciowych,sterowników) 
i MS Office, zainteresowania w dzie-
dzinie informatyki /sieci/ Internetu, 
łatwość nawiązywania kontaktu i 
umiejętność komunikacji, odporność 
na stres, umiejętność pracy pod pre-
sją czasu. 

Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie w terminie 14 dni, życiorysu 

zawodowego na adres: VECTRA S.A., 
73-010 Stargard Szczeciński, ul. Os. 
Zachód A7 lub mailem na adres pra-
ca@srg.vectranet.pl. Oferta powinna 
zawierać zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 091 39 20 303.

• PRaca!!! PRaca!!! cZeSki PO-
ŚReDNik FiNaNSOWY POSZUkUJe 
DORaDcÓW klieNTa DO UDZie-
laNia POŻYcZek W SYSTeMie RaT 
MieSiĘcZNYcH. NOWOŚĆ!!! SaM 
SPRaWDŹ. 0513 164 203.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-
pów. Wymagane prawo jazdy. 0512 
131 567.

• Ferma Drobiu Boguszyce zatrudni 
pracowników ogólnobudowlanych. 
0502 217 497.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 0694 440 205.

iNNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętrowe w 
dobrym stanie. Tel. 0601 172 993.

• kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 
091 39 26� 57 – od 9.00 do 17.00, 
060� 32� 095.

• Sprzedam piec c.o. – ogrzeje do 80 m 
kw. 091 39 20 299.

• Sprzedam Nokia 6600 (jajko). 0889 
432 535.

• Sprzedam białe pudelki miniaturki. 
0697 99 26 05.
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ReklaMa

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

ReklaMa

ReklaMa

Weekend w Kinie „Orzeł”

Step up: 
Taniec 
zmysłów

Melodramat muzyczny USA 2006 r. 
reż. Anne Fletcher, obsada: Chaning 
Tatum, Jenna Dewan, Drew Sidora, czas 
trwania 100 min., projekcja: piątek, so-
bota godzina 19.00.

Czy „Step Up: Taniec zmysłów” będzie 
kolejnym „Dirty Dancingiem” przemia-
nowanym w naszym kraju na „Wirujący 
seks” nie wiadomo. Poza tańcem oba filmy łączy to, że polski dystrybutor 
manipulował nieco przy tytule więc kto wie.

Tyler Gage wskutek nierozważnego chuligańskiego wybryku zostaje skazany na 
pracę społeczną w szkole tańca. Na początku czuje się w nowej roli nieswojo i obco.  
Wszystko się zmienia, kiedy poznaje piękną studentkę. Dziewczyna wciągnie 
go w świat muzyki i pomoże mu odkryć w sobie wyjątkowy talent do tańca. 
A w międzyczasie zapłonie między nimi gorące uczucie.

Ag

TuRNIej kOSZykÓWkI uLIcZNej
NA HALI

STREETBALL NOWOGARD 2006
Dnia 09.12.2006 r. o godzinie 9.00 w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

przy ulicy Boh. Warszawy 78 odbędzie się turniej trójek koszykarskich w ka-
tegoriach gimnazja, dziewczęta, OPEN. W trakcie turnieju przeprowadzone 
zostaną konkursy wsadów i rzutów za 3 punkty. Zapraszamy serdecznie uczest-
ników i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „WODNIAK” 
Nowogard oraz UKS „Trójka” NIEBIESKA TEAM Nowogard. Informacje z 
poprzednich turniejów oraz innych imprez WODNIAKA znajdziesz na stro-
nach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.nowonet.pl

Znaleziono klucze 

cyfrowy 
druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

widoczne na zdjęciu. 
Do odbioru w siedzibie 

redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego 

przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7a.
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krzyżówka nr 48kupon nr 48 Humor 
Henia Szczupaka

Litery z pól ponumerowanych uporządkowane od 
1 do 42 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 47 
– NOWA MIOTŁA POZMIATA – nadesłali:

Maria Gortat, Agnieszka Skwrońska, Aniela 
Włodek, Katarzyna Młynek, Franciszek Palenica, 
Michał Rosa (dziękuję za …starego drapaka!), 
Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Patrycja Młynarska, Alicja Wypych, Władysława 
Kubisz, Małgorzata Grudzińska, Jerzy Siedlecki, 
Teresa Mikłaszewicz, Regina Orłowska, Jan Mikła-

szewicz, Andrzej Leszczyński, Ryszard Gutowski, 
Stanisława Pokorska, Zdzisława Chorążyczewska, 
Irena Przybyłek, Szczepan Falaciński,Krystyna 
Młynarska. 

W losowaniu brały udział także rozwiązania 
krzyżówki nr 46, które nadesłali: Rafał Włodek, 
Szczepan Falaciński, Alicja Wypych, Bolesław 
Kosmalski.

UWAGA od autora: 
Niektórzy Czytelnicy rozwiązali błędnie używa-

jąc słowa POZAMIATA. 

Słownik Języka Polskiego nadaje różne znacze-
nia wyrażeniom POZMIATAĆ i POZAMIATAĆ. 
Wyborcza miotła zmiata (ze sceny politycznej, 
ze stanowisk podobnie jak gość zmiata kanapki 
z talerzyka).

Prenumeraty „dN” na styczeń 2007 wyloso-
wali:

- Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa,
- Józef Górzyński z Nowogardu,
- Bolesław Kosmalski z Nowogardu.

Gratulujemy!     

Nowy szef…
Gdy przejął urząd na swe barki,
Zaczął od reform sekretarki.

Nowa era
Zachód nas bardzo kocha, żyć bez nas nie może,
Już dla nas przygotował swoje ślubne łoże.
Lecz by zażyć rozkoszy w Zachodu objęciach,
Trezba najpierw wykonać pewne przedsięwzięcia,
Musimy w pierwszym rzędzie zredukować wojsko.
Wtedy wyglądać będziemy ponętnie i swojsko
A więc czołgi rozbite, żołnierz do cywila,
Zachód za to pochwalił, dalej się przymila.
Ograniczcie rolnictwo, macie nadprodukcję,
I w przemyśle koniecznie też zróbcie redukcję.
Bo trzeba przecież chronić swoje środowisko,
Więc Polacy posłusznie wypełniają wszystko.
Duże bezrobocie, tysiące bez pracy,
Zachód mówi, spokojnie. To niewiele znaczy.
Będziemy teraz razem. Będzie wam wspaniale,
Musicie zreformować przychodnie, szpitale,
Trzeba utzrymać bez rewaloryzacji renty i emerytury,
Właśnie na te świadczenia idą forsy góry.
Wasz system opiekuńczy jest bardzo kaleki,
Kto widział by emeryt miał bezpłatne leki.
Przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury
To ma być wolny rynek. To wierutne bzdury.
Te sprawy rozwiązuje się we własnym zakresie,
Kto innego żałuje, traci w swym biznesie.
Aby wolność Polakom nie biła do głowy,
Zaciskać dalej pasa Rząd jest gotowy.
Reformy, programy są tu bez znaczenia,
Ważniejsze by tyłek dopasować do siedzenia!

Rada emeryta
Nie płacz mój mały, nie płacz psiakrew,
Po co łzy próżno marnotrawić?
Na starość schowaj, by się potem
Rewaloryzacją świadczenia nie udławić.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZYk - liNia RegUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

RegUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KOLOROWE 

KSERO
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

Nowogard 30.11.2006r.

OFeRTY PRacY PUP gOleNiÓW, 
Filia NOWOgaRD

1. Mechanik samochodów osobo-
wych

2. Sprzedawca
3. Pracownik produkcji (jeliciarz)
4. Sprzątaczka
5. Przedstawiciel finansowy 
6. Monter okien PCV
7. Nauczyciel matematyki
8. Operator prasy hydraulicznej
9. Magazynier
10. Pomocnik szklarza
11. Nauczyciel bibliotekarz
12. Elektryk, mechanik traktorzysta
13. Robotnik rolny
14. Robotnik budowlany
15. Pracownik utrzymania czystości 

OFeRTY PRacY SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Łozienica 
k. Goleniowa)

2. Pracownik ochrony(cały kraj)
3. Kompletator, malarz – konserwa-

tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

4. Elektroenergetyk z uprawnienia-
mi SEP (Warszawa)

5. Monter alarmów (Dziwnów)
6. Rzeźnik (Goleniów)
7. Brygadzista produkcji, Koordyna-

tor produkcji (Goleniów)
8. Magazynier (Gądki k. Poznania)
9. Nauczyciel: matematyki, infor-

matyki, techniki, fizyki (Przybier-
nów)

10. Robotnik budowlany (cały kraj)
11. Pracownik gospodarczy, elektro-

mechanik, blacharz samochodo-
wy, operator myjni, sprzedawca-
magazynier (Szczecin Dąbie)

12. Mechanik, ślusarz narzędziowy, 
spawacz, operator centra ob-
róbczego, operator zgrzewarek, 
mistrz produkcji, purchasing 
manager w dziale utrzymania ru-
chu, project manager, pracownik 
działu IT, operator prasy hydrau-
licznej

13. Brukarz (cały kraj)
14. Murarz (Żyrardów )
15. Murarz, pomocnik murarza, tyn-

karz, malarz, zbrojarz, glazurnik, 
posadzkarz, cieśla

16. Konsultant klientów biznesowych, 
koordynator grupy konsultantów( 
w miejscu zamieszkania)

21 listopada 2006 r., Robert Przewoźniak, ur. 1972 r., Nowogard
23 listopada 2006 r., edward Podemski, ur. 1945 r., Nowogard
29 listopada 2006 r., Mieczysław Wawrzyniak, ur. 1928 r., Nowogard
29 listopada 2006 r., Zbigniew Wisiecki, ur. 1949 r., Ogorzele gm. Nowogard
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TABeLA kOŃcOWA – jeSIeŃ 2006
lP NaZWa MecZe BRaMki ZW ReM POR PUNkTY
1 DĄB DĘBNO 17 42:11 14 2 1 44
2 VINETA WOLIN 17 38:21 12 3 2 39
3 PIAST CHOSZCZNO 17 44:17 12 1 4 37
4 ODRA CHOJNA 17 42:22 10 4 3 34
5 ORZEŁ TRZCIŃSKO 17 30:20 9 6 2 33
6 POMORZaNiN 17 45:2� 10 1 6 31
7 POLONIA PŁOTY 17 37:26 8 1 8 25
8 HUTNIK SZCZECIN 17 31:28 6 4 7 22
9 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 17 27:40 6 2 9 20

10 RADOVIA RADOWO 17 28:42 6 2 9 20
11 PIAST CHOCIWEL 17 26:26 5 4 8 19
12 SPARTA GRYFICE 17 28:33 6 1 10 19
13 FAGUS KOŁBACZ 17 17:36 4 3 10 15
14 MIESZKO MIESZKOWICE 17 13:21 3 4 10 13
15 KŁOS PEŁCZYCE 17 14:29 4 1 12 13
16 ZORZA DOBRZANY 17 16:78 1 1 15 4

Liczby nie kłamią. Liderem po rundzie jesiennej i dwóch wiosennych ko-
lejkach rozegranych awansem został Dąb Dębno, gromadząc aż 44 punkty. 
Mimo, że z 14 wygranych tego zespołu połowa miała miejsce tylko jedną 
bramką, to jednak liczą się punkty, a te sukcesywnie były dopisywane do 
konta dębnian. Biorąc pod uwagę jeszcze poprzedni sezon w V lidze, zespół 
Dęba Dębno nie poniósł porażki aż w 24 meczach. Serię taką notowano od 
zwycięstwa w Nowogardzie z Pomorzaninem (3:0) 23 kwietnia 2006. Jeśli 
któraś z drużyn miała zastopować tak grający zespół, to na pewno nie Piast 
Chociwel. A jednak! W 17 kolejce w Chociwlu kibice byli świadkami sensacji. 
Mało kto się spodziewał, że lider straci trzy punkty właśnie tam. Trzeba wziąć 
pod uwagę, że lider tabeli wiosną całą czołówkę będzie mieć wyjazdach, a 
więc walka o pierwsze miejsce jeszcze się nie skończyła. Zresztą w ostatniej 
kolejce można mówić o jeszcze jednej niespodziance wielkiego kalibru. Ta 
miała miejsce w Nowogardzie, gdzie zwycięzcą okazał się fatalnie grający w 
tym sezonie Mieszko Mieszkowice, strzelając Pomorzaninowi 4 bramki nie 
tracąc żadnej. Nikt o zdrowych zmysłach nie brał pod uwagę, że drużyna z 
Mieszkowic w tym meczu mogłaby ugrać choćby punkt. Tym bardziej, że 
tydzień wcześniej zespół ten został upokorzony przez przeciętną Spartę Gry-
fice przegrywając (porażka Mieszka 1:7), natomiast Pomorzanin upolował w 
Myśliborzu Osadnika (wygrana 6:3).

Wiceliderem została Vineta Wolin, która pod koniec rundy zanotowała 
serię dziewięciu meczów bez porażki (7 zwycięstw, 2 remisy). Ostatnia prze-
grana przytrafiła się tej drużynie w Nowogardzie (2:4).  Lidera z Dębna długo 
gonił Piast Choszczno, lecz zadyszka musiała się przytrafić i temu zespołowi. 
Porażki w dwóch ostatnich meczach z Vinetą u siebie (0:1) i w Trzcińsku z 
Orłem (1:3) są tego dowodem. 

Na czwartym miejscu uplasowała się Odra Chojna i nie jest to przypadek. 
Drużyna ta miała słaby start ale w ostatnich dziesięciu meczach nie poniosła 
porażki, wygrywając osiem spotkań a dwa remisując. Ostatnim pogromcą 
Odry był Piast Choszczno, który wygrał u siebie w 7 kolejce (2:0). Tuż za 
Odrą Chojna rundę jesienną zakończył Orzeł Trzcińsko Zdrój. Nie jest to 
łatwy przeciwnik, z którym drużyny z czołówki pogubiły punkty. Zaletą 
tej ekipy, jest sukcesywne zbieranie punktów ze słabymi przeciwnikami. 
Podobnie można opisać podopiecznych Wojciecha Kubickiego. Pomorza-
nin Nowogard oprócz „klopsa”, który przytrafił im się w ostatniej kolejce z 
Mieszkiem, wypunktował pozostałe drużyny z dolnej części tabeli. Niestety 
czołówka już nie była tak łatwym kąskiem, gdzie w spotkaniach drużynami 
z miejsc 1-5 udało się zdobyć punkty tylko z Vinetą (wygrana 4:2 u siebie). 
Potwierdzeniem może być poniższa tabela, obejmująca wszystkie mecze 
pomiędzy zespołami z miejsc 1-6.

TABeLA Ze SPOTkAŃ POMIĘdZy dRużyNAMI Z MIejSc 1-6
lP NaZWa MecZe BRaMki ZW ReM POR PUNkTY
1 DĄB DĘBNO 5 13:7 3 2 0 11
2 PIAST CHOSZCZNO 7 13:9 3 1 3 10
3 ORZEŁ TRZCIŃSKO 6 8:9 2 3 1 9
4 VINETA WOLIN 6 8:11 2 2 2 8
5 ODRA CHOJNA 5 7:8 1 2 2 5
6 POMORZaNiN 5 6:11 1 0 4 3

Statystyki Mroczki Jak widać Pomorzanin radził sobie najsłabiej w spotkaniach pomiędzy 
czołowymi drużynami i aby liczyć na wyższą lokatę w tabeli trzeba zacząć 
zabierać punkty silniejszym rywalom.

Ciekawym zespołem jest Polonia Płoty i to nie ze wzglądu na swoją pozycję. 
Otóż drużyna z Płot prawie wszystkie swoje punkty zdobyła z drużynami 
znajdującymi się niżej od niej w tabeli. Wyjątkiem jest remis uzyskany w 
Wolinie z Vinetą (1:1).

Zespoły z miejsc 8-12 to raczej przeciętne drużyny, które mogą sprawić 
niespodziankę lecz o wyższych celach raczej nie marzą. Podanie przykładu, 
że niespodzianki się zdarzają, to wspomniane wcześniej zwycięstwo Piasta 
Chociwel z Dębem.

Walka o utrzymanie nabrała smaku po zwycięstwie Mieszka w Nowogardzie. 
Teraz zespoły z Kołbacza, Mieszkowic i Pełczyc muszą zimę przepracować 
solidnie aby na koniec sezonu nie być zaskoczonym. 

Jest tak zazwyczaj, że o kandydatach do spadku się nie pisze, lecz Zorza 
Dobrzany raczej ma to jak w banku. Tylko cztery punkty (wszystkie na 
wyjazdach) zdobyte jesienią pogrążyły ten zespół do tego stopnia, że mecze 
wiosenne powinni w Dobrzanach potraktować jako przygotowanie do sezonu 
2007/2008 już w lidze okręgowej.

Łącznie w 136 meczach strzelono 478 bramek (278 przez gospodarzy, 199 
przez gości) co dało średnią ma mecz 3,51. 

Strzelcy w drużynie Pomorzanina:
13 bramek – Krystian Miklas
12 bramek – Wojciech Bonifrowski
5 bramek – Paweł Galus
3 bramki – Krystian Rzechuła
2 bramki – Norbert Dworak, Tomasz Marszałek
1 bramka – Mateusz Gruszczyński, Jarosław Kaczmarek, Mariusz Konieczny, 

Marcin Miklas, Piotr Nieradka, Marcin Skórniewski, Marcin Wolny, Adrian 
Wasyluk

Liderami w rundzie jesiennej byli:
Dąb Dębno – 15 razy (od 3 kolejki do końca rundy)
Hutnik Szczecin - 1 raz (2 kolejka)
Pomorzanin Nowogard – 1 raz (1 kolejka)

Poniżej prezentacja tabel dotyczących meczów rozegranych na własnym 
boisku i na wyjazdach.
TABeLA dOM

lP NaZWa MecZe BRaMki ZW ReM POR PUNkTY
1 DĄB DĘBNO 9 29:6 8 1 0 25
2 PIAST CHOSZCZNO 8 28:5 7 0 1 21
3 POMORZaNiN 9 26:14 7 0 2 21
4 ORZEŁ TRZCIŃSKO 9 19:7 6 3 0 21
5 VINETA WOLIN 8 18:6 5 3 0 18
6 POLONIA PŁOTY 9 25:13 6 0 3 18
7 ODRA CHOJNA 8 22:12 4 2 2 14
8 RADOVIA RADOWO 9 17:13 4 2 3 14
9 PIAST CHOCIWEL 9 14:10 4 2 3 14

10 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 8 13:13 4 1 3 13
11 KŁOS PEŁCZYCE 9 9:12 4 1 4 13
12 SPARTA GRYFICE 8 17:12 4 0 4 12
13 FAGUS KOŁBACZ 8 12:13 3 2 3 11
14 HUTNIK SZCZECIN 9 16:14 3 1 5 10
15 MIESZKO MIESZKOWICE 8 5:7 1 2 5 5
16 ZORZA DOBRZANY 8 9:42 0 0 8 0

TABeLA WyjAZd
lP NaZWa MecZe BRaMki ZW ReM POR PUNkTY
1 VINETA WOLIN 9 20:14 7 0 2 21
2 ODRA CHOJNA 9 20:10 6 2 1 20
3 DĄB DĘBNO 8 13:5 6 1 1 19
4 PIAST CHOSZCZNO 9 16:12 5 1 3 16
5 HUTNIK SZCZECIN 8 15:14 3 3 2 12
6 ORZEŁ TRZCIŃSKO 8 11:13 3 3 2 12
7 POMORZaNiN � 19:14 3 1 4 10
8 MIESZKO MIESZKOWICE 9 8:14 2 2 5 8
9 POLONIA PŁOTY 8 12:13 2 1 5 7

10 SPARTA GRYFICE 9 11:21 2 1 6 7
11 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 9 14:27 2 1 6 7
12 RADOVIA RADOWO 8 11:27 2 0 6 6
13 PIAST CHOCIWEL 8 12:16 1 2 5 5
14 FAGUS KOŁBACZ 9 5:23 1 1 7 4
15 ZORZA DOBRZANY 9 7:36 1 1 7 4
16 KŁOS PEŁCZYCE 8 5:17 0 0 8 0
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Firma MjO Tartak Goleniów 

zatrudni mężczyzn do produkcji 
• praca na trzy zmiany 

• zwracamy częściowo koszty dojazdu 
• mile widziani renciści i emeryci 

tel. 091 418 02 25

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

Ocieplać czy nie ocieplać? 
Oto jest pytanie

Część mieszkańców bloku przy ulicy Zielonej 7 uważa, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Gardno” chce ich uszczęśliwić na siłę i za ich pieniądze. Pre-
zes odrzuca te zarzuty twierdząc, że wyszedł na przeciw ich propozycji.

Jakiś czas temu dwóch mieszkań-
cówe bloku zwróciło się do prezesa 
SM „Gardno” Jana Smoliry z prośbą o 
ocieplenie ich budynku. Prezes zwołał 
zebranie, podczas którego, jak mówili 
moi rozmówcy, oznajmił, że inwestycja 
może się rozpocząć jeśli poprze ją 80 
procent mieszkańców. Jan Smolira 
twierdzi jednak, że liczba ta nie jest 
obowiązująca i całkowicie wystarczy 
uzyskane poparcie 70 procent miesz-
kańców. Poza tym, jak napisano w 
piśmie do lokatorów, „Modernizacja 
budynku, zgodnie z art. 10 ust. 5 i art. 
171 ust 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o spółdzielniach mieszkaniowych 
wymaga uzupełnienia wkładu miesz-
kaniowego i budowlanego przez osoby 
posiadające spółdzielcze prawa do lokalu 
położonego w budynku, którego dotyczy 
modernizacja.”

I właśnie finanse są kością niezgody. 
Ocieplenie miało być sfinansowane 
przez samych mieszkańców. Wkład 
każdej z rodzin miał być proporcjonal-
ny do wielkości lokalu, np. dla rodziny 
zamieszkującej dwupokojowe mieszka-
nie miał wynieść 4600 zł. Dla siedmiu 
z 21 rodzin to zdecydowanie za dużo i 
odpowiadając na apel prezesa wyrazili 
swą opinię w piśmie z 6 listopada, w 
którym stwierdzili, że cytowana ustawa 
nie powinna tyczyć ich, a jedynie no-
wych członków spółdzielni. Oni swój 
wkład wpłacili w pełni 22 lata temu 
podczas budowy bloku, a poza tym 
modernizacja powinna być wykonana 
za pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
strychów, za które również oni płacili. 

Jan Smolira zdaje sobie doskonale 
sprawę, że dla wielu ludzi jednorazowa 
wpłata takiej kwoty jest zbyt dużym 
obciążeniem i dlatego zaproponował 
im zaciągnięcie kredytu, co w oczywisty 
sposób wiąże się z koniecznością spłaty 
odsetek. Mieszkańców takie rozwiąza-
nie nie zadowala.

„My już wystarczająco dużo zro-
biliśmy, więc teraz Rada Nadzorcza, 
zamiast walczyć o nas, abyśmy mieli 
chociaż docieplenie bloku z funduszy 
Spółdzielni Mieszkaniowej chce nas za-
dłużyć - mówią rozżaleni mieszkańcy. 

– Myśmy jeszcze nie pospłacali kredytów 
za wstawienie okien, i zamontowanie 
indywidualnego ogrzewania, a teraz 
mamy brać następne na ocieplenie 

bloku. Prezes cały czas wytyka nam, 
że przez te 22 lata zrobiono dach. W 
innych blokach też to zrobiono, lecz nikt 
nie bierze tego pod uwagę. Uważamy, że 
na modernizację powinni wyrazić zgodę 
wszyscy mieszkańcy. Nikt nie może dys-
ponować naszymi pieniędzmi i zmuszać 
nas do brania kredytów, bo nie jesteśmy 
w stanie ich spłacić. Większością głosów 
można decydować o kolorze budynku, a 
nie o wydatkach mieszkańców”.

Mieszkańcy twierdzą, że usłyszeli 
z ust prezesa, że w przypadku odmo-
wy wzięcia kredytu sprawa trafi do 
sądu. Jan Smolira kategorycznie temu 
zaprzecza, twierdząc, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Gardno” jest w stanie 
znaleźć z każdym lokatorem rozsądne 
wyjście. A jego zdaniem ocieplenie 
budynku jest konieczne i wpłynie na 
koszty utrzymania każdego mieszkań-
ca. We wszystkich lokalach w bloku 
przy ulicy Zielonej 7 jest założone 
indywidualne ogrzewanie, a więc jeśli 
inwestycja ruszy zmniejszą się rachunki 
za gaz. Trudno zaprzeczać tej logice, ale 
równie trudno podważyć rację jej prze-
ciwników. Chyba nikt by nic chciałby o 
jego pieniądzach decydowali inni.

Ag
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ruina równana 
z ziemią

Zapraszamy 
do nowo otwartego sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 
przy ul. żeromskiego 18a 
• kosmetyki • upominki • pamiątki 

• zabawki • ozdoby świąteczne

Przyjmę do pracy 
w firmie geodezyjnej 

TeCHNIka GeODeTĘ 
oraz OSOBĘ Ze ŚReDNIM 

WYkSZTaŁCeNIeM 
Osoby zainteresowane proszę 

o kontakt pod nr 0608 622 920

FIrMa 
P.H.U. „ESO” 

zatrudni 
kierowcę z kat. B 

mile widziane 
doświadczenie 

w handlu 
kontakt: 091 39 22 928
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Ruszyła długo oczekiwana rozbiór-
ka kompleksu budynków przy ul.  
3 Maja. Budynki te stanowiły realne 
zagrożenie dla zdrowia i życia nie 
tylko bawiących się tam dzieci czy 
poszukiwaczy złomu, ale i dla prze-
chodniów korzystających z chodnika 
przy ruderach.

Budynki odstraszały swym wido-
kiem nie tylko mieszkańców naszego 
miasta, ale i odwiedzających Nowo-

gard podróżnych. Na naszych łamach 
pisaliśmy już o tym wielokrotnie. Co 
by nie mówić były przecież marną 
wizytówką naszego miasta.

Tymczasem z ust urzędników 
UMiG słyszeliśmy ciągłe zapewnie-
nia: „za kilka tygodni”, „za trzy mie-
siące”, itd. Taka przepychanka trwała 
od maja. Wreszcie w poniedziałek 27 
listopada 2006 r. można było zoba-
czyć w tym miejscu ekipy rozbiór-

kowe, które przed przystąpieniem do 
prac odgrodziły parawanem miejsce 
od budynków na chodniku. 

Według wcześniejszych zapowie-
dzi, inwestor, który zakupił te tereny 
ma zamiar wybudować na tym miej-
scu kompleks usługowo – handlowo 
– mieszkalny.

red.

Nabywca, którym jest nowogardzki przedsiębiorca prowadzący działalność usługową nie chciał nam zdradzić 
swoich planów związanych z tą nieruchomością. 

artur 
Gałęski 
wiceburmistrzem

Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy wiceburmistrzem ma zostać 
przedstawiciel zblokowanej z PSL 
Platformy Obywatelskiej Artur 
Gałęski.

Artura Gałęskiego nie trzeba przed-
stawiać. Jest to wieloletni działacz PO 
na naszym terenie i dyrektor oraz 
współwłaściciel mieszczącego się 
przy ulicy 3 Maja Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego i Prywatnego 
Policealnego Studium Zawodowego. 
Nie byłaby to jego pierwsza funkcja 
polityczna. W rządzie Jerzego Buzka 
był on doradcą premiera ds. szkolni-
ctwa osób niepełnosprawnych.

 Na nasze pytanie Artur Gałęski 
stwierdził, że rzeczywiście dostał taką 
propozycję. Czy obejmie tę funkcję 
dowiemy się już wkrótce.

Ag
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KALENDARIUM
5 grudnia
imieniny: Anastazy, Bartłomiej, Dalmacjusz, Dalmacy, 
Edyta, Feliks, Gerald, Geraldyna, Jan, Juliusz, Kryspin, 
Kryspina, Krystyna, Mikołaj, Pelin, Pelina, Pęcisława, 
Sabbas i Sabina
ONZ  Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Pracujących 
na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju (Dzień 
Wolontariusza)

6 grudnia
imieniny: Abraham, Agata, Bonifacy, Dionizja, Emilian, 
Leoncja, Mikołaj, Morzysława, Piotr, Polichroniusz i 
Tercjusz.
Mikołajki
7 grudnia
imieniny: Agaton, Ambrozja, Ambroży, Atenodor, Euty
chian, Marcin, Ninomysł, Siemirad i Urban
ONZ - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

 Pomóżmy sobie
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Oddam odzież dla dzieci i dorosłych. Tel. 
607 824 793.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

nielegalna rozlewnia 
alkoholu w kikorzach

Goleniowscy policjanci we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym zlikwidowali nielegalną 
rozlewnię alkoholu. Za całym procederem stało dwóch mężczyzn.

Podczas rutynowej kontroli 
drogowej policjanci znaleźli w 
należącym do mieszkańca Ki-
korzy Cezarego B. samochodzie 
BMW 750 litrów wody 
destylowanej. Męż-
czyzna tłumaczył, ze 
jest ona przeznaczona 
dla hodowanych przez 
niego ptaków. Poli-
cjanci nie dali wiary 
tym tłumaczeniom i 
przeszukali jego nie-
ruchomości. W nale-
żącym do niego garażu 
znaleziono około 1000 
litrów alkoholu. Część 
znajdowała się w pla-
stykowych pojemni-
kach a część porozlewano już w 
butelki po markowych wódkach 
„Absolut” czy „Finlandia”. 

Przeszukano również po-
mieszczenia Restauracji „15 po-
łudnik” należącej do konkubiny 
zatrzymanego mężczyzny. Tam 
również znaleziono kilkadzie-
siąt butelek z alkoholem a w po-
bliskim lesie kolejne. 

Na tym jednak nie koniec. 

Kolejne 250 litrów podrobionej 
wódki znaleziono w pomiesz-
czeniu należącym do mieszkań-
ca Goleniowa Arkadiusza K. 

Łącznie zabezpieczono około 
1700 litrów alkoholu.

„Można powiedzieć, że po 
nitce trafiliśmy do kłębka. – po-
wiedział nam rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Gole-
niowie nadkomisarz Wiesław 
Ziemba – Po znalezieniu wody 
destylowanej w samochodzie 
jednego ze sprawców przeszuka-
liśmy jego pomieszczenia i tym 

sposobem trafiliśmy na ten nie-
legalny alkohol. Mężczyźni roz-
prowadzali podrobioną wódkę 
na terenie powiatu goleniowskie-

go, a szczególnie samego 
Goleniowa. Alkohol, któ-
ry zabezpieczyliśmy miał 
najprawdopodobniej trafić 
na rynek w okolicach zbli-
żających się świąt.”

Obaj mężczyźni odpo-
wiedzą przed sądem za 
wprowadzanie do obrotu 
nielegalnie próbowanego 
alkoholu. Grozi im do 
trzech lat pozbawienia 
wolności. Sąd nie zdecy-
dował się na ich areszto-

wane. Zastosowano wobec 
nich dozór policyjny i poręcze-
nie majątkowe w wysokości 10 
tys. zł. Do tego dojdzie jeszcze 
pokrycie strat na jakie narazili 
Skarb Państwa. Ich wysokość 
oszacowano na około 100 tys. 
zł. Jak na razie zabezpieczono 
samochód dostawczy marki kia 
na poczet przyszłych kar.

Ag

Część zabezpieczonego alkoholu.

kronika policyjna
W poniedziałek w Kulicach 

policjanci zatrzymali do kon-
troli rowerzystę. Okazało się, że 
był nim Andrzej K., który miał 
w wydychanym powietrzu 2,4 
promila alkoholu.

Przy ulicy 3 Maja w rejonie 
ulicy Batalionów Chłopskich 
dokonano kradzieży telefonu ko-
mórkowego nokia 6610 wartości 
200 zł i dowodu osobistego.

We wtorek w okolicy miej-
scowości Bodzęcin policjanci 
zatrzymali dwóch pijanych ro-
werzystów. Damian M. miał 0,7 
promila, a Krzysztof G 1,3 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W środę pod murami w okoli-
cy placu Szarych Szeregów znale-
ziono dwóch leżących mężczyzn. 
Obaj żyli, lecz policjanci nie 
mogli uzyskać z nimi żadnego 
kontaktu. Z objawami zatrucia 
alkoholem zostali przewiezieni 
do szpitala.

W czwartek na terenie miasta 
policjanci zatrzymali Henryka 
K., który jechał rowerem mając 
w wydychanym powietrzu około 
3 promili alkoholu.

Kolejnego nietrzeźwego ro-
werzystę zatrzymano w okolicy 
Bodzęcina. Henryk B. miał około 
1,1 promila.

W piątek włamano się do 
pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Trzechel. Złodzieje 
skradli 150 litrów oleju napędo-
wego, 10 litrów benzyny i 60 me-
trów przewodu elektrycznego.

Włamano się również do piw-
nicy jednego z budynków przy 
ulicy Bema. Skradziono drabinę 
aluminiową wartości 200 zł i dwa 
głośniki samochodowe wartości 
99 zł.

Na drodze Nowogard – Kulice 
policjanci zatrzymali Marka D., 
który jechał rowerem mając w 
wydychanym powietrzu 1,43 
promila alkoholu.

W sobotę policjanci mie-
li najwięcej pracy z pijanymi 
kierowcami. Na ulicy 700 lecia 
zatrzymano Piotra N., który miał 
az 2,9 promila. Jacek K, jechał 
rowerem ulicą Bema mając 1,5 
promila, a Piotr K. poruszał się 
w tej samej okolicy oplem vectrą 
mając 0,8 promila.

W niedzielę pijany kierowca 
był sprawcą wypadku drogowe-
go, w którym ucierpiał pasażer. 
Piotr N. jechał samochodem 
marki daewoo matiz i w rejonie 
Wierzbięcina zjechał na prze-
ciwległy pas, po czym dachował. 
Pasażera samochodu w stanie 
ciężkim przewieziono do szpi-
tala. Badanie alkomatem wyka-
zało, że kierujący pojazdem miał 
0,5 promila alkoholu. Za swój 
czyn odpowie przed sądem. 

Ag

Dnia 
27 listopada 2006 r. 

przy sklepie żelaznym 
na ul. 15 Lutego 

zgubiono 
okulary 

w czarnej metalowej oprawce. Znalaz-
cę prosi się o kontakt pod numerem 

tel. 091 39 25 251 
po godz. 18.00. 

Bardzo dziękuję.
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czas posprzątać 
po brudnej kampanii

Wybory samorządowe  już dawno za nami a na ulicach wciąż widać ślady 
kampanii. 

Ziemba zrzekł się mandatu
Wybrany do sejmiku wojewódzkiego Kazimierz Ziemba oficjalnie zrzekł 

się mandatu radnego wybierając stanowisko burmistrza naszego miasta.

Kto ma usunąć ten afisz?

Po każdych wyborach pojawia się 
ten sam problem. Chodzi o sprzątanie 
plakatów szpecących nasze miasto. 
Wystarczy wyjść na ulicę by natknąć 
się na któryś z nich. Obowiązek 
posprzątania po kampanii spoczywa 
na komitetach wyborczych, a te jak 
zwykle nie spieszą się z jego speł-
nieniem.

Na ciekawy przypadek natknęliśmy 
się w okolicy „Starego” kościoła. Na 
jednym ze słupów elektrycznych 
zawisła płyta z naklejonym na nim 

plakatem PSL, a na nim naklejono 
plakat reklamujący kandydata SLD 
na burmistrza. Powstaje pytanie, kto 
powinien teraz usunąć ten afisz. Czy 
ten, który zawiesił płytę, czyli PSL 
choć jego kandydata nie widać czy 
może jednak SLD, którego kandydat 
jest dobrze wyeksponowany. Znając 
wrogość niedawnych koalicjantów 
nie można wykluczyć, że sprawa 
znajdzie się w sądzie.

Ag

W ubiegłym tygodniu po raz pierw-
szy w tej kadencji obradował sejmik 
wojewódzki. Jedną z jego pierwszych 
decyzji było podjęcie uchwały o 
wygaśnięciu mandatu Kazimierza 
Ziemby, który został wybrany z listy 
PSL. Jego miejsce zajął drugi na liście 
ludowców Zygmunt Dziewguć, który 

w poprzedniej kadencji był wiceprze-
wodniczącym.

Wybrano również przewodniczą-
cego sejmiku. Został nim 30 –letni 
Michał Łuczak z PO. Poparło go aż 
26 z 28 obecnych radnych

Ag

Wycięto drzewa na boisku 
Szkoły Podstawowej nr 2

Kilka dni temu wycięto topole rosnące od kilkudziesięciu lat na boisku 
Szkoły Podstawowej nr 2. Część drewna trafi do rodzin potrzebujących a 
część wykorzysta szkoła.

Na topole od dłuższego czasu 
uskarżali się mieszkańcy okolicznego 
osiedla. Zasłaniały im słońce, zagra-
żały budynkom, a w okresie pylenia 
nie można było otwierać okien. Za-
rządzająca terenem dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 zwróciła się z 
wnioskiem o ich wycięcie i został on 
pozytywnie rozpatrzony. W ich miej-
sce zostaną posadzone inne drzewa 
mniej uciążliwe dla otoczenia.

Część drewna, wierzchołki i grub-

sze konary zostaną przekazane po-
trzebującym rodzinom, które zwró-
ciły się do burmistrza z prośbą o 
opał. Pnie zostaną przewiezione do 
jednego z tartaków, którego właściciel 
zgodził się za część drewna wykonać 
ławki dla szkoły.

Ag

Z tych pni zostaną wykonane ław-
ki dla szkoły.

Uwaga Emeryci i Renciści!
Zbliżają się zimowe dni - dni szczególnie trudne dla ludzi w jesieni życia.
Pamiętaj, że w te szare dni nie musisz być samotny - możesz przyjść do nas 

- do Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Czekamy na Ciebie, u nas znajdziesz towarzystwo, dobre rady, słowa otu-

chy, pokrzepienia i radości. W miarę możliwości ofiarujemy Ci pomoc w 
trudnych chwilach .

Zarząd Rejonowy Związku mieści się w podwórku za ZBK  przy ul. 700-
lecia 14. Spotykamy się w każdy poniedziałek i każdy piątek w godzinach 
10 - 12.

Alina Ochman
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  Sygnały Czytelników

kONDOleNCJe

Najszczersze 
wyrazy współczucia 

Pani Wandzie kujawa 
i jej rodzinie 

z powodu 
śmierci ojca 

składają 
Janina i Stanisław 

Ciechanowscy

II zwyczajna sesja 
rady Miejskiej

W czwartek 7 grudnia 2006 r. o godz. 12.00 
odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Miej-
skiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ślubowanie Burmistrza Nowogardu
3. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 listopada 

2006 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady
6. Interpelacje, wnioski i zapytania
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru członków Komisji Rewizyjnej
b) wyboru członków stałych komisji Rady
c) wyboru przewodniczącego Komisji rewizyj-

nej
d) wyboru przewodniczących stałych komisji 

rady
e) wyznaczenia delegata do Celowego Związku 

Gmin R-XXI
f) powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
g) zmiany uchwały (dot. Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych)

h) zmian budżetu gminy Nowogard na 2006 rok
i) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2006 

rok.

Najszczersze 
wyrazy współczucia 

Andrzejowi 
Włodarczyk 

z powodu śmierci Mamy 
składają 

pracownicy 
Przesiębiorstwa „Agroma”

Śladem naszych publikacji

Odpowiadamy na list

Uwaga  oszuści !!!

nie daj się nabrać na pracę w anglii

We wtorkowym numerze  
Dziennika Nowogardzkiego 
ukazał się list naszej czytelniczki 
z Osowa, w którym zarzuci-
ła Urzędowi Gminy, Opiece 
Społecznej, Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej oraz naszej redakcji, że 
nikt nie chce pomóc rodzinie z 
Osowa znajdującej się w bardzo 
trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Po zebraniu wszystkich infor-
macji, popartych dokumentacją, 
należy uznać zarzuty czytelniczki 
za bezpodstawne. Oto fakty.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Jak nas poinformowała Teresa 

Skibska, kierownik OPS, w tym 
roku rodzina ta skorzystała z 
wszelkiej możliwej pomocy. 
Otrzymywali więc zasiłki pie-
niężne, w tym zasiłek na opał, 
żywność. Oprócz tego dzieci 
w szkole korzystają z obiadów 
opłacanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Mąż pani 
Doroty pracował dorywczo, z 
chwilą podjęcia przez niego sta-
łej pracy, rola tutejszego ośrodka 
się skończyła.

Sołtys i Rada Sołecka Osowa
Do naszej redakcji zgłosiła 

się przedstawicielka Rady Sołe-
ckiej z dokumentem, z którego 
wynika, iż mieszkańcy Osowa 

również nie byli bezczynni. Otóż 
w dniu 9 maja 2006 r. do bur-
mistrza Nowogardu skierowali 
prośbę o przydzielenie tej ro-
dzinie mieszkania. W prośbie tej 
szeroko opisano trudną sytuację 
materialną i lokalową tej rodziny. 
W piśmie tym zaproponowano 
burmistrzowi lokale znajdujące 
się w Osowie, w których ta rodzi-
na mogłaby zamieszkać. Jak się 
dowiedzieliśmy proponowano 
tej rodzinie kilka lokali zastęp-
czych, m.in. w Osinie. Niestety 
rodzina ta odrzuciła ofertę bez 
podania konkretnej przyczyny.

Nasza redakcja we współpracy 
z Urzędem Gminy

Artykuł opisujący trudną sy-
tuację wspomnianej rodziny na 
naszych łamach ukazał się 10.11. 
2006 r. Dzień wcześniej rozma-
wialiśmy z z-cą burmistrza Anto-
nim Bielidą, który zaproponował 
spotkanie. Takie spotkanie miało 
miejsce 13 listopada, była na nim 
obecna zainteresowana wraz z 
koleżanką oraz przedstawiciel 
naszej redakcji. Wówczas to z-
ca burmistrza podjął decyzję o 
zwołaniu komisji mieszkaniowej 
w trybie pilnym. Posiedzenie to 
odbyło się 16 listopada, posta-
nowiono na nim skontaktować 

się z panią Dorotą, która miała 
otrzymać lokal zastępczy – tym-
czasowy.

Nasza czytelniczka – autorka 
listu – nie znała faktów i odwie-
dziła naszą redakcję 20.11.2006 
r. z prośbą o opublikowanie jej 
listu na łamach naszej gazety. 
W międzyczasie sprowadziła do 
Osowa ekipę telewizji Szczecin, 
która wyemitowała program w 
ubiegłą niedzielę.

Jak poinformowali naszą re-
dakcję kierownik Teresa Skib-
ska i kierownik UMiG Tadeusz 
Fiejdasz po emisji programu 
zadzwonił właściciel fermy dro-
biu z Marianowa koło Stargardu 
Szczecińskiego, który zaoferował 
tej rodzinie mieszkanie oraz pra-
cę dla obojga małżonków. Nie-
stety rodzina ta z tej propozycji 
pomocy również nie skorzystała, 
bo… za daleko!

Niemniej Tadeusz Fiejdasz 
stwierdził, że jeszcze przed Świę-
tami Bożego Narodzenia pani 
Dorota wraz z rodziną prze-
prowadzi się do lokalu tymcza-
sowego po biurach, gdzie będą 
mieszkać do chwili otrzymania 
mieszkania.

I. karczyński

Ostatnio mój znajomy (bez-
robotny) przeczytał w Gazecie 
Wyborczej ogłoszenie o pracy 
w Anglii. Szybko skontaktował 
się z podanym w ogłoszeniu 
nr telefonicznym biura pracy 
w Londynie, znajomość języka 
angielskiego niepotrzebna (po-
dano w ogłoszeniu) i faktycznie 
osoba odbierająca  telefon do-
skonale rozmawiała po polsku. 
Znajomego poinformowano, że 
praca na niego już czeka i to w 
poważnej firmie, która zapewnia 
mu kurs języka angielskiego w 
czasie weekendów a biuro pracy 
pomoże mu załatwić mieszkanie 
no i płaca też nienajgorsza. Wo-
bec takich perspektyw znajomy 
w szybkim tempie zapożyczył 
się u znajomych i rodziny, wy-
kupił bilet lotniczy do Londynu 
pożegnał się z bliskimi i odleciał 

by zarobić pieniądze na utrzyma-
nie rodziny i oddanie długów. 
Dalej wypadki potoczyły się jak 
kamienie w górskiej lawinie. 
Po wylądowaniu w Londynie 
znajomego odebrano z lotniska 
zapewniało to biuro pracy (za 
odpowiednią opłatą), do którego 
go zawieziono. Biuro wyglądało 
jak najbardziej autentycznie, 
komputery, biurka, pracownice, 
ankiety oraz różnego rodzaju 
druki. Tam znajomy wypełnił 
kilka ankiet i druków, poproszo-
no go o wpłacenie odpowiedniej 
kwoty za zameldowanie oraz 
ubezpieczenie. Pobrano także 
opłatę za mieszkanie i kaucję 
za nie, a następnie znajomego 
odwieziono do niby wynajęte-
go mieszkania, tam jednakże 
okazało się, że mieszkanie jest 
zamknięte i tutaj następuje finał. 

Samochód , który przywiózł zna-
jomego błyskawicznie odjeżdża 
zostawiając go na przysłowio-
wym lodzie bez pieniędzy na 
powrót i bez noclegu. Dobrze, 
że rodzina poinformowana tele-
fonicznie o zaistniałych wypad-
kach błyskawicznie wykupiła 
mu bilet powrotny i znajomy 
szczęśliwie powrócił do domu. 
Jednakże koszty tej wycieczki 
to około 3000 zł, które trzeba 
spłacić. Niech będzie to ostrze-
żeniem dla innych - nie ufajcie 
wszystkim ogłoszeniom czy 
to w prasie czy też internecie. 
A znajomość podstaw języka i 
organizacji życia społecznego 
kraju do którego się jedzie też by 
się przydała. 

Janusz Kawecki  
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Pani 

Helenie 
Błaszczyk 

serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci ojca 
składają 

pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

kONDOleNCJe

Dzisiaj pikieta w samo południe, (DN  nr 95, 
wtorek, 3 grudnia 1996 r.)

Dzisiaj w samo południe, przed Urzędem 
Miasta i Gminy w Nowogardzie, odbyć się ma 
pikieta protestacyjna przeciwko wysokiej skali 
podwyżek za wodę, ścieki i wywóz nieczystości 
stałych (śmieci). Przypomnę, że radni Rady 
Miejskiej Gminy Nowogard, na ostatniej sesji, 
w dniu 14 listopada br. Podjęli uchwały o pod-
wyżce czynszu za lokale komunalne, opłat za 
wodę, śmieci, ścieki, podatku od nieruchomości 
oraz podatku za posiadanie psów. Wysokość 
niektórych podwyżek zbulwersowała mieszkań-
ców, gdyż przekroczyły one znacznie wysokość 
planowanej inflacji (ok. 19-20 proc.). Szczegól-
nie dotyczy to tak powszechnej w użyciu wody, 
której cena miałaby wzrosnąć w przyszłym roku 
o 40 proc. dla odbiorców indywidualnych (i o 
33 proc. dla pozostałych); za  ścieki opłata ma 
wzrosnąć o 60 proc., zaś za śmieci o 50 proc. dla 
ludności i o 33 proc. dla pozostałych dostawców. 
Także podwyżka opłat za posiadanie psów, która 
wzrosła o ponad 100 proc., i chociaż nie ilościowo 
bardzo wysoka (wyniesie 15 zł), to według opinii 
wielu mieszkańców jest bezzasadna, gdyż i tak te 
pieniądze nie są przeznaczane na rozwiązywanie 
„psich” problemów. (…) (kar)

Okrzyki protestu przed ratuszem, (dn nr 96, 
piątek, 6 grudnia 1996 r.)

Na Placu Wolności podczas pikiety zorgani-
zowanej przez NSZZ „Solidarność” przeciwko 
ostatnim podwyżkom wody, ścieków i nieczy-
stości zebrało się kilkaset osób, aby wyrazić swój 
sprzeciw.

Atmosfera przez UMiG Nowogard po kilku-
nastu minutach zrobiła się bardzo gorąca. Pod-
wyżka wody stała się jakby tłem dla wielu innych 
spraw, przeciw którym protestowali zebrani. 
Każdy przyszedł pod urząd ze swoją bolączką. 
Szczególnie dużo rozżalenia całą sytuacją w 
kraju wyrażała ta grupa osób (renciści, emeryci, 
młodzież), która najbardziej dotkliwie odczuła 
wszelkie przemiany i brak zainteresowania ze 
strony rządzących. Z. Heland

Bramki na boisku „dwójki” 
dopiero w przyszłym roku

Przy okazji „wojny o boisko” na osiedlu między ulicami Poniatowskiego, Bohaterów Warszawy i 15 
Lutego z ust burmistrza padło zapewnienie, że na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 pojawią się usunięte 
bramki i młodzież będzie mogła tam grać w piłkę. Tak się jednak nie stało.

Bramki zostały usunięte już 
dawno temu. Intencje jakimi 
kierowała się dyrekcja szkoły 
decydując się na taki krok można 
zrozumieć. Na fali tragicznych 
wydarzeń, gdy ciężkie metalowe 
bramki przygniatały bawiące się 
dzieci trudno brać na siebie taką 
odpowiedzialność. Wpływ na 
to mieli zapewne i „złomiarze”. 
Tyle kilogramów niezabezpie-
czonej stali wprost prowokuje 
do kradzieży. Tyle, że jest to 
niemal klasyczny przypadek 
wylania dziecka z kąpielą. Przez 
schowanie bramek młodzież nie 

ma gdzie grać w piłkę. „Ja często 
obserwuję te dzieciaki grające na 
boisku i szlag trafia mnie, że w 
środku Europy za bramki służą 
im... drzewa posadzone kilka-
dziesiąt lat temu. A w tym czasie 
bramki są schowane w budynku 
szkoły.” -powiedział nam jeden 
z okolicznych mieszkańców. I 
rzeczywiście, młodzież zmuszo-
na jest do grania na „naturalne”, 
w złym słowa znaczeniu, bramki 
lub układać jako słupki plecaki 
czy bluzy. A co gorsza, w poprzek 
zaimprowizowanego piaskowo 
– trawiastego boiska przebiega... 

asfaltowe boisko do koszykówki. 
Młodzi zawodnicy mogą się w 
każdej chwili potknąć i upaść na 
twardy i szorstki asfalt.

Jest to w zasadzie jedyne miej-
sce w tej części miasta w którym 
można by pograć w piłkę we w 
miarę cywilizowanych warun-
kach (można by pomarzyć o 
boisku ze sztuczną nawierzchnią, 
lecz realizm każe te marzenia 
odgonić). Niestety, mało kto 
pamięta kiedy po raz ostat-
ni wystawiono tam bramki. 
Burmistrz Kazimierz Ziemba 
obiecał się zająć tą sprawą przy 
okazji „wojny o boisko”. Sprawa 
jednak upadła. Wczoraj przypo-
mnieliśmy mu o tym i zapewnił 
nas, że porozmawia z dyrekcją 
szkoły. Wierzymy, że zostanie 
to załatwione pozytywnie, i jeśli 
nie teraz, to wiosną bramki się 
pojawią i zostaną zabezpieczone 
tak, by nie zagrażały dzieciom i 
nie kusiły „złomiarzy”. Sprawie 
będziemy się przyglądać.

Ag

Na boisku od dawna nie ma 
bramek a widoczne w tle dzie-
ci zmuszone są obijać mury 
szkoły.

BankOWa SOBOTa

Znaleziono klucze

Radio i telewizja są ostatnimi 
czasy przeładowane reklamami 
na temat fantastycznych kredy-
tów w bankach, super szybkiej 
obsługi klienta, wystarczy wejść 
wziąć pieniądze i wyjść. Nieste-
ty nie w Nowogardzie, a przeko-
nało się o tym wielu odwiedza-
jąc w sobotę Bank PEKAO S.A. 
na ulicy Bankowej. Wystarczyła 

tylko krótka awaria bankoma-
tu, a po chwili kolejka w banku 
urosła do rozmiarów z czasów 
komuny. 

Żal było tylko Pań obsługu-
jących, które musiały  co chwilę 
z uśmiechem na ustach tłuma-
czyć i uspakajać, że awaria ban-
komatu to wina centrali a nie 
nowogardzkiego oddziału.

Jedna z osób zapytała; „Dla-
czego tak wielki bank ma tylko 
jeden bankomat w mieście?”

Tu właśnie leży sedno spra-
wy, wystarczyłoby ustawić 
jeszcze jeden bankomat, przy 
którymś z marketów a kolejek 
przy kasach nie będzie. Więk-
szy problem pojawia się w sy-
tuacji awarii bankomatu poza 
godzinami pracy banku, nie ma 
możliwości pobrać pieniędzy w 
kasie i odchodzi się z kwitkiem. 
Owszem są jeszcze dwa inne 
bankomaty konkurencji, ale za 
korzystanie z nich uiszcza się 
prowizję. Najwyższy czas zaape-
lować do władz PEKAO S.A. o 
dostosowanie usług do liczby 
klientów, zwłaszcza że z ban-
komatu korzystają przyjezdni i 
komentują; „co to za miasto, w 
którym jest tylko jeden banko-
mat największego banku w Pol-
sce”.

M.W.

W niedzielę na Palcu Wol-
ności znaleziono widoczne 
na zdjęciu klucze. Właściciel 
może je odebrać w siedzibie 
redakcji.

Red.
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alkoholowe andrzejki
Zgodnie z tradycją obchodzone 30 listopada Andrzejki są wykorzystywane 

jako okazja do spożycia alkoholu. Policja postanowiła sprawdzić czy przy 
okazji tego święta nie jest łamane prawo. Efekty nie są zadowalające.

Halowa liga LZS

Oldboje nowym liderem
W minioną środę w hali Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych rozegrano 

trzecią kolejkę halowej ligi piłkarskiej zorganizowanej przez nowogardzki LZS. 
Nowym liderem została drużyna Oldbojów, która pokonała dotychczasowego 
wicelidera z Wyszomierza 3:0. Outsider rozgrywek, drużyna z Miętna oddała 
mecz z Olchowem walkowerem i nadal bez zdobyczy punktowej i bramkowej 
zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. Tłoczno jest za plecami lidera, bo aż pięć 
zespołów ma na swym koncie po dwa zwycięstwa.

Siatkarskie mistrzostwa województwa LZS

nowogard najlepszy 
W nowogardzkich halach sportowych odbyły się siatkarskie mistrzostwa 

LZS. Gospodarze wykazali się niegościnnością wygrywając turniej.

W imprezie wzięło udział dziewięć 
zespołów. Do naszego miasta przy-
jechały drużyny z Osiny, Gryfina, 
Kamienia Pomorskiego, Sławna, 
Choszczna, Łobza, Pyrzyc i Stargardu 
a stawkę uzupełniał LZS Nowogard. 
Zespoły podzielono na trzy grupy, 
których zwycięzcy mieli walczyć o 
tytuł mistrza.

Nowogard trafił do grupy ze Star-
gardem i Sławnem pewnie pokonując 
rywali po 2:0. Drugie miejsce zajął 
Stargard pokonując Sławno 2:0. 

W pozostałych grupach zwyciężyli 
zawodnicy z Gryfina i Pyrzyc.

Finał rozgrywany był w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4. W pierwszym 
meczu Nowogard pewnie pokonał 

ekipę z Gryfina 2:0 i zwycięstwo w 
drugim meczu mogło dać naszym 
zawodnikom ostateczny tryumf. 
Emocje udzieliły się kibicom, którzy 
gorąco dopingowali ekipę gospoda-
rzy. Ci odwzajemnili się dobrą grą 
i po bardziej zaciętym pojedynku 
pokonali drużynę z Pyrzyc 2:1. W 
trzecim meczu Pyrzyce pokonały 
Gryfino 2:0 i zajęły ostatecznie drugie 
miejsce w turnieju. 

Nowogardzka drużyna grała w 
składzie: Grzegorz Tandecki (ka-
pitan), Aleksander Wąsik, Piotr 
Sawicki, Łukasz Kiszka, Dariusz 
Berezowski, Radosław Kowalczyk i 
Michał Dynowski.

Andrzej Garguliński

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Długołęka 0:0,
Nowogard – Karsk 0:1,
Olchowo – Miętno 3:0 wo.
Jarchlino – Słajsino 2:2,
Wojcieszyn – Boguszyce 0:0,
Dąbrowa – Ostrzyca 0:5,
Olchowo – Wyszomierz 3:0.
aktualna tabela:
1. Oldboje 7 8-1,
2. Ostrzyca 6 7-2,
3. Olchowo 6 4-1,

4. Nowogard 6 5-3,
5. Karsk 6 2-1,
6. Wyszomierz 6 5-8,
7. Wojcieszyn 5 6-1,
8. Długołęka 5 3-2,
9. Boguszyce 4 1-1,
10. Jarchlino 4 4-5,
11. Dąbrowa 3 2-7,
12. Słajsino 1 5-7,
13. Wołowiec 1 1-3,
14. Miętno 0 0-12.

Andrzej Garguliński

Ze szkolnego sportu

Gminny finał piłki ręcznej
W ubiegłym tygodniu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrany 

został gminny finał piłki ręcznej.
Wśród dziewcząt najlepsze były 

podopieczne W. Buczyńskiego ze 
Szkoły Podstawowej nr 4. Drugie 
miejsce zajęły zawodniczki ze Strze-
lewa (op. W. Kondraciuk), trzecie 
miejsce zajęły dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 (op. M. Kriger) a 
czwarte Szkoła Podstawowa w Wierz-
bięcinie (op. J. Korkosz).

Wśród chłopców zwyciężyli tre-
nowani przez M. Krigera zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Drugie 
miejsce zajęli uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 4 (op. B. Sobolewski), na 
trzecim miejscu uplasowali się chop-
cy ze Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie (op. J. Korkosz). Miejsca na 
podium zabrakło dla zawodników 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 (op. P. 
Kazuba) i Szkoły Podstawowej ze 
Strzelewa (op. W. Kondraciuk).

Po dwa pierwsze zespoły w katego-
rii dziewcząt i chłopców zakwalifiko-
wały się do finału powiatowego, który 
odbędzie się w Nowogardzie.

Andrzej Garguliński

O policyjnej akcji andrzejkowej 
prowadzonej w Szczecinie było głoś-
no kilka dni temu. Podobną akcję 
przeprowadzono w naszym mieście. 
Nowogardzkich policjantów wsparli 
szczecińscy funkcjonariusze z od-
działów prewencji. 

W czasie akcji odbywającej się w 
dniach 30 listopada – 2 grudnia prze-
prowadzono 41 służb. Policjanci za-
trzymali sześciu pijanych kierowców 

(szczegóły w „Kronice policyjnej”) 
oraz siedem osób, które spożywały 
alkohol w miejscu niedozwolonym. 
Nałożono 25 mandatów karnych oraz 
skierowano jeden wniosek do Sądu 
Grodzkiego. Siedmiokrotnie kontro-
lowano lokale, w których podaje się 
alkohol. Przy okazji tej akcji zatrzy-
mano dwie poszukiwane osoby.

Ag

Ważne dla rolników

ariMr rozpoczęła wypłacanie 
dopłat bezpośrednich za 2006 r.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa rozpoczęła 
1 grudnia br. wypłacanie dopłat 
bezpośrednich za 2006 r. Płatno-
ści otrzyma łącznie ponad 1,4 mln 
producentów rolnych. Na ich konta 
bankowe wpłynie w sumie ponad 
7,8 mld zł (ok. 1,2 mld zł więcej niż 
w roku ubiegłym). Jeszcze do koń-
ca grudnia br. ARiMR przekaże na 
konta ok. 600 tys. rolników kwotę 
2,9 mld zł. 

W pierwszej kolejności płatno-
ści dostaną producenci z powiatów 
dotkniętych tegorocznymi klęskami 
suszy i powodzi (dotyczy to 272 po-
wiatów), którzy otrzymali już decy-
zję administracyjną o przyznaniu 
płatności bezpośrednich do grun-
tów rolnych. Do końca listopada br. 
Agencja wydała prawie 1,1 mln ta-
kich decyzji. 

W ramach płatności bezpośred-
nich do gruntów rolnych za 2006 r. 
obowiązują następujące stawki:

- Jednolita Płatność Obszarowa 
(JPO) – 276,28 zł/ha.

- Uzupełniająca Płatność Obszaro-
wa (UPO) do innych roślin – 313,45 
zł/ha. 

- Uzupełniająca Płatność Obsza-
rowa (UPO) do uprawy chmielu 
– 962,75 zł/ha 

Wnioski o płatności bezpośred-
nie za 2006 r. można było składać 
od 15 marca do 16 czerwca br. Po 
tym terminie wnioski były przyjmo-
wane przez 25 dni kalendarzowych 
(do 11 lipca br.). Złożenie wniosku 
w tym dodatkowym czasie wiązało 
się ze zmniejszeniem kwoty płatno-
ści o 1 proc. za każdy dzień roboczy 
opóźnienia. 

red.

Wszystkim 
Barbarom, 
naszym czytelniczkom, 

w dniu ich święta samych radosnych 
i pogodnych dni, dużo uśmiechu 

i zadowolenia z życia 
składa 

redakcja DN
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZdarZyŁO SIĘ W SZkOLe:
We wtorek, 28 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Bilety dostępne 

były w cenach 2 zł i 1 zł (dla mieszkańców internatu). Zebrane pieniądze zostały 
przeznaczone na szkolną akcję „Podaruj Dzieciom Uśmiech”, w ramach której 
zorganizowano wyjazd i przygotowano  podarunki oraz poczęstunek dla dzieci 
z Domu Dziecka w Mostach. Tradycyjnie nasi uczniowie nie zawiedli.

Mikołajki w domu dziecka 
w Mostach

Dnia 02.12.2006 roku-uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie wraz z opiekunami-Panią Anną Zamarą 
i Ewą Krzak wyruszyli z odwiedzinami i prezentami z okazji mikołajek do 
Domu Dziecka w Mostach. W przygotowanie wyjazdu włączyli się wszyscy 
uczniowie mający złote serce, którzy przynosili maskotki i upiekli przepysz-
ne ciasta dla dzieci. Gdy zajechaliśmy na miejsce, wspólnie zajęliśmy się 
przygotowaniem zabawy. Dyrektor w imieniu wszystkich bardzo gorąco nas 
przywitał. Oprawę muzyczną przygotował zespół muzyczny z naszej szkoły. 
Wszystkim udzielił się radosny nastrój, bawiono się, tańczono i śpiewano. 
Wreszcie nadszedł czas na prezenty. Pojawił się Mikołaj i wręczył każdemu 
dziecku prezent. Nie spodziewaliśmy się, że prezentami zostaniemy obdaro-
wani również my, niespodziankę przygotowano  także dla Mikołaja. To było 
bardzo piękne i wzruszające. Dzieci bardzo chętnie z nami się bawiły i nas 
polubiły. Dzieci ucieszyły z naszego przyjazdu i że mogły nas poznać. Jak 

HOrOSkOP:
Baran – Cały czas coś Cię rozprasza i nie jest to wina otoczenia. Musisz prze-

stać myśleć o niebieskich migdałach, a Twoja praca będzie bardziej owocna.
Byk – Magia świąt zupełnie Cię oczarowała. Czy to nie za wcześnie? Pilnuj się, 

bo obowiązków mnoży się coraz więcej. Bożonarodzeniowym czasem będziesz 
cieszyć się dopiero za kilkanaście dni. 

BLIŹnIĘTa – Osoby, które są chętne do pomocy naprawdę istnieją. Nie bój się 
poprosić kogoś o radę, ponieważ sam sobie nie poradzisz. Pamiętaj, że na świecie 
istnieją jeszcze dobrzy ludzie.

rak – Ostatnio bardziej przejmujesz się losem innych niż swoim własnym. 
Pomagasz ludziom – to dobrze, ale przez to zupełnie zapomniałeś o sobie. Chwila 
relaksu nikomu nie zaszkodzi.

LeW – Przed Tobą nie lada wyzwanie, ale nie martw się. Poradzisz sobie, a 
nawet sam siebie zaskoczysz. Możliwe, że odkryjesz swój nowy talent, o którym 
do tej pory nawet nie miałeś pojęcia.

Panna – Przestań w końcu myśleć tyle o sprawach materialnych. Warto 
czasami komuś pomóc, nie licząc na coś w zamian. Chyba już zapomniałeś ile 
radości może sprawić wywołanie uśmiechu na czyjejś twarzy. 

WaGa – Staniesz się duszą towarzystwa, a znajomi będą zabiegać o Twoją 
uwagę. Mnóstwo osób będzie chciało spędzać z Tobą czas. Dzięki temu dobry 
humor zbyt szybko Cię nie opuści.

SkOrPIOn – Twoje złe samopoczucie na pewno niebawem minie. Znajomi 
przybędą z pomocą i okażą się świetnym lekarstwem na nudę. Tylko pozazdroś-
cić.

STrZeLec – Chyba nie sądzisz, że Twoje ostatnie kłamstwo się nie wyda? 
Wiesz, że ono zawsze ma krótkie nogi? Nie wiedziałeś? W takim razie masz 
wyjątkowego pecha. Będziesz musiał za to słono zapłacić. 

kOZIOrOżec – Jedno z Twoich marzeń może spełnić się już niebawem. Nie 
jest mowa o tym największym pragnieniu, ale i tak sprawi Ci to wielką radość. 
Gwiazdy gratulują!

WOdnIk – Nadchodzą święta, a Ty martwisz się brakiem finansów? Przecież 
i tak dasz sobie radę. Jesteś niezwykle pomysłowy i potrafisz zrobić coś z niczego 
więc nie ma żadnego problemu. Dobra materialne nie są najważniejsze.

ryBy – Nie planuj niczego i pozwól, aby wszystko toczyło się swoim nor-
malnym tempem. Nie przyspieszaj niczego, bo nie wyjdzie z tego nic dobrego. 
Pozostaw los własnemu biegowi. Nie wtrącaj się, a nie będzie katastrofy. 

co roku dom dziecka odwiedzają też 
Szwedzi i oni również mieli dla dzieci 
prezenty. Nasi uczniowie sami przy-
gotowali piękne prezenty świąteczne 
także dla nich. Niestety czas  miłej 
zabawy się skończył i trzeba było się 
rozstać. Szczególnie trudno było ma-
luszkom. wieczór bardzo Dla nas i dla 
tych dzieci ten dzień był bardzo wy-
jątkowy i przy  pożegnaniu zakręciła 
nam się łezka w oku. Na zakończenie 
chcieliśmy podziękować dzieciom za 
miłą zabawę i za to, że tak miło spę-
dziliśmy z nimi ten dzień oraz Pani 
Ani Zamarze, Pani Ewie Krzak za zor-
ganizowanie tego wyjazdu i tak miłą 
zabawę i pani Hani Januszewskiej za 
pomoc w przygotowaniu. Foto-relację 
z imprezy przygotował Darek Pędziszczak. 

 

MIkOŁajkI: 
Mikołajki to zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 

grudnia. W tym dniu „Święty Mikołaj” przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj 
są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. Ciekawe co w tym roku 
znajdziecie pod poduszką? Życzymy Wam pięknych prezentów!!
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg w trybie licytacji 
na zbycie własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 44B/5. 
Cena wywoławcza 74.336,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2006 r. 
o godz. 11.00. 
Mieszkanie można oglądać w dniach 
29.11.2006 r. do 11.12.2006 r.  po uprzednim 
uzgodnieniu. 
Więcej informacji można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 
lub pod nr tel. 0697 104 578.

Stacja LPG „GaZ-da”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34 

otwarta: pon. – pt. – 700 – 1900 
                    niedz. – 1000 – 1600 

Najlepszy auto-gaz 
w najlepszej cenie!!! 

                                  Zapraszamy

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
car-audIO & TunInG

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 Maja 44 • tel. 660797830

Zaginęła 
5-miesięczna suczka. 

czarno-biały Syberian Husky. 
Znalazcę bardzo 
proszę o kontakt. 

0665 966 484, 091 57 80 237

                           Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
                   w Nowogardzie
                      ZaPraSZa 

                         Wszystkich mieszkańców Nowogardu i okolic

                 na kOnSuLTacjĘ
                 kardIOLOGIcZnĄ

w dniu 7 grudnia 2006 od godz.17:00• Cena badania 5 zł
Dla beneficjentów Fundacji „Zdrowie” badanie jest BEZPŁATNE
Liczba przyjęć ograniczona do 25 osób. Badania są dobrowolne.

REJESTRACJA:
Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, 

ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium Szpitala – I piętro).
W dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.30

Prezes  Fundacji „Zdrowie”Tomasz Urbanik

 Bliższe informacje pod tel. 091-39-27-210

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA 
“POLIGRAF”

ul. Boh. 
Warszawy 7A



DZIENNIK
NOWOGARDZKI5-7.12.2006 r. 9

OG£OSZENIA dRObNE
NIeRUCHOMOŚCI
• Wynajmę kawalerkę w centrum 

Nowogardu. 0604 787 696.
• Sprzedam pawilon handlowy z wy-

posażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Płoty – dom wolnostojący z 1991 
r., przy trasie A-6, 220 m kw. pow. 
całkowita + strych do adaptacji, 
garaż, działka 522 m kw., włas-
nościowa, cena 220.000 zł (tylko 
gotówka). Tel. 091 38 51 730, 0508 
820 122.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0660 �12 121.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-
pokojowe, bądź zamienię na takie 
kawalerkę w Świnoujściu (I piętro, 
centrum) z dopłatą. 091 39 17 905.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-
pokojowe, bądź zamienię na takie 
kawalerkę w Świnoujściu (I piętro, 
centrum) z dopłatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam kawalerkę 32,25 m 
kw. w centrum miasta, stan b. 
dobry. 091 39 25 999.

• Do wynajęcia plac o pow. 3000 m 
kw., utwardzony, ogrodzony, w ob-
rębie miasta – ul. Boh. Warszawy 
34 (teren składu opału). Tel. 0600 
893 163.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie. 0697 514 976.

• Sprzedam dom 120 m kw. + pod-
dasze 100 m kw., 5 km od Nowo-
gardu + pomieszczenia gospodar-
cze + 5 ha ziemi. Cena 210.000 zł 
– bez pośredników. 0691 209 559.

• Wynajmę lokal na sklep przy ul. 3 
Maja 21. Tanio! Tel. 091 39 26 096.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam � felgi stalowe 1�”, 

cena do uzgodnienia. 0605 
522 3�0.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Re-
nault Laguna II z 1999 roku w bdb 
stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam Ford Fiesta, poj. 1.1 ben-
zyna + gaz, nadwozie 1990 r., silnik 
1995 r., przegląd ważny do lute-
go 2007 r., cena 3.000 zł. Tel. 0513 
919 716.

• Sprzedam tanio Ford Eskort, 
1982 r., poj. 1.3, dobry stan. 0509 
878 292.

• Sprzedam TRaBaNT 601, 19�9 

r., ubezpieczony, przegląd do 
lutego 2007 r. Tel. 091 39 20 075, 
po 20.00.

• Sprzedam przyczepkę, dł. 3 m, 
szer. 1,8 m, w dobrym stanie, cena 
2.000 zł. 091 39 20 605.

• Sprzedam kompletny silnik z 
osprzętem i skrzynię biegów VW 
Passat 1.6D, 1986 r., 0500 647 783.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 
39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki gle-
bogryzarką wraz z siewem żyta 
na poplon za jedyne 0,�0 zł od 
metra kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. Inżynier 
rolnik. 0600 653 12�.

• Ferma Drobiu Boguszyce po-
szukuje dostawców słomy opa-
łowej (umowy wieloletnie). 0502 
276 902, fax 091 48 44 629.

• Ferma Drobiu Boguszyce kupi 
przyczepy rolnicze 6 – 8 ton oraz 
wózek widłowy. Oferty: 0502 
276 902, fax. 091 48 44 629.

• Sprzedam prosięta. 091 39 104 22.
• Sprzedam małe cielaki – jałówki. 

091 39 109 17.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 7�3, 0660 392 �51.

• DYWaNOPRaNIe – 060� 
373 1�3.

• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi remontowe, montaż, regips, 

panele, glazura, malowanie, facho-
we wykończenia. 0600 121 043, 
0663 312 601.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

 Przyjmę kierowcę międzynaro-
dowego z doświadczeniem C + e, 
Polska – Szwecja. 0693 6�2 �92.

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GODZI-

NACH POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 
091 384 22 02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata 
na stanowisko: Pracownik Biura 
Obsługi klienta w Nowogardzie. 
Wymagania: wykształcenie min. 
średnie, znajomość środowiska 
Windows (konfiguracja ustawień 
sieciowych,sterowników) i MS Of-
fice, zainteresowania w dziedzi-
nie informatyki /sieci/ Internetu, 
łatwość nawiązywania kontaktu i 
umiejętność komunikacji, odpor-
ność na stres, umiejętność pracy 
pod presją czasu. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o przesłanie w 
terminie 14 dni, życiorysu zawo-
dowego na adres: VECTRA S.A., 
73-010 Stargard Szczeciński, ul. Os. 
Zachód A7 lub mailem na adres 
praca@srg.vectranet.pl. Oferta po-
winna zawierać zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Poszukuję kierowniczki do sieci 
sklepów. Wymagane prawo jazdy. 
0512 131 567.

• Ferma Drobiu Boguszyce zatrud-
ni pracowników ogólnobudowla-
nych. 0502 217 497.

• Firma budowlana zatrudni pra-
cowników. 0694 440 205.

• Potrzebny opiekun (opiekun-
ka) z doświadczeniem do star-
szego leżącego  mężczyzny od 
15.12.2006 r. 0509 355 ��0, 091 
39 20 �29 – w weekendy.

• Szukam opiekunki do dziecka – Os. 
Bema. 0662 055 465.

INNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam sosnowe łóżko piętro-
we w dobrym stanie. Tel. 0601 
172 993.

Na rozwiązania zadań grudniowych czekamy do 
dnia losowania – 8 stycznia 2007 r.

Jakie to liczby?
W miejsce kropek należy wpisać odpowiednie liczby, 

a do tabelki wpisać litery jakie tej liczbie odpowiadają. 
Rozwiązanie końcowe utworzą litery czytane kolejno 
kolumnami.

G I  - Przesądni twierdzą, że pechową liczbą jest …
J E  - Słynny western nosi tytuł „… wspaniałych”,
AC - Znowu film – tym razem „Parszywa …”,
I Z  - W ludowej piosence nucimy – „tańcowały … 
Michały”,
OC – Każdy uczeń wie, że kopa to … mendle,
O Z – Nonet to zespół składający się z … muzyków,
M R – Ryzykanci powiadają: „ … kozie śmierć!”,
K E – Przysłowie powiada, że do .. razy sztuka – masz 
więc jeszcze szansę próbować.
A N – Niebawem ukończysz … klasę podstawówki i 
zostaniesz gimnazjalistą.
Ł Z – Koniecznie przeczytaj „ … z ulicy Barskiej”!
C I – Celny strzał , to strzał w …!
H E – Rzut karny!Ustawił piłkę na … metrze i strzelił 
– Panu Bogu w okno!
KD – Punktualnie o … rano rozlega się w szkole 
pierwszy dzwonek – kończ krzyżówkę, zaczyna się 
lekcja!

U nas wygrali!
Za rozwiązanie krzyżówek listopadowych nagrody otrzymują:
- Andżelika Nizio – Cieszyno Łobeskie,
- Weronika Jasińska – Strzelewo,
- Konrad Kolibski – Nowogard.
Gratulujemy!
Nagrody można odbierać od wtorku 12 grudnia w budynku redakcji „DN”.
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OFERTY PRACY PUPINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

PCk - 091 392 17 01

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – Goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin Główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
C – „Pomerania”

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

ZGONY
29 listopada 2006 r., Zygmunt lisiecki, 
ur. 1949 r., Ogorzele gm. Nowogard

Nowogard 04.12.2006r .

OFeRTY PRaCY PUP GOleNIóW, 
FIlIa NOWOGaRD

1. Mechanik samochodów osobo-
wych

2. Sprzedawca
3. Pracownik produkcji (jeliciarz)
4. Sprzątaczka
5. Przedstawiciel finansowy 
6. Monter okien PCV
7. Nauczyciel matematyki
8. Operator prasy hydraulicznej
9. Magazynier
10. Pomocnik szklarza
11. Nauczyciel bibliotekarz
12. Elektryk, mechanik traktorzy-

sta
13. Robotnik rolny
14. Robotnik budowlany
15. Pracownik utrzymania czysto-

ści 
16. Lakiernik
17. Kierowca kat.”B”

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Pracownik obróbki skór (Łozienica 
k. Goleniowa)

2. Pracownik ochrony(cały kraj)
3. Kompletator, malarz – konserwa-

tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

4. Elektroenergetyk z uprawnieniami 
SEP (Warszawa)

5. Monter alarmów (Dziwnów)
6. Rzeźnik (Goleniów)
7. Brygadzista produkcji, Koordyna-

tor produkcji (Goleniów)
8. Magazynier (Gądki k. Poznania)
9. Nauczyciel: matematyki, infor-

matyki, techniki, fizyki (Przybier-
nów)

10. Robotnik budowlany (cały kraj)
11. Pracownik gospodarczy, elek-

tromechanik, blacharz samocho-
dowy, operator myjni, sprzedaw-
ca-magazynier (Szczecin Dąbie)

12. Mechanik, ślusarz narzędziowy, 
spawacz, operator centra ob-
róbczego, operator zgrzewarek, 
mistrz produkcji, purchasing ma-
nager w dziale utrzymania ruchu, 
project manager, pracownik działu 
IT, operator prasy hydraulicznej

13. Brukarz (cały kraj)
14. Murarz (Żyrardów )
15. Murarz, pomocnik murarza, tyn-

karz, malarz, zbrojarz, glazurnik, 
posadzkarz, cieśla

16. Konsultant klientów bizneso-
wych, koordynator grupy konsul-
tantów( w miejscu zamieszkania)

17. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)

18. Wychowawca (Mosty)
19. Mechanik maszyn i urządzeń 

(Płoty)
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Krystian Miklas tym razem bramki nie strzelił

W poprzednim numerze DN zaprezentowano krótki opis rundy jesiennej 2006 w V 
lidze prezentując tabelę końcową oraz tabele meczów u siebie i na wyjazdach. W tym 
numerze warto zapoznać się z formą wszystkich drużyn w poszczególnych miesiącach. 
Cała runda jesienna została podzielona na cztery tabele, w których można zauważyć 
w jakiej formie były zespoły każdym miesiącu. Na początek tabela sierpnia.

TaBeLa SIerPnIa
lP NaZWa MeCZe BRaMkI ZW ReM POR PUNkTY
1 DĄB DĘBNO 5 13:3 5 0 0 15
2 PIAST CHOSZCZNO 5 14:4 3 1 1 10
3 POMORZaNIN 5 12:6 3 1 1 10
4 VINETA WOLIN 5 9:9 3 1 1 10
5 ORZEŁ TRZCIŃSKO 5 9:11 3 1 1 10
6 PIAST CHOCIWEL 5 7:3 2 1 2 7
7 HUTNIK SZCZECIN 5 7:4 2 1 2 7
8 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 5 4:11 2 1 2 7
9 POLONIA PŁOTY 5 5:6 2 0 3 6

10 SPARTA GRYFICE 5 8:10 2 0 3 6
11 KŁOS PEŁCZYCE 5 3:7 2 0 3 6
12 RADOVIA RADOWO 5 4:5 1 2 2 5
13 MIESZKO MIESZKOWICE 5 2:3 1 2 2 5
14 ODRA CHOJNA 5 6:8 1 2 2 5
15 FAGUS KOŁBACZ 5 4:7 1 1 3 4
16 ZORZA DOBRZANY 5 5:15 0 0 5 0

Drużyną sierpnia został lider jesieni Dąb Dębno, który zdobył komplet punktów. 
Choć trzy mecze ekipa ta zakończyła zwycięstwami jednobramkowymi, to jednak 
liczą się punkty, które wywindowały podopiecznych Zenona Burzawy na pierwsze 
miejsce. Wydawało się, że tamten miesiąc bez porażki zakończą zespoły Pomorza-
nina i Vinety. Porażkę wolinian w Dębnie (2:5) można było jeszcze wkalkulować, 
natomiast przegrana Pomorzanina w Chociwlu (0:2) to jednak sensacja, biorąc pod 
uwagę z jak wysokiego pułapu wystartowała drużyna z Nowogardu. Utrata punktów 
z Piastem zaskoczyła wielu kibiców i była to pierwsza porażka Pomorzanina. Zespół 
Orła Trzcińsko swoje trzy wygrane jedną bramką, udekorował przegraną w Chosz-
cznie różnicą aż pięciu bramek (1:6). Niemałą niespodziankę sprawili piłkarze Kłosa 
Pełczyce, którzy pokonali wicelidera tabeli jesieni Piasta Choszczno (1:0). W dole 
tabeli bez niespodzianek, oprócz postawy Odry Chojna. Spadkowicz z IV ligi swoje 
punkty zdobył w meczach wyjazdowych, gubiąc je u siebie w meczach  z Hutnikiem 
(1:3) oraz Vinetą (1:2). Tabelę sierpnia zamyka Zorza Dobrzany, kończąc serię pięciu 
meczów bez punktu. W sierpniu w 40 spotkaniach strzelono 112 bramek (72 przez 
gospodarzy, 40 przez gości) co dało średnią 2,8 bramki na mecz.

TaBeLa WrZeŚnIa
lP NaZWa MeCZe BRaMkI ZW ReM POR PUNkTY
1 DĄB DĘBNO 5 16:2 4 1 0 13
2 ODRA CHOJNA 5 19:5 4 0 1 12
3 POMORZaNIN 5 15:6 � 0 1 12
4 PIAST CHOSZCZNO 5 11:5 4 0 1 12
5 ORZEŁ TRZCIŃSKO 5 9:4 3 2 0 11
6 POLONIA PŁOTY 5 14:7 3 1 1 10
7 VINETA WOLIN 5 9:8 3 1 1 10
8 HUTNIK SZCZECIN 5 12:11 2 1 2 7
9 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 5 7:8 2 1 2 7

10 RADOVIA RADOWO 5 4:18 2 0 3 6
11 SPARTA GRYFICE 5 5:8 1 1 3 5
12 ZORZA DOBRZANY 5 6:20 1 1 3 5
13 KŁOS PEŁCZYCE 5 5:8 1 0 4 3
14 PIAST CHOCIWEL 5 5:8 0 2 3 2
15 FAGUS KOŁBACZ 5 3:16 0 1 4 1
16 MIESZKO MIESZKOWICE 5 2:8 0 0 5 0

Miesiąc wrzesień ponownie ugościł na fotelu lidera drużynę z Dębna. Komple-
tu punktów temu zespołowi już nie udało się zdobyć, po remisie u siebie z Orłem 
Trzcińsko (0:0) w 6 kolejce. Drużyna Orła Trzcińsko jako jedyna oprócz Dęba Dęb-
no nie poniosła porażki we wrześniu. Pomorzanin Nowogard pierwsze trzy mecze 
rozpoczął wyśmienicie notując same zwycięstwa i niezły bilans bramkowy (13:3). 
Podopieczni Wojciecha Kubickiego zostali zastopowani w meczu wyjazdowym w 
Trzcińsku Zdrój (porażka 0:2). Mimo tej jednej porażki Pomorzanin zakończył mie-
siąc wrzesień podobnie jak w sierpniu na trzecim miejscu. W porównaniu z po-
przednim miesiącem znaczącą poprawę zanotowała Odra Chojna, gubiąc punkty 
tylko w jednym meczu w Choszcznie (0:2). Do niespodzianek doszło w meczach 

Statystyki Mroczki Orzeł – Osadnik Myślibórz (2:2) oraz Sparta Gryfice – Zorza Dobrzany (0:1). Czer-
wona latarnia tym razem przypadła ekipie z Mieszkowic, która powtórzyła sierpnio-
wy wynik Zorzy nie zdobywając choćby jednego punktu. We wrześniu zawodnicy V 
ligi mieli już lepiej ustawione celowniki, strzelając w 40 spotkaniach 142 bramki (80 
przez gospodarzy, 62 przez gości) co dało średnią 3,55 bramki na mecz.

TaBeLa PaŹdZIernIka
lP NaZWa MeCZe BRaMkI ZW ReM POR PUNkTY
1 PIAST CHOSZCZNO 4 12:2 4 0 0 12
2 VINETA WOLIN 4 13:3 3 1 0 10
3 DĄB DĘBNO 4 7:2 3 1 0 10
4 ODRA CHOJNA 4 8:5 2 2 0 8
5 FAGUS KOŁBACZ 4 6:6 2 1 1 7
6 POLONIA PŁOTY 4 11:5 2 0 2 6
7 POMORZaNIN � 10:6 2 0 2 6
8 ORZEŁ TRZCIŃSKO 4 5:2 1 3 0 6
9 RADOVIA RADOWO 4 7:10 2 0 2 6

10 MIESZKO MIESZKOWICE 4 4:2 1 2 1 5
11 PIAST CHOCIWEL 4 3:9 1 1 2 4
12 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 4 9:10 1 0 3 3
13 SPARTA GRYFICE 4 6:10 1 0 3 3
14 HUTNIK SZCZECIN 4 3:9 0 2 2 2
15 KŁOS PEŁCZYCE 4 3:8 0 1 3 1
16 ZORZA DOBRZANY 4 2:20 0 0 4 0

Zmiana lidera w tabeli października nie powinna nikogo zdziwić. Piast Choszczno 
notował passę meczów bez straty punktu od końca września aż do listopada. Łupem 
zawodników z Choszczna padł między innymi Pomorzanin, który uległ na wyjeździe 
(0:2) po bezbarwnym meczu, daleko odbiegając od stylu, jakim przyzwyczaił swoich 
kibiców. W tym bardzo jesiennym miesiącu, w porównaniu z poprzednimi, najwię-
cej drużyn nie doznało porażki. Kolejny miesiąc bez przegranej dla Orła Trzcińsko 
Zdrój, a Dąb Dębno uniknął tego w meczu wyjazdowym z Odrą Chojna strzelając 
wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry (2:2). Byłaby to pierwsza porażka 
zespołu z Dębna w sezonie. Pomorzanin dość łatwo poradził sobie w meczach z Fa-
gusem (5:1 u siebie) i Zorzą (5:1 na wyjeździe) natomiast z silniejszymi drużynami 
nie było tak łatwo. Ze wspomnianym na początku Piastem Choszczno wyjazdowa 
porażka (0:2) i u siebie z łapiącą zwyżkę formy Odrą Chojna (0:2). Ten miesiąc tak-
że zaserwował kibicom niespodzianki jak choćby Orzeł Trzcińsko – Piast Chociwel 
(1:1), Fagus Kołbacz – Polonia Płoty (3:1) czy Odra Chojna – Mieszko Mieszkowice 
(1:1). Zawodnicy strzelili w 32 meczach 109 bramek (63 przez gospodarzy, 46 przez 
gości) co dało niezłą średnią, jak na panujące warunki, 3,4 bramki na mecz.

TaBeLa LISTOPada
lP NaZWa MeCZe BRaMkI ZW ReM POR PUNkTY
1 VINETA WOLIN 3 7:1 3 0 0 9
2 ODRA CHOJNA 3 9:4 3 0 0 9
3 PIAST CHOCIWEL 3 11:6 2 0 1 6
4 HUTNIK SZCZECIN 3 9:4 2 0 1 6
5 SPARTA GRYFICE 3 9:5 2 0 1 6
6 ORZEŁ TRZCIŃSKO 3 7:3 2 0 1 6
7 DĄB DĘBNO 3 6:4 2 0 1 6
8 RADOVIA RADOWO 3 13:9 1 0 2 3
9 PIAST CHOSZCZNO 3 7:6 1 0 2 3

10 POLONIA PŁOTY 3 7:8 1 0 2 3
11 POMORZaNIN 3 �:10 1 0 2 3
12 MIESZKO MIESZKOWICE 3 5:8 1 0 2 3
13 FAGUS KOŁBACZ 3 4:7 1 0 2 3
14 KŁOS PEŁCZYCE 3 3:6 1 0 2 3
15 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 3 7:11 1 0 2 3
16 ZORZA DOBRZANY 3 3:23 0 0 3 0

Na miesiąc listopad planowano pierwotnie rozegranie jednej kolejki. Lecz tak 
jak było to w poprzednich sezonach dwie kolejki z wiosny przeniesiono na ten rok. 
Swoją wysoką formę w końcówce sezonu potwierdziły Vineta Wolin i Odra Chojna 
gromadząc w listopadzie komplet punktów. Zespół z Chojny miał raczej łatwych 
rywali i same zwycięstwa nie są zaskoczeniem, natomiast Vineta zdobyła cenne trzy 
punkty wygrywając w Choszcznie z Piastem (1:0) w meczu na szczycie. Właśnie 
to zwycięstwo spowodowało, iż te dwie drużyny zamieniły się miejscami w tabeli 
końcowej. Pomorzanin Nowogard myślał już raczej o zimowej przerwie, ponieważ 
wytłumaczyć porażkę u siebie z przedostatnim Mieszkiem (0:4)! nie sposób. Również w 
Chociwlu miała miejsce sensacja rundy, gdzie poległ lider tabeli Dąb Dębno, ponosząc 
pierwszą porażkę w sezonie. Ostatnia kolejka była rekordowa pod względem liczby 
strzelonych goli. Zdobyto ich czterdzieści, co oznacza, że przerwa zimowa mogłaby 
nastąpić jeszcze nie teraz.

W listopadzie strzelono łącznie 115 bramek (64 przez gospodarzy, 51 przez gości) 
co dało średnią 4,79 bramki na mecz. 
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rocznica pożaru kościoła pw. WnMP
W niedzielę obchodziliśmy pierwszą rocznicę pożaru kościoła pw. WNMP. Z tej okazji w kościele odbyła się zorganizowana 

przez Franciszka Karolewskiego wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny „Pierwsze siedem dni po pożarze”. My również 
powrócimy do tych pamiętnych wydarzeń publikując zdjęcia zrobione 3 grudnia 2005 roku, jak i fotografie dokumentujące 
odbudowę świątyni. Red.

foto. A. Garguliński i F. Karolewski

3 grudnia 2005 r. mieszkańców zszokowała wiadomość o pożarze kościoła

W zgliszczach z trudem można było zauważyć dzwon

Mimo tragedii kościół żył dalej, w maju odbyły się komunie

Nowe dzwony poświęcił ks. biskup Marian Kruszyłowicz

Niemal w rocznicę 
pożaru stanęła 

konstrukcja nowej 
wieży i wciągnięto 

nowe dzwony
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

czytaj na str. 3
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BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

Telefoniczny dyżuR RedAkcyjNy
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

Zaginęła 
5-miesięczna suczka. 

czarno-biały Syberian Husky. 
Znalazcę bardzo 

proszę o kontakt (NAGRODA!!!) 
0665 966 484, 091 57 80 237

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Marek krzywania 
przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.00 
w sali obrad Ratusza Miejskiego (I piętro) 

tel. kom.503371448 
tel. Biura Rady Miejskiej 091 392 62 10

Ziemba 
zaprzysiężony

Wkrótce obok burmistrza zasiądzie Artur Gałęski
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kaleNDaRiUM
8 gRUDNia
imieniny: Apollo, Boguwola, Elfryda, Euchariusz, 
Euchary, Hildemar, Makary, Maria, Narcyza, Patapiusz, 
Potapiusz, Romaryk, Świedarg, Wirgilia, Wirginia i 
Wirginiusz
kościół katolicki - Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny (dzień wolny w wielu 
katolickich krajach)

9 gRUDNia
imieniny: Chwalimira, Cyprian, Delfina, Gorgonia, Jan, 
Leokadia, Liboriusz, Naczęmir, Piotr, Prokul, Waleria, 
Wielisława, Wiesław, Wiesława i Wrocisław

10 gRUDNia
imieniny: Andrzej, Bogdał, Bogodał, Brajan, Daniel, 
Donat, Eulalia, Gemelus, Grzegorz, Hermogenes, 
Judyta, Julia, Loreta, Maria, Maur, Melchiades, Menas, 
Radzisław, Radzisława, Tomasz, Unierad i Unirad
ONZ - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

11 gRUDNia
imieniny: Artur, Damazy, Daniel, Daniela, Gościwit, 
Julia, Stefan, Waldemar, Walenty, Walentyn i Wojmir

ReklaMa

POmóżmy SOBIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych: 
spodnie sztruksy męskie, kurtka męska jesien-
na, kurtka młodzieżowa skórzana, 2 marynarki 
męskie, sweter damski, sukienka, płaszcz męski 
(czarny wełniany). Potrzebujących zapraszamy 
do redakcji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Towarzystwo miłośni-
ków Ziemi Nowogardz-
kiej informuje, że 11 
grudnia br., 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, 
odbędzie się posiedzenie Zarządu TMZN. Zebra-
nie rozpocznie się o godzinie 17. Na posiedzeniu, 
które ma charakter otwarty, omawiane będą bie-
żące sprawy Towarzystwa. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do członków 
TMZN o uzupełnienie składek członkowskich.

Za Zarząd TMZN – Przewodniczący
 Franciszek karolewski

Pomóżmy Natalii

Brakuje już tylko 5 tys. zł
O chorobie Natalii Kielar pisaliśmy już kilkakrotnie włączając się do akcji mającej pomóc dziecku. 

Przyniosła ona efekty. Na zabieg, który mógłby pomóc dziewczynce potrzeba było około 50 tys. zł. 
Dzięki ofiarności wielu ludzi brakuje już tylko 5 tys. zł.

RATujemy kASZTANOWce

Natalka cierpi na padaczkę 
skrytopochodną lekoodporną. 
Jest to postępujący proces mózgu 
objawiający się wewnętrznym 
zanikiem płatów czołowych. Do-
tychczasowe kosztowne leczenie 
nie przyniosło jednak zadowa-
lających efektów. Pojawiła się 
jednak kolejna szansa. Jest nią 
stymulator, który mógłby pomóc 
cierpiącemu dziecku. Mama 
Natalii zainteresowała sprawą 
wiele osób. Pomagał ks. Grze-
gorz Zaklika, Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych, księgarnia 
„Reflex”, Eugeniusz Heinrich. 
Ogromną pracę włożyły Lidia 
Tatara i Edyta Kamińska, które 
wraz z uczniami Szkoły Pod-

stawowej nr 1 kilkakrotnie po-
prowadziły zbiórkę pieniędzy. 
Jednak największym sukcesem 
było zainteresowanie sprawą 
Fundacji „Polsat Dzieciom”. 
Historię Natalii i jej rodziny 
pokazano w programie „Nasze 
dzieci”. Widzowie mogli ofiaro-
wać swą pomoc wysyłając sms 
pod przypisany jej numer. To był 
przysłowiowy strzał w dziesiątkę. 
Tym sposobem udało się zebrać 
38 tys. zł. Natalia i jej mama nie 
mogły uwierzyć swemu szczęś-
ciu. Jednak tę radość przyćmiewa 
nieco fakt, że na operację brakuje 
5 tys. zł. Dla rodziny Natalii jest 
to zawrotna kwota. I dlatego 
apelujemy do wszystkich ludzi 

dobrej woli, do wszystkich firm o 
wsparcie dla chorej dziewczynki. 
Byłaby to ogromna złośliwość 
losu, gdyby po zebraniu 90 pro-
cent potrzebnej kwoty nie udało 
się przeprowadzić operacji.

Podajemy numer konta, na 
które można wpłacać każdą, 
nawet najmniejszą kwotę:

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Nowo-

gardzie B.S. Goleniów, oddział 
Nowogard 

Nr konta: 56 9375 1012 4200 
0664 2000 0010

Dopisek „Na rzecz Natalki 
Kielar”

Ag

Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy przyłączył się 
do ogólnopolskiej akcji grabie-
nia liści kasztanowców JESIEŃ 
2006.

6 grudnia 2006 roku wycho-
wankowie naszego ośrodka gra-
bili i workowali liście kasztanow-
ców na pięknej alei w okolicach 
Bodzęcina. Sprzyjające warunki 
atmosferyczne oraz miła opieka 
ze strony Nadleśnictwa Nowo-
gard sprawiły, że był to czas spę-
dzony przyjemnie i pożytecznie. 
Mamy nadzieję, że dzięki pracy 
naszych wychowanków zacho-
wamy krajobraz, który jest nam 
taki bliski. Okazuje się bowiem, 
że szrotówek kasztanowcowiaczek 
stanowi ogromne zagrożenie dla 
tych pięknych, wiekowych drzew, 
od lat wpisanych w krajobraz 
Polski. 

Przyłączamy się do apelu 
miłośników przyrody:

RATUJMY 
KASZTANOWCE!
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Burmistrz komentuje nową ustawę

Powrót do państwa centralnego?
W środowym głosowaniu posłowie przyjęli ustawę, na mocy której rząd 

będzie mógł kontrolować na co samorządowcy wydają pieniądze pozyskane 
z Unii Europejskiej. Czyżby był to powrót do centralizacji państwa?

W latach 2007 – 2013 samorządy 
będą miały do dyspozycji aż 16 mld 
euro. Jak dotąd cele na jakie te pie-
niądze zostaną wydawane wybierały 
władze lokalne. Zgodnie z przyjętą w 
środę ustawą rząd będzie mógł wstrzy-
mać każdą inwestycję. O jej przyjęciu 
zadecydował zaledwie jeden głos. 
Poparli ją posłowie PiS, Samoobrony 
i części LPR, a przeciw głosowali par-
lamentarzyści z PO, SLD i PSL.

Na mocy ustawy wojewoda będzie 
mógł zgłosić weto wobec każdej 
inwestycji zaplanowanej przez sa-
morządowców jeśli stwierdzi jakieś 
nieprawidłowości. Jak do tej pory 
kryteria nieprawidłowości nie zostały 
jeszcze ustalone, ma to zrobić minister 
rozwoju. I właśnie tego obawia się 
opozycja. Jej zdaniem po wygranych 
przez PSL i PO wyborach samorządo-
wych PiS zrobi wszystko by „położyć 
łapę” na tak łakomym kąsku jakim są 
ogromne dotacje z unijnej kasy.

Jej obawy mogą być uzasadnione. 
Pesymistyczny wariant skutków 
ustawy może równać się z odwrotem 

od idei samorządności i powrotem 
w kierunku centralnego zarządzania 
państwem.

„Być może jest to powrót do ręcz-
nego sterowania. – uważa burmistrz 
Kazimierz Ziemba – Już wcześniej 
były takie obawy i to zostało potwier-
dzone. Pewnie jest to również pokłosie 
wyborów samorządowych, w których 
zwyciężyły PO i PSL a PiS przepadł 
i koalicja rządząca chce mieć w ten 
sposób wpływ na samorządy. Prawdą 
jest, że wszystkie inwestycje muszą być 
znormalizowane. Nasza strategia roz-
woju jest uzgodniona ze strategią wo-
jewódzką i jak dotąd nikt nie zgłaszał 
żadnych uwag. Jest ona zaakceptowana 
i nie powinno być problemów.”

Więcej obaw ma Konwent Marszał-
ków zrzeszający szefów samorządów 
wszystkich województw, który ma 
zająć się sprawą. Nie wykluczają oni, 
że będą apelowali do prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie 
ustawy, od którego zależy czy wejdzie 
ona w życie.

Ag

Ziemba zaprzysiężony, 
Gałęski wiceburmistrzem

Wczoraj odbyła się sesja nowogardzkiej Rady Miejskiej, podczas której 
Kazimierz Ziemba po raz kolejny został zaprzysiężony na burmistrza na-
szego miasta.

 Od wczoraj burmistrz po raz czwarty sprawuje władzę w naszym mieście. 
Mogliśmy więc oficjalnie już spytać, kto zostanie jego zastępcą. Kazimierz 
Ziemba potwierdził wcześniejsze doniesienia, że Arturowi Gałęskiemu zło-
żono taką propozycję. Zostanie on  wiceburmistrzem z ramienia Platformy 
Obywatelskiej. Swoje stanowisko ma objąć 18 grudnia. 

Ag

Burmistrz Nowogardu  i Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 
Zaprasza Organizacje Pozarządowe na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 14 

grudnia 2006 r. o godz. 1300  w sali obrad Urzędu Miejskiego.  
Tematem zebrania będzie:
1. Sprawozdanie z działalności Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w 
2006 roku.
2. Plany pracy organizacji pozarządowych na rok 2007.
3. Omówienie zasad współpracy organizacji pozarządowych z biurem Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych.
4. Informacje na temat formalnych wymagań dotyczących statutów organizacji w celu 
uzyskania środków finansowych zarówno z programów krajowych jak i unijnych.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 94 (1532)4

ŻYcZeNia

Leokadii 
i Mikołajowi 

Tracz 
z okazji imienin 

moc najserdeczniejszych życzeń, 
dużo zdrowia, 

szczęścia i wiele 
łask Bożych 

życzą 
dzieci z rodzinami

dzień grzeczności w „dwójce”

Tumsifu jesus christus
Co jakiś czas nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Żabowie zapraszają misjonarzy pełnią-

cych służbę w egzotycznych krajach. We wtorek uczniów odwiedził ojciec Kazimierz pracujący 
na co dzień w dalekiej Kenii.

Poprzednio uczniów z Żabowa 
odwiedził misjonarz z Ekwadoru. 
Pamiątki z tego spotkania zdobią 
ściany jednej z sal lekcyjnych. 
Ojciec Kazimierz był już drugim 
misjonarzem pracującym na 
Czarnym Lądzie, który przybył 
do szkoły w tej miejscowości.

Zanim zaczął opowiadać o 
sobie i o swojej pracy obejrzał 
krótki występ artystyczny przy-
gotowany przez dzieci. Po chwili 
jednak to gość przykuł uwagę 

młodzieży. Przywitał wszyst-
kich, jak to zakonnicy mają w 
zwyczaju, słowami „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus” tyle, 
że wypowiedzianymi w języku 
suahili, w którym zdanie to 
brzmi „Tumsifu Jesus Chrustus”. 
W przeplatanej wspólnym śpie-
wem opowieści przybliżył zasłu-
chanym uczniom Afrykę. Mówił 
o działalności misji, o spotkaniu 
z dzikimi zwierzętami, o tym, że 
spanie z wężem w jednym łóżku 

nie jest czymś niespotykanym, 
co zrobić gdy ktoś natknie się 
na słonie, które na kontynencie 
afrykańskim są bardzo agresyw-
ne... Nie omijał trudnych tema-
tów mówiąc o biedzie, chorobach 
i przestępczości.

Często jest tak, że gdy przycho-
dzi pora na pytania od uczniów 
zapada głucha cisza i sytuację 
muszą ratować nauczyciele. W 
Żabowie było wprost przeciw-
nie. Od razu pojawił się las rąk. 
Dzieci interesowało wszystko, 
czy w Kenii są cmentarze i czym 
grają w piłkę ich afrykańscy ró-
wieśnicy. Pytań było tak wiele, 
że w pewnym momencie trzeba 
było przerwać spotkanie, gdyż 
gość musiał wyjeżdżać. Na ko-
niec uczniowie przekazali za 
pośrednictwem ojca Kazimierza 
prezenty i listy dla jego młodych 
podopiecznych mając nadzieję, 
że doczekają się odpowiedzi.

Ag

Ojciec Kazimierz przykuł 
uwagę uczniów szkoły w Ża-
bowie.

We wtorek w szkole Podsta-
wowej nr 2 odbył się „Dzień 
grzeczności”. Zorganizowany 
przez nauczycieli konkurs wy-
łonił ambasadorów dobrych 
manier.

Na sali sportowej odbył się 
konkurs dla uczniów wszyst-
kich klas. Jego uczestnicy od-
powiadali na pytania z zakresu 
savoir vivru. Musieli wykazać 
sie wiedzą na temat zachowania 
się przy stole, w domu, w szkole 
czy na ulicy. 

Wśród pierwszoklasistów tytuł 
ambasadora kultury wywalczyła 
Amanda Puszcz. W konkursie 
dla uczniów klas drugich wygrała 
Marta Warzecha, a dla uczniów 

rok starszych Adrian Machocki. 
Ambasadorem klas czwartych 
została Martyna Stępień, klas 
piątych Damian Stanisławski, a 
wśród najstarszych klas szkoły 
podstawowej wygrała Sara Ka-
liszewska.

Organizatorzy konkursu dzię-
kują Księgarni „Atlas”, PHU 
„Pier”, PUWiS-owi i Biuro – ser-
wisowi Andrzej Augustynek za 
ufundowanie nagród.

Ag

Konkurs wyłonił ambasado-
rów kultury.

Kościół pw WNMP

Konstrukcja wieży 
niemal gotowa

Prace nad odbudową wieży nabrały ru-
mieńców. Po niedawnym wciągnięciu nowych 
dzwonów i drewnianej konstrukcji wieży przy-
gotowywana jest jej druga część.

Na dziedzińcu kościoła ekipa dekarzy przy-
gotowuje szczyt wieży. Przygotowane wcześ-
niej elementy złożono w całość, dzięki czemu 
możemy już teraz zobaczyć jak będzie wy-
glądała w przyszłości wieża naszego kościoła. 
Ta konstrukcja zostanie pokryta deskami, na 
które położona zostanie papa. Ostatnią warstwą 
będzie miedziana blacha. Gotowa wieża zostanie 
wciągnięta na górę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy 
to nastąpi.

Ag

Przed kościołem stanęła konstrukcja szczytu 
wieży.
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
w
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Wszystkim znajomym 
oraz sąsiadom, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś.p. Stanisława 
Zakrzewskiego 

serdeczne „Bóg zapłać” 
składa żona

Koleżance 

Danucie Kret
wyrazy najszczerszego

współczucia 
z powodu śmierci ojca 

składają 
koleżanki 

z izby przyjęć szpitala 
w Nowogardzie

epitafium dla Leona Niemczyka
    „Dobrych ludzi nikt nie zapomina.”
       (Safona)

W przedostatni dzień listo-
pada Stwórca powołał do siebie 
jednego z najbardziej wybitnych 
i popularnych aktorów w histo-
rii powojennego kina – Leona 
Niemczyka. 

Miał 83 lata. Zagrał w ok. 
400 filmach i serialach, co sta-
nowi swoisty ewenement w ska-
li światowej. Był wielkim przyja-
cielem i ambasadorem naszego 
miasta. Człowiekiem wielkiego 
serca, niezwykle otwartym, 
życzliwym i serdecznym dla 
innych. Odwiedził nasze mia-
sto trzykrotnie (2003, 2004, 
2006) podczas Festiwalu „Lato 
z Muzami”, udzielając tylko dla 
mnie obszernych wywiadów. Za 
każdym razem przywracał mi 
wiarę w sens istnienia, dodawał 
pozytywnej energii, mimo, że 
sam zmagał się z nowotworem. 
Nie przyznawał się do tego, jak 
„mocni” ludzie z charakterem, 
których role tak często grywał 
w wielu filmach. 

 Żegnając się z Nim na 
zawsze, warto raz jeszcze przy-
pomnieć słowa znakomitego 
aktora o Nowogardzie i jego 

mieszkańcach:
„...Jestem oczarowany tą 

miejscowością, (...) choć pierw-
szy raz tutaj jestem... To urok 
rzucony przez to miasto, przez 
tych wszystkich ludzi pełnych 
życzliwości. Rzecz unikalna... 
My się prawdy czasem wstydzi-
my. Ten festiwal jest wspaniale 
zorganizowany, bo to nie jakaś 
pompa, ale atmosfera wielkiej 
przyjaźni. Małe miasto, a posta-
rało się o tak bogatą oprawę na 
ten międzynarodowy festiwal. 
Zdumiewające... Inne, wielkie 
miasta powinny się raczej za-
wstydzić, że nie posiadają ta-
kiej imprezy. Jestem waszym 
ambasadorem... Życzę organi-
zatorom, żeby ten festiwal roz-
wijał się nadal, bo jest to jedna 
z piękniejszych kart w kulturze 
polskiej.”

„Ludzie sympatyczni, oka-
zują mi uśmiech, a niesympa-
tyczni może niechęć i ja im tym 
samym też odpłacam. O dziwo, 
więcej sympatii znajduję u ludzi 
ubogich, u tych nowobogackich 
mniej. Ludzie ubodzy mają 
większe serca, ja to stwierdzam 
wszędzie.”

„Kiedyś przeczytałem wy-
powiedź Lema, co będzie po 
śmierci. To samo, co przed uro-
dzeniem. Wielka niewiadoma. 
Uważam, że trzeba być optymi-
stą. Optymizm daje tę podnietę, 
żeby tworzyć, a pesymizm rodzi 
zwątpienie, bezradność...”

„Nowogard, gdzie ostatnio 

byłem na VIII Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmu, Muzyki i 
Malarstwa, jest wprawdzie ma-
łym miastem, ale znajdujący się 
tam dom kultury promieniuje 
sztuką. Nie ma tam chuligań-
stwa, są czyste ulice i uprzejmi 
ludzie w przeciwieństwie do 
dużych miast, gdzie widzę tylko 
bandytyzm. Byłem naprawdę 
zdumiony. Czułem się jak na 
innej planecie. (wywiad Teresy 
Gałczyńskiej -  Tele Tydzień z 
2004 r.,)

„Uważam, że przebywać w 
pięknym miejscu to jest szczęś-
cie i zaszczyt. Muszę powiedzieć, 
że to miasto pięknieje... Gosz-
czę tu po raz trzeci i z wielkim 
szczęściem przyjeżdżam, bo to 
miasto ma cudowną atmosferę, 
tkliwość, jakieś serce, a za serce 
oddaje się tylko serce.”

(z mojego ostatniego wy-
wiadu w tym roku)

marian A. Frydryk 
Redaktor Biura Festiwalowego

PS. Chateaubriand powie-
dział kiedyś: „Małym ludziom 
mauzoleum, wielkim kamień 
z napisem.” Może warto posta-
wić taki kamień wielkiemu ak-
torowi, na którymś z miejskich 
skwerów? Pozostawiam to pod 
rozwagę burmistrzowi, panu 
Kazimierzowi Ziembie i odmło-
dzonej radzie miejskiej na nową 
kadencję. Napis zobowiązuję się 
zredagować osobiście.

To nie jest 
dobra reklama

 
Jeden z listopadowych numerów Dziennika 

poświęcony został dyskotece na osiedlu Bema, 
oraz nie przestrzeganiu przez jej właścicieli żałoby 
narodowej po tragedii na Śląsku.

Chciałbym dorzucić jeszcze jeden kamyczek do 
tego ogródeczka, a mianowicie sposób reklamowa-
nia i promowania się ostatnimi czasy tej dyskoteki. 
Co tydzień każdy słup, murek, płot czy większe 
drzewo jest zalepione plakatem z informacją o 
nowej sobotniej imprezie. Widać właściciele klubu 
wybrali sobie najprostszy sposób do popularyzacji 
w mieście i gminie swojego interesu. Zapomnieli 
tylko, że to co robią, z reklamą nie ma za wiele 
wspólnego, a najprościej można to nazwać zaśmie-
caniem Nowogardu. 

Po pierwsze z plakatów nie idzie żaden przekaz, 
po drugie zamiast informować szpecą okolice, po 
trzecie jakoś nikt nie kwapi się, aby po weekendzie 
posprzątać fruwające papiery.

Jeśli chodzi o słupy informacyjne w mieście to 
są one właśnie po to by bezpłatnie zawieszać na 
nich różnego rodzaju ogłoszenia i afisze, ale jakim 
prawem plakaty klei się na przydrożnych drzewach 
i ogrodzeniach prywatnych posesji. 

Do tej pory kierowcy jadący przez Nowogard 
mieli okazję zobaczyć siedzącą na górze śmieci 
Panią Jadzię, teraz mamy dodatkowo fruwające 
wokoło pozrywane plakaty nowogardzkiej dy-
skoteki. Tylko czekać jak Nowogard zdobędzie 
przydomek wysypisko, a hasło; „przyjazna gmina 
zasypie góra śmieci”. mW

BeZPŁATNe kuRSy jĘZykOWe
     
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż posiadamy wolne miejsca dla osób 

bezrobotnych na bezpłatne kursy językowe.
     Kursy językowe realizowane są w ramach programu „Edukacja bez granic” przy współpracy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Fundacji Edukacyjnej „Bachalski” z Poznania oraz szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Goleniowskiego.

     Program nauki języków: angielskiego i niemieckiego obejmuje 72 godziny, zajęcia prowadzą wo-
lontariusze – uczniowie szkół.

     Obecnie ilość wolnych miejsc dostępnych w Goleniowie wynosi : język angielski – 150, język 
niemiecki – 45. W Nowogardzie : język angielski – 45, język niemiecki – 35.

     Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą zgłaszać swój udział u 
doradców zawodowych, szczegółowe informacje :

- w Goleniowie – Sylwia Konior pok. nr 3, tel. 091 418 34 95, 091 418 53 67, 091 418 25 77, 091 418 
20 98.

- w Nowogardzie – Zbigniew Florkowski pok. nr 8, tel. 091 39 21 376, 091 39 21 813, 091 577 78 07.
 Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych !
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Nauczyciel w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Nowogardzie. 
Ukończył Politologię na Uniwersyte-
cie Szczecińskim z tytułem magistra 
oraz Instytut Wychowania Fizyczne-
go na Uniwersytecie Szczecińskim z 
tytułem magistra. Ma 26 lat. 

Do Rady wszedł z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Na pierwszej 
Sesji radni powierzyli mu funkcję 
Zastępcy Przewodniczącego Rady.

DN – Jakie ma pan odczucia po 
sukcesie wyborczym i po I Sesji? Od-
niósł Pan porzecież osobisty sukces.

Tomasz Szafran: Jestem jednym 
z kilku młodych radnych, którzy 
zasiedli w Radzie Miejskiej obecnej 
kadencji. Cieszę się z tego faktu 
niezmiernie, gdyż uważam, że nad-
szedł czas, aby pozwolić młodym 
ludziom decydować o losach naszej 
gminy. Nowe pomysły i chęć dzia-
łania powiązane z doświadczeniem 
wniosą nową jakość i skuteczność 
działania.

DN – W kampanii wyborczej ton 
nadawali właśnie młodzi – niezwykle 
aktywni, na łamach Dziennika Nowo-
gardzkiego prezentowali swoje poglądy 
na rzeczywistość nowogardzką. Czy 
teraz, już po wyborach widzi Pan moż-
liwość realizacji tych zamierzeń?

TS - Głęboko w to wierzę, mało 

tego, jestem przekonany, że zrobimy 
o wiele więcej. W głównej mierze za-
leży to od siły charakteru, zaangażo-
wania i umiejętności, których naszej 
Radzie nie brakuje. Nie zapominając 
o sprawach bieżących, musimy sku-
pić się na celach dalekosiężnych. W 
perspektywie kilku lat rozwój gminy 
powinien zacząć być odczuwalny dla 
wszystkich mieszkańców. Uważam, 
że jest to w dużej mierze problem 
Rady, a konkretnie poprzedniej Rady, 
która moim zdaniem nie wykorzysta-
ła swoich możliwości.

DN – Pan jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego zapewne najlepiej 
zna problemy z jakimi boryka się 
nowogardzka młodzież. Mam na 
myśli brak obiektów sportowych na 
których młodzi mogliby pożytecznie 
spędzić wolny czas, wyładować swoją 
młodzieńczą energię. Czy w tej spra-
wie Pan jako radny widzi możliwości 
poprawy aktualnego stanu rzeczy?

TS - Pierwsze efekty naszej współ-
pracy będą widoczne już niedługo. 
Cieszę się, że udało mi się przekonać 
pana burmistrza do zaakceptowania 
mojej propozycji budowy dużego, 
nowoczesnego placu zabaw dla dzieci 
i młodzieży, który ma powstać przy 
ulicy Kowalskiej. (mowa o dużej łące 
pod blokami na zapleczu poczty i apte-
ki ul. Warszawskiej - przyp. red).

Ma on być początkiem zagospo-
darowania całego terenu zwanego 
“boiskiem”. Projekt jest już w trakcie 
realizacji, którą osobiście dopilnuję. 
Uważam to za duży sukces, zważyw-
szy czas jaki upłynął od wyborów. 
Inna sprawa, że nasz sztab wyborczy 
opracowując program znał możli-
wości budżetowe – proponowaliśmy 
więc społeczeństwu rzeczy realne, 
„bez popisów”.

Moja propozycja znalazła poparcie 
burmistrza jeszcze przed wyborami. 
Teraz cieszę się, że mnie przypadnie 
dopilnowanie realizacji.

DN – Jakie inne problemy będą 
szczególnie Pana interesować?

TS -  W tej chwii jestem zaanga-
żowany w akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

Propagowanie akcji wyszło od Ani 
Kwiecień. Mam nadzieję, że ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 przeniesie się na 
całą gminę.

Będę także starał się realizować 
przygotowany przed wyborami z 
Tomkiem Kuliniczem plan zago-
spodarowania terenów rekreacyjno-
sportowych na osiedlu Bema.

Nie paraliżują mnie obowiązki 
radnego – gdy w programie kaden-
cyjnym znajdą się zadania dla mnie 
zaangażuję się w ich realizację.

DN – Jest Pan po pierwszych roz-
mowach z radnymi koalicji. Jak Pan 
ocenia postawę kolegów z Rady?

TS – Zauważyłem chęć zmiany 
jakości rządzenia i inne podejście 
radnych do swoich obwiązków - 
wychodzimy z założenia, że gmina 
jest dla obywatela, dlatego też zależy 
nam na jak najbliższym kontakcie 
z mieszkańcami naszej gminy. Ja, 
razem z Przewodniczącym będę do 
dyspozycji mieszkańców w każdy po-
niedziałek od godziny 17 w Ratuszu. 
Zachęcam gorąco do przychodzenia 
z problemami, sprawami, pomysłami 
dotyczącymi naszego miasta.

Tylko w ścisłym kontakcie z 
mieszkańcami możemy rozwiązy-
wac problemy, które być może nie są 
dostatecznie dostrzegane z Ratusza. 
Deklaruję także ścisłą współpracę 
z Dziennikiem Nowogardzkim, by 
na bieżąco informować o pracach 
Rady.

DN – Dziękuję za rozmowę.
Lesław M. Marek

Nowe twarze w Radzie Miejskiej

Tomasz Szafran

Tomasz Szafran na Sali obrad w 
chwilę po wyborze na Wiceprzewod-
niczącego Rady.

Samotny 50-letni pan 

poszukuje 
miłej pani 

wiek 25 - 35 lat 

do pomocy 
w gospodarstwie. 

Wynagrodzenie 600 euro 
+ zakwaterowanie 

i wyżywienie. 

Tel. 017623614876

NOWOGARdZkI dOm 
kuLTuRy W POZNANIu

Z przyjemnością informujemy, że 
zespoły artystyczne Nowogardzkie-
go Domu Kultury zyskują renomę 
także poza granicami województwa. 
W dniach 23-24 listopada br. zosta-
ły zaproszone przez organizatorów 
Ogólnopolskiego Forum Eduka-

cji Ekologicznej przy Targach POL 
EKO w Poznaniu do wzięcia udziału 
w programie tzw. „Zielonej Sceny”, 
na której prezentowały się wybrane 
najlepsze domy kultury i szkoły z 
kraju. 

EKO MEDIA FORUM to presti-

żowa impreza ekologiczna o zasięgu 
ogólnopolskim i adresowana jest do 
wszystkich osób zainteresowanych 
edukacją ekologiczną, młodzieży 
szkolnej i studentów. 

Nasza 30-osobowa „mocna gru-
pa” tj. Teatr Tańca „GEST” wraz  z 
wokalistkami pokazała widowisko 
słowno-muzyczne pt. „Przystanek 
Jesień” w reż. Reginy Mąkowskiej i 
Sławomira Jankowskiego. Program 
na tyle się spodobał mieszkańcom 
stolicy Wielkopolski i gościom Mię-
dzynarodowych Targów POL EKO, 
że cały zespół został zaproszony na 
rok następny. 

Pani Mirosława Przybyłek Dyrek-
tor Nowogardzkiego Domu Kultury, 
także nie traciła czasu i nawiązała 
cenne kontakty z dystrybutorami i 
realizatorami filmów ekologicznych z 
Danii i Niemiec. Być może za niecałe 
2 lata okaże się, że to właśnie oni będą 
głównymi sponsorami Ekofilmu w 
Nowogardzie. W każdym bądź razie 
są zainteresowani wielkością tegoż 
Festiwalu i jest dobra wola z ich stro-
ny by zaangażować się i zaistnieć na 
naszym Festiwalu.

Trwa dobra passa Nowogardzkie-

go Domu Kultury. Odpukuję zatem 
w niemalowane drewno, aby nie 
zapeszyć. 

M.A.F

PS. Organizatorzy EKO MEDIA 
FORUM spisali się na medal, za-
pewniając młodzieży z Nowogardu 
przejazdy, zakwaterowanie, wyży-
wienie oraz wiele atrakcji jak na 
piękne miasto Poznań przystało. 
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  Listy Czytelników

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
cAR-AudIO & TuNING

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 maja 44 • tel. 660797830

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b

Szanowna Redakcjo DN
W ostatnich latach dość sporo pisano na łamach DN na tematy ochrony śro-

dowiska. Z moich obserwacji wynika wniosek, że jednak na te tematy pisze się 
zbyt mało. W tej dziedzinie społeczność giny jest jeszcze za bardzo znieczulona, 
a prawo nie jest egzekwowane w należytym stopniu. „Nie tam jest czysto, gdzie 
jest dużo sprzątających, lecz tam, gdzie jest mało brudzących” (polskie).

Najtrudniejsza dla człowieka jest zmiana charakteru i mentalności spo-
wodowana zanikiem samokontroli i umiejętności obserwacji własnej osoby. 
Przyczyną jest też jak zwykle zmysł wzroku.

W cudzym oku widzimy drzazgę, a w swoim własnym nie możemy zauważyć 
belki. Jakie jest z tego wyjście? Ano, po prostu musimy sobie wzajemnie zwracać 
uwagę i to bez jakiejkolwiek urazy, ponieważ człowiek jest istotą mylącą się i 
popełniającą błędy i to nie jest istotne. Istotne są intencje jakimi dana osoba 
kieruje się, a one z kolei wciągają danego osobnika na wyżynę lub wpychają 
na głębinę.

Inaczej należy potraktować sytuacje, kiedy spotykamy się z wrednym nasta-
wieniem i ze złośliwością przekraczającą wszelkie normy etyczne, w dodatku 
poparte brakiem fundamentalnej wiedzy, nazywane dyletanctwem.

Dla przykładu służą artykuły z DN pisane w nieodległej przeszłości przez 
„Zośkę”. Zważając jednak na to, że przez 60 lat życia w gminie Nowogard 
spotkałem tylko ok. trzech przedstawicieli ludzi typu „Zośka”, należy ich 
traktować z poważaniem. Dlaczego? Dlatego, że dla prawidłowego rozwoju 
człowieka są potrzebne pozytywne, jak i negatywne wzorce. Tych drugich, 
aby było jak najmniej. Jest to potrzebne jak śmiech i płacz. Jednakże wszystko 
w odpowiednich proporcjach w przedziale optimum. Skrajna nędza i skrajne 
bogactwo są dla człowieka katastrofą.

No, ale do rzeczy.
W dniu 3 grudnia 2006 r. przebywałem w miejscowości Słajsino. Wybrałem 

się tam na spacer i to, co tam widziałem przerosło moje oczekiwania.
W jednym momencie przypomniałem sobie artykuły z DN na temat ochrony 

środowiska. Jak to wspaniali mieszkańcy Słajsina rozpisywali się na temat 
wysypiska śmieci i ochrony środowiska ludzkiego.

Obecnie gminne wysypisko śmieci znajduje się w odległości 1 km na połu-
dniowy – wschód od Słajsina.

Co się okazało? Ano to, że zmysły człowieka szybko przetestują to, że jakieś 
wydzielające się związki z masy śmieciowej działają na organizm ludzki 
sprzyjająco i prorozwojowo.

Wobec tego na jaki pomysł wpadli mieszkańcy Słajsina? Skoro coś jest zdro-
we i sprzyjające człowiekowi, to postanowili zwiększyć dawkę dobroczynnych 
związków chemicznych i założyli swoje własne słajsińskie wysypisko śmieci na 
terenie parku i stawu w odległości 50 m od kościoła.

Szacując organem wzroku stwierdzam stan zasobów tych śmieci na ok. 
kilkadzieścia ton.

Należałoby to opatentować, ponieważ jestem przekonany, że ta metodą 
leczenia zajęłyby się wszystkie sanatoria w Polsce, a gminie przysporzyłoby 
to dodatkowych funduszy. Na fundusze unijne nie możemy zawsze liczyć, bo 
one z czasem będą zmniejszone. W czasie obecnym Bruksela rozumie nasze 
potrzeby.

W Słajsinie nad stawem przydałby się pan Korneluk ze swoim sprzętem 
fotograficznym. Jest niebywała okazja na wybitnie artystyczne zdjęcia i zajęcie 
medalowego miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Na tle stawu z pływającymi po nim łabędziami, obramowanym z przeciwnej 
strony pięknie rosnącymi drzewami, kilkadzieścia ton pięknie urzeźbionych, 
fikuśnie ukształtowanych śmieci.

Mam nadzieję, że proboszcz parafii Wierzbięcin też docenia tak szlachetne 
wysiłki mieszkańców Słajsina.

Z poważaniem Piotr Wierzbicki

TekST SPONSOROWANy

Niezapomniana noc sylwestrowa 
w Restauracji „marhaba”

Zastanawiają się Państwo gdzie i jak powitać nadcho-
dzący Nowy Rok? Warto pomyśleć o spędzeniu sylwestro-
wej nocy z dobrym alkoholem i arabską kuchnią w poło-
żonej w centrum Szczecina Restauracji „Marhaba”

Organizatorzy imprezy zapewniają zupę, dwa dania główne, zimne i gorące napoje 
oraz szampan i butelkę wódki na parę. Wszystko to wliczone jest w cenę zaproszenia. 
Jednak Restauracja „Marhaba” nie byłaby sobą gdyby poza pyszną strawą dla ciała 
nie zadbała o inne wrażenia. Jedną z atrakcji zabawy będzie pokaz tańca brzucha 
przygotowany przez profesjonalną tancerkę. Właśnie ona, jak i miła obsługa lokalu 
stworzą przyjemną atmosferę, która sprawi, że ta noc stanie się niezapomniana.

Do Sylwestra pozostało już niewiele czasu. Warto więc zarezerwować sobie miej-
sce dzwoniąc pod numer (091) 489 67 48. Lokal położony jest przy ulicy Małopol-
skiej, niedaleko Jasnych Błoni – sylwestrowego centrum Szczecina.

uWAGA !!!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy 78 

zapraszają dnia 13 grudnia 2006
( środa ) na kIeRmASZ OZBóB cHOINkOWycH 

I ŚWIĄTecZNycH, przygotowanych przez uczniów gimnazjum. 
Rozpocznie się on o godzinie 16.00 na forum szkoły.

Informujemy także, że dnia tego od godziny 16.30 odbędzie się zebranie 
otwarte dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 2  

i II Liceum Ogólnokształcącego.
Serdecznie zapraszamy

TuRNIej kOSZykóWkI uLIcZNej NA HALI
STReeTBALL NOWOGARd 2006

Dnia 09.12.2006 r. o godzinie 9.00 w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Boh. Warszawy 78 odbędzie się turniej trójek koszykarskich w ka-
tegoriach gimnazja, dziewczęta, OPEN. W trakcie turnieju przeprowadzone 
zostaną konkursy wsadów i rzutów za 3 punkty. Zapraszamy serdecznie uczest-
ników i kibiców. Organizatorem turnieju jest Ognisko TKKF „WODNIAK” 
Nowogard oraz UKS „Trójka” NIEBIESKA TEAM Nowogard. Informacje z 
poprzednich turniejów oraz innych imprez WODNIAKA znajdziesz na stro-
nach www.wodniak.nowonet.pl, oraz www.wodniak2006.nowonet.pl.

ReklaMa

ReklaMa

ReklaMa
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „cisy” 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg w trybie licytacji 
na zbycie własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 44B/5. 
Cena wywoławcza 74.336,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2006 r. 
o godz. 11.00. 
Mieszkanie można oglądać w dniach 
29.11.2006 r. do 11.12.2006 r.  po uprzednim 
uzgodnieniu. 
Więcej informacji można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 
lub pod nr tel. 0697 104 578.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

SYLWESTER 
PuB 

„PASAdeNA” 

Gra zespół 
Zbyszka Jarycha 

Cena 120 zł od osoby 
Tel. 0606 612 367

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na zbycie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych  
położonych w dobrej Nowogardzkiej i w Nowogardzie wg poniższego wykazu 

P A N E L E
Podłogowe: firmy • Classer
                                • Kronopol
Ścienne MDF zamówienia w 3 dni
PCV „plastic” - zewnętrzne mrozoodporne
                          - wewnętrzne
Listwy przypodłogowe – NOWOŚĆ!!!
Listwy drewniane – parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne, krawędziaki, sklejki, 
pokrycia dachowe, rulony kolorowe, kleje, 
środki przeciwgrzybowe i przeciw pleśni
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Ceny do uzgodnienia!
Sklep w domu Rzemiosła, 

ul. 3 maja 48 
(wjazd od restauracji „Przystań”)

uWAGA!!!!
Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…

Organizujemy kursy Zawodowe 
na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67 lp adres
Po-

wierz-
chnia

kon-
dygna-

cja

cena wywoławcza
Wa-

dium

Wypo-
sażenie 
ponad-

standar-
dowe

Miesięczne 
opłaty

lokator-
skie własnościowe 

eks-
ploa-
tacja

kre-
dyt

NOWOgaRD

1 Boh. W-wy 70 65,80 parter 31 946 zł 63 892 zł 2 000 zł 1 382  
zł 316 zł

2 Boh. W-wy 68 65,90 parter 33 840 zł 67 679 zł 2 000 zł 2.043  
zł 316 zł

DOBRa NOWOgaRDZka

1 Traugutta 3a 78,10 parter 9 663 zł 51 757 zł 1 300 zł 1 562 zł 375 zł 211 zł

2 Traugutta 3a 78,10 2 piętro 27 759 zł 70 795 zł 1 100 zł  375 zł 211 zł

3 Traugutta 3a 67,20 parter 12 665 zł 48 028 zł 900 zł 403 zł 323 zł 181 zł

4 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 15 285 zł 50 648 zł 1 000 zł 1 075 zł 323 zł 181 zł

5 Traugutta 3a 67,20 1 piętro 11 855 zł 46 843 zł 1 000 zł 672 zł 323 zł 181 zł

6 Traugutta 3a 67,20 2 piętro 21 425 zł 56 788 zł 900 zł 2 150 zł 323 zł 181 zł

7 Traugutta 5 67,20 parter 11 423 zł 47 058 zł 1 000 zł  323 zł 181 zł

7 Traugutta 3a 54,90 2 piętro 12 913 zł 40 893 zł 800 zł 1 977 zł 264 zł 148 zł

8 Traugutta 5 54,90 2 piętro 9 389 zł 37 403 zł 800 zł  264 zł 148 zł

miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 4,80 zł/m2 nie zawiera opłat liczniko-
wych (woda, gaz, energia elektryczna).
Wpłaty wadium należy dokonać na r-k Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010 
w Banku Spółdzielczym o/Nowogard.  
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, 72-200 No-
wogard, ul. Osiedlowa 6, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „PRZeTARG lokal 
nr ....” wraz z potwierdzoną kserokopią wpłaty wadium oraz zobowiązaniem do rozlicze-
nia wartości wyposażenia ponadstandardowego z byłym właścicielem prawa do lokalu.
Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2006 r. o godz. 1300, otwarcie o godz. 1315.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni.   
Termin dodatkowego przetargu ustnego bezpośrednio po sporządzeniu protokółu z ot-
warcia ofert. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn lub w zależności od zainteresowania przetarg ustny.

Dodatkowe informacje i materiały przetargowe dostępne w dziale członkowskim 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6,  

telefon: 091-39-100-10, 091-39-100-11. 
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZĘŚci UŻYWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONY 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTYcH 
i iNNYcH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ gOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIcA od 119 zł za 1 szt
- FuLdA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet kosmetyczny 
BIOQueLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
NZOZ „SANuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWeNcI!!! 

ceNy PROmOcyjNe!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

„PBO-GRINBud” Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni 
na korzystnych warunkach płacowych 
dwóch pracowników do pracy w war-
sztacie przyzakładowym w zawodach:

ślusarz - spawacz 
z uprawnieniami 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać osobiście lub telefonicznie w biu-
rze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. 
Bohaterów Warszawy 103, telefon 091 
57 92 641 lub 091 57 92 651.  Eugeniusz 
Niziński - telefon  091 57 92 641 lub Lu-
cyna Warian - telefon  091 57 92 651.

Stacja LPG „GAZ-dA”
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34 

otwarta: pon. – pt. – 700 – 1900 
                    niedz. – 1000 – 1600 

Najlepszy auto-gaz 
w najlepszej cenie!!! 

                                  Zapraszamy
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OG£OSZENIA 
drObNE

NieRUcHOMOŚci
• Wynajmę kawalerkę w cen-

trum Nowogardu. 0604 
787 696.

• Sprzedam pawilon handlowy 
z wyposażeniem z możliwoś-
cią przeniesienia – może być 
domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wyna-
jęcia. Tel. 0660 412 121.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 
2-pokojowe, bądź zamienię 
na takie kawalerkę w Świno-
ujściu (I piętro, centrum) z do-
płatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam kawalerkę 32,25 
m kw. w centrum mia-
sta, stan b. dobry. 091 39 
25 999.

• Do wynajęcia plac o pow. 3000 
m kw., utwardzony, ogrodzo-
ny, w obrębie miasta – ul. Boh. 
Warszawy 34 (teren składu 
opału). Tel. 0600 893 163.

• Sprzedam dom 120 m kw. + 
poddasze 100 m kw., 5 km od 
Nowogardu + pomieszczenia 
gospodarcze + 5 ha ziemi. 
Cena 210.000 zł – bez pośred-
ników. 0691 209 559.

• kupię ziemię w okolicy No-
wogardu lub działkę bu-
dowlaną, ew. budowę ni-
skozaawansowaną. 0604 
164 710.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-po-
kojowe w Nowogardzie. 0660 
945 141.

• Wynajmę kawalerkę urządzo-
ną 32 m kw. w Szczecinie, Os. 
Chojnówka (obok Os. Buko-
we). 091 39 21 377.

• Sprzedam mieszkanie spół-
dzielcze, własnościowe, 4 po-
koje, 77 m kw., wysoki stan-
dard, ul. Boh. Warszawy. Cena 
140.000 zł + garaż 12.000 zł. 
Tel. 0605 686 508.

• Poszukuję mieszkania 2-po-
kojowego. 0604 867 363.

• Sprzedam mieszkanie Szcze-
cin – Załom. 0605 850 786.

• Szczecin – sprzedam miesz-
kanie 2-pokojowe po re-
moncie w nowym budowni-
ctwie. Tel. 0695 033 644.

MOTORYZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 

14”, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Kupię 4 felgi stalowe 15” do 

Renault Laguna II z 1999 
roku w bdb stanie. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mer-
cedesa Sprintera, 2-osobo-
we. Tel. 0607 310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 
0665 440 814.

• Sprzedam TRaBaNT 601, 
1989 r., ubezpieczony, prze-
gląd do lutego 2007 r. Tel. 
091 39 20 075, po 20.00.

• Sprzedam przyczepkę, dł. 3 m, 
szer. 1,8 m, w dobrym stanie, 
cena 2.000 zł. 091 39 20 605.

• Sprzedam kompletny silnik z 
osprzętem i skrzynię biegów 
VW Passat 1.6D, 1986 r., 0500 
647 783.

• Sprzedam Żuka, 1995 r., poj. 
2.4D, osobówka. Cena 2.100 
zł. 0692 117 524.

• Ford Fiesta diesel 1.6, cena do 
uzgodnienia. 091 39 18 647.

ROlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. 

lokalizacja – Nowogard. Tel. 
091 39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Me-
chaniczne przekopanie 
działki glebogryzarką wraz 
z siewem żyta na poplon 
za jedyne 0,40 zł od metra 
kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. inży-
nier rolnik. 0600 653 124.

• Ferma Drobiu Boguszyce 
poszukuje dostawców słomy 
opałowej (umowy wielolet-
nie). 0502 276 902, fax 091 48 
44 629.

• Ferma Drobiu Boguszyce 
kupi przyczepy rolnicze 6 
– 8 ton oraz wózek widłowy. 
Oferty: 0502 276 902, fax. 091 
48 44 629.

• Karp handlowy i kroczek. 091 
39 182 97.

• Prosięta sprzedam. Korytowo 
38.

USŁUgi
• Józef Durkowski – usługi 

kominiarskie. 091 39 25 969, 
0695 518 581.

•	 Profesjonalne strony interne-
towe na indywidualne zamó-
wienie – szybki czas realizacji, 
faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-

ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• DYWaNOPRaNie – 0604 
373 143.

• Transport do 1,5 t. 0609 
574 542.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 
0691 703 843.

• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi transportowe 1,5 t. 

0503 322 168.
• Usługi remontowe, montaż, 

regips, panele, glazura, malo-
wanie, fachowe wykończenia. 
0600 121 043, 0663 312 601.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 0603 584 553.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuch-
nie, meble na wymiar. 0606 
883 936.

• Przewóz osób do Niemiec z 
miejsca zamieszkania docelo-
wo. 0503 322 168.

• Remonty mieszkań wyko-
nam wykonam – tanio. 0608 
364 330.

• Naprawa żaluzji, wymiana 
sznurków, rolety materiałowe. 
Tanio! 091 39 72 656.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego 

na dobrych warunkach przyj-
mę, tel. 0605 276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEK-
TORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W GODZINACH POPOŁU-
DNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandy-
data na stanowisko: Pracow-
nik Biura Obsługi klienta 
w Nowogardzie. Wymagania: 
wykształcenie min. średnie, 
znajomość środowiska Win-
dows (konfiguracja ustawień 
sieciowych,sterowników) i 
MS Office, zainteresowania w 
dziedzinie informatyki /sieci/ 
Internetu, łatwość nawiązy-
wania kontaktu i umiejętność 
komunikacji, odporność na 
stres, umiejętność pracy pod 
presją czasu. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesłanie 
w terminie 14 dni, życiorysu 

zawodowego na adres: VEC-
TRA S.A., 73-010 Stargard 
Szczeciński, ul. Os. Zachód 
A7 lub mailem na adres pra-
ca@srg.vectranet.pl. Oferta 
powinna zawierać zgodę na 
przetwarzanie danych osobo-
wych zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. 091 39 20 303.

• Poszukuję kierowniczki do 
sieci sklepów. Wymagane pra-
wo jazdy. 0512 131 567.

• Ferma Drobiu Boguszyce za-
trudni pracowników ogólno-
budowlanych. 0502 217 497.

• Firma budowlana zatrudni 
pracowników. 0694 440 205.

• Potrzebna opiekunka (ew. 
opiekun) z doświadcze-
niem do starszego leżącego 
mężczyzny od 15.12.2006 r. 
0509 355 480, 091 39 20 829 
– w weekendy.

• Szukam opiekunki do dziecka 
– Os. Bema. 0662 055 465.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifi-
kacjami. Tel. 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stola-
rza lub pomocnika. 0603 
366 286.

iNNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-

XMARK, MODEL Z612, CENA 
DO UZDODNIENIA, TEL. 0605 
522 340.

• Sprzedam sosnowe łóżko pię-
trowe w dobrym stanie. Tel. 
0601 172 993.

• kupię – sprzedam pilarki 
spalinowe firmy Husqvarna 
(na części). Tel. 091 39 268 
57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

• Sprzedam białe pudelki mi-
niaturki. 0697 99 26 05.

• Sprzedam 2 segmenty poko-
jowe. 0662 097 945.

• Sprzedam kserokopiarkę XE-
ROX 5316. Tel. 0602 677 563.

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b
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W obiektywie Jana korneluka

Owoce jesieni

ReklaMaReklaMa ReklaMa

cyfrowy 
druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ReklaMa
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krzyżówka nr 49kupon nr 49 Humor 
Henia Szczupaka

Rozwiązania krzyżówki nr 
48 – GRudZIeŃ mIeSIĄc 
ZAWIŁy – cZASem SROGI, 
cZASem mIły – nadesłali: 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Teresa Młynarska – Słajsino, 
Wioletta Karażniewicz – Stare 
Wyszomierki, Krystyna Tre-
tiak – Maszkowo, Maria Gortat 
– Czermnica, oraz z Nowogar-
du: Krystyna Młynarska, Alicja 
Wypych, Franciszek Palenica, 

Bogumiła Czupryńska, Stanisła-
wa Pokorska, Regina Orłowska, 
Teresa Mikłaszewicz, Szczepan 
Falacinski, Kazimiera Zwierzak, 
Barbara Karaźniewicz, Włady-
sława Kubisz, Alicja Wiśniewska, 
Ryszard Gutowski, Michał Rosa, 
Henryk Kosmalski, Marzena 
Wojciechowska, Andrzej Lesz-
czynski, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Aniela 
Zdun, Teresa Powalska, Halina 

Stefańska, Zdzisława Chorąży-
czewska, Patryk Skowron, Jerzy 
Siedlecki.

Prenumeraty „dN” na sty-
czeń 2007wylosowali:

- Wioletta Karaźniewicz ze 
Starych Wyszomierek,

- Krystyna Młynarska z No-
wogardu,

- Michał Rosa z Nowogardu,
Gratulujemy!      

O szczęściu
Szczęście ma coś 
Z Yeti – małpoluda:
Chodzą o nim wieści
- Schwytać się nie uda.

Rozmyślania na początku grudnia
Człowieka gniecie myśli tłok,
Więc z czoła pot otarłszy,
Duma i „znów wkrótce minie rok
I znów się zrobię starszy.”
Zazwyczaj wszyscy myślą tak-
Starzy i młodzi ludzie,
Gdy da o sobie pierwszy znak,
Ostatni miesiąc grudzień.
A dla mnie grudzień urok ma,
Witam go czułym gestem,
Chociaż wiadomo wam, że ja,
Młodziutki już nie jestem.
Znowu w dzieciństwa wkraczam sień,
Jak dziecko się upajam,
Kiedy nadchodzi piękny dzień, 
Świętego Mikołaja.
I jakoś mi pięknieje świat,
W grudniowe wielkie święta-
A ile mi minęło lat
Zupełnie nie pamiętam.
Dosięga mnie młodzieńczy krzyk,
I wiecie – rzecz ciekawa:
Wiruję w tańcu, niby smyk,
W Sylwestra i Karnawał!
Początek grudnia - piękny czas,
Przed nami jeszcze wszystko!
Szaleńcze noce, tańce jazz –
Ach, czuję już was blisko!
Lecz by mnie było na to stać,
Na wszystkie te wybryki
Muszę już dziś lekarstwa brać
I chodzić na zastrzyki.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZYk - liNia RegUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.55, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 17.50, 18.20, 
18.40, 20.00.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 19.25, 
19.40, 20.15, 21.40.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

RegUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

Nowogard – goleniów 5.57 A, 7.05 A, 8.17, 15.12 A, 17.45 A C, 
18.17 B C
Nowogard – kołobrzeg 8.20, 11.34 C, 17.00 A, 20.32
Nowogard – Szczecin główny 8.17, 17.45 A C, 18.17 B C, 20.36
a – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 2.05.
B – kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 2.05.
c – „Pomerania”

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy druk 
kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

30 listopada 2006 r., Marian Buczyński, ur. 1931 r.,  Miętno
30 listopada 2006 r., alicja Włodarczyk, ur. 1930 r., Nowogard
30 listopada 2006 r., Jan gaik, ur. 1942 r., Nowogard
3 grudnia 2006 r., Ryszard Szymczak, ur. 1952 r., Wyszomierz
5 grudnia 2006 r., Tadeusz Matczak, ur. 1941 r., Nowogard

Nowogard 07.12.2006r.

OFeRTY PRacY PUP gOleNiÓW, 
Filia NOWOgaRD

1. Mechanik samochodów osobo-
wych

2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Monter okien PCV
5. Operator prasy hydraulicznej
6. Magazynier
7. Pomocnik szklarza
8. Elektryk, mechanik traktorzysta
9. Robotnik rolny
10. Pracownik utrzymania czystości 
11. Lakiernik
12. Kierowca handlowiec 

OFeRTY PRacY SPOZa ReJONU
1. Kompletator, malarz – konserwa-

tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

2. Elektroenergetyk z uprawnienia-
mi SEP (Warszawa)

3. Rzeźnik (Goleniów)
4. Brygadzista produkcji, Koordyna-

tor produkcji (Goleniów)
5. Magazynier (Gądki k. Poznania)
6. Nauczyciel: matematyki, infor-

matyki, techniki, fizyki (Przybier-
nów)

7. Robotnik budowlany (cały kraj)
8. Pracownik gospodarczy, elektro-

mechanik, blacharz samochodo-
wy, operator myjni, sprzedawca-
magazynier (Szczecin Dąbie)

9. Mechanik, ślusarz narzędziowy, 
spawacz, operator centra ob-
róbczego, operator zgrzewarek, 
mistrz produkcji, purchasing 
manager w dziale utrzymania 
ruchu, project manager, pra-
cownik działu IT, operator prasy 
hydraulicznej(Wałcz)

10. Brukarz (cały kraj)
11. Murarz (Żyrardów )
12. Murarz, pomocnik murarza, tyn-

karz, malarz, zbrojarz, glazurnik, 
posadzkarz, cieśla

13. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
m o n t e r  k a d ł u b ó w 
okrętowych(Gdynia)

14. Wychowawca (Mosty)
15. Mechanik maszyn i urządzeń 

(Płoty)
16. Szwaczka (stegnówka przemysło-

wa), pomocnik szwaczki, mecha-
nik maszyn do szycia(Goleniów)

17. sprzedawca (Goleniów)
18. Przedstawiciel handlowy(zachod

niopomorskie)
19. pomocnik biurowy ( orzeczenie 

o niepełnosprawności – umiar-
kowane (Gryfice)
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Juniorzy Pomorzanina Nowogard

Podsumowanie sezonu
Przez cały czas trwania piłkar-

skiego sezonu relacjonowaliśmy 
Państwu spotkania rozgrywane 
przez drużynę seniorów i junio-
rów grających w V lidze. Dziś 
prezentujemy wyniki pozostałych 
drużyn młodzieżowych.

Nowogardzki Pomorzanin aż 
sześć drużyn młodzieżowych. Pod 
tym względem wyróżnia się na tle 
okolicznych miast zbliżając się od 
klubów z ośrodków z większymi 
osiągnięciami piłkarskimi takich  
jak Police czy Gryfino. I to trzeba 
nazwać sporym osiągnięciem. Pra-
ca z młodzieżą powinna stanowić 
podstawę działalności drużyn z 
małych miast. To tutaj powinno 
się stwarzać młodym ludziom za-
fascynowanym piłką nożną  moż-
liwości ich rozwoju. I na szczęście 
u nas tak się dzieje.

W Nowogardzie prowadzone są 
cztery drużyny trampkarzy. Dzięki 
temu wyeliminowano sytuację, 
gdy w jednym zespole grali chłop-
cy z różnych roczników, których 
różnica wieku sięgała czterech lat. 
Przez to młodsi mieli małe szanse 
na pojawienie się na boisku i 

zniechęceni rezygnowali z gry. A 
rywalizacja z rówieśnikami jest 
konieczna do kształtowania przy-
szłych wartościowych piłkarzy. 

Równie ważne jest, że nasza 
młodzież mierzy się z najlepszy-
mi drużynami w województwie 
zachodniopomorskim. Do No-
wogardu przyjeżdżają zawodnicy 
szczecińskiej Pogoni, a nasi piłka-
rze jeżdżą do Gryfina by mierzyć 
się z tamtejszym Energetykiem. 
A, że wyniki są niezadowalające ( 
w niektórych przypadkach jest to 
wyjątkowo łagodne określenie)? 
W tym wieku jest to sprawa dru-
goplanowa. Od dłuższego czasu 
niczym mantrę powtarza się, że 
pogoń za dobrym rezultatem w 
drużynach młodzieżowych nie 
jest najważniejsza i nie zawsze 
ma wpływ na rozwój zawodnika. 
Wystarczy wspomnieć, że mło-
dzieżowe reprezentacje zdobywały 
tytuły mistrzów Europy co nijak 
nie przekładało się na sukcesy 
pierwszej reprezentacji naszego 
kraju, a wielu, utalentowanych, 
perspektywicznych graczy nie 
przebiło się nawet do naszej eks-

traklasy. 
Inna sprawa to jakość szkolenia. 

Z jednej strony nie ma powodu 
do wstydu. Daniel Gawłowski 
był powołany na konsultację ka-
dry naszego kraju, zawodnicy 
Pomorzanina występują w lidze 
wojewódzkiej, co jakiś czas młody 
zawodnik trafia do pierwszego 
składu naszej drużyny. Z dru-
giej strony Karol Kucharewicz, 
młody chłopak z Nowogardu, 
który trafił do Pogoni twierdzi, 
że porównywanie szczecińskich 
i nowogardzkich szkoleniowców 
nie ma większego sensu. Faktem 
jest, że są to jednak dwa różne 
światy i właśnie rola klubów takich 
jak Pomorzanin powinno być 
wyławianie zawodników, którzy 
później zasilą mocniejsze zespoły. 
I to się w miarę udaje.

Przejdźmy do podsumowania 
rundy druzyn młodzieżowych. 
Dziś prezentujemy wyniki pod-
opiecznych Pawła Kaczmarka 
występujących w I klasie juniorów. 
Nasz zespół zakończył rundę je-
sienną w połowie stawki, pewnie 
wygrywając, a czasami nawet 
gromiąc ( 5:0 u siebie z Orłem Regą 
Meridą II Mrzeżyno i 8:1 na wy-
jeździe z Wybrzeżem Rewalskim 
Rewal) drużyny z dołu tabeli i 
remisując u siebie z Pogonią Nową 
Szczecin. Poza zasięgiem Pomo-
rzanina był wicelider Stal Szczecin, 
dotkliwie pokonując u siebie naszą 
drużynę aż 7:1. Lider z Goleniowa 
nie miał z Pomorzaninem łatwej 
przeprawy wygrywając w Nowo-
gardzie 3:2. Równie zacięty prze-
bieg miało spotkanie z Gryfem w 
Kamieniu Pomorskim wygranym 
przez miejscowych 2:1. 

W następnym wydaniu „Dzien-
nika Nowogardzkiego” przybli-
żymy wyniki nowogardzkich 
trampkarzy.

Andrzej Garguliński

Wyniki zawodników Pomorzanina 
grających w I klasie juniorów
Wyniki meczów rundy jesiennej
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard 7 : 1
Pomorzanin Nowogard - Pogoń Nowa Szczecin 4 : 4
Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów 2 : 3
Gryf Kamień Pomorski - Pomorzanin Nowogard 2 : 1
Pomorzanin Nowogard - Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 5 : 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pomorzanin Nowogard 1 : 8
Pomorzanin Nowogard - TKKF Stepnica 3 : 1
Tabela po rundzie jesiennej
1.  Ina Goleniów 7 21 47-3
2.  Stal Szczecin 7 16 37-15
3.  Gryf Kamień Pomorski 7 15 32-15
4.  Pomorzanin Nowogard 7 10 24-18
5.  Pogoń Nowa Szczecin 7 8 24-31
6.  Orzeł Rega Merida II Mrzeżyno 7 8 10-22
7.  TKKF Stepnica 7 3 8-45
8.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 7 0 11-44

Sonda kibiców

Bonifrowski wygrał pierwszą turę
Zakończyła się pierwsza tura wyborów na najlepszego zawodnika rundy jesiennej prowadzona na stronie 

internetowej www.pomorzaninnowogard.za.pl.
Pierwsza tura wyłoniła najlepszą trójkę i to z niej zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik Pomorzanina 

Nowogard. Przeszli do niej jeden z najskuteczniejszych zawodnikó Wojciech Bonifrowski z 26 procentowym 
poparciem, nasz doświadczony bramkarz Marek Piątkowski z 24 procentowym poparciem i zdobywca naj-
większej ilości bramek Krystian Miklas z 20 procentowym poparciem.

Trwa już głosowanie w drugiej turze sondy. Jak na razie zdecydowanie prowadzi Marek Piątkowski (73 
procent) przed Wojciechem Bonifrowskim (18 procent) i Krystianem Miklasem (9 procent). Jednak wszystko 
może się jeszcze zdarzyć gdyż do dnia wczorajszego oddano zaledwie 11 głosów.

Końcowe wyniki zostaną ogłoszone w najbliższy wtorek, można więc oddać jeszcze swój głos do czego 
namawiamy. Andrzej Garguliński

   Halowa liga LZS

Oldboje nadal 
na czele

W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych rozegrano czwartą kolejkę piłkarskiej 
halowej ligi zorganizowanej przez nowogardzki 
LZS.

Na fotelu lidera nadal zasiadają Oldboje, choć 
nie musieli rozgrywać swojego meczu. Zaplanowa-
ne spotkanie tej drużyny nie odbyło się z powodu 
nieobecności ich rywala, drużyny z Dąbrowy.

Bezbramkowy remis Nowogardu ze Słajsinem 
sprawił, że drużyna ta spadła aż na siódmą pozy-
cję w tabeli. Potknięcie gospodarzy wykorzystały 
zespoły z Wojcieszyna i Długołęki. 

Na dole tabeli bez większych zmian. Outsider 
rozgrywek, jakim jest Miętna, przegrał swój ko-
lejny mecz i z zerowym dorobkiem punktowym 
zajmuje ostatnie miejsce.

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Karsk 1:3,
Długołęka – Miętno 1:0,
Nowogard – Słajsino 0:0,
Olchowo – Boguszyce 1:0,
Jarchlino – Ostrzyca 0:4,
Wojcieszyn – Wyszomierz 1:0,
Dąbrowa – Oldboje 0:3 w.o.
Aktualna tabela:
1.Oldboje 9 11-1,
2. Ostrzyca 9 11-2,
3. Olchowo 9 5-1,
4. Karsk 9 5-2,
5. Wojcieszyn 8 7-1,
6. Długołęka 8 4-1,
7. Nowogard 7 5-3,
8. Wyszomierz 6 6-2,
9. Boguszyce 4 1-2,
10. Jarchlino 4 4-9,
11. Dąbrowa 3 2-10,
12. Słajsino 2 5-7,
13. Wołowiec 1 2-6,
14. Miętno 0 0-13.

Andrzej Garguliński

Turniej bilarda 
w „Pasadenie”

W minioną sobotę 2 grudnia w Pubie „Pasade-
na” odbył się turniej bilarda o puchar „Kretmana” 
Do turnieju zostało zaproszonych dziesięciu 
zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie 
grupy. W grupach zawodnicy grali systemem „ka-
zady z każdym”. Z grupy wychodziło po dwóch za-
wodników. Po tych eliminacjach stworzone zostały 
dwie pary półfinałowa. W pierwszym półfinale 
Piotr Mądrowski pokonał Łukasza Tomaszyckiego 
2:0 a w drugim Marcina Janowicki nie dał szans 
Darkowi z Berlina pokonując go również 2:0

Trzecie miejsce zajął Darek, ktry pokonał Łuka-
sza 2:0. Marcin Janowicki wygrał pewnie z Piotrem 
Mądrowksim 3:0 i to on został tryumfatorem 
turnieju. Wszyscy zawodnicy otrzymali puchary 
wręczone przez szefa firmy „Kretman” Roberta 
Augustynka. 

Andrzej Szafran
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Firma mjO Tartak Goleniów 

zatrudni mężczyzn do produkcji 
• praca na trzy zmiany 

• zwracamy częściowo koszty dojazdu 
• mile widziani renciści i emeryci 

tel. 091 418 02 25

Zapraszamy 
do nowo otwartego sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 
przy ul. żeromskiego 18A 
• kosmetyki • upominki • pamiątki 

• zabawki • ozdoby świąteczne

Przyjmę do pracy 
w firmie geodezyjnej 

TecHNika geODeTĘ 
oraz OSOBĘ Ze ŚReDNiM 

WYkSZTaŁceNieM 
Osoby zainteresowane proszę 

o kontakt pod nr 0608 622 920

FIRmA 
P.H.U. „ESO” 

zatrudni 
kierowcę z kat. B 

mile widziane 
doświadczenie 

w handlu 
kontakt: 091 39 22 928

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7b

ReklaMa

Przedszkole nr 4

Święty mikołaj 
u przedszkolaków

Tradycją przedszkola nr 4 jest 
organizowanie dnia 6 grudnia balu 
mikołajkowego i kiermaszu stroików 
bożonarodzeniowych. Kiermasz 
jest efektem 
w s p ó l ny c h 
starań dzieci, 
personelu i 
rodziców.

Dużym za-
interesowa-
niem cieszy-
ły się stroiki 
wykonane ze 
słomy. Moż-
na też było za 
symboliczną 
kwotę nabyć 
sianko, ga-
łązkę jemioły 
i spróbować 
ciasta zaspon-
sorowanego 
przez piekarnię oraz domowego wy-
pieku naszych kucharek. Pozyskane 
środki ze sprzedaży stroików będą 
przeznaczone na dofinansowanie 
zakupu sprzętu nagłaśniającego.

Dzieci w bajkowych strojach przy 
muzyce zespołu Duo Dance z Kosza-
lina bawiły się oczekując na przybycie 
gościa, czyli Świętego Mikołaja. Jak co 
roku ten dzień był bardzo oczekiwany 
przez dzieci. Zgodnie z przewidywa-
niami Mikołaj przyniósł piękne pre-
zenty obdarowując wszystkie dzieci. 

Dyrektor Przedszkola nr 4 Elżbie-
ta Majchrzak wraz z personelem 
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 

uatrakcyjnienia balu mikołajkowego 
i kiermaszu m.in.: Radzie Rodziców 
za przygotowanie paczek dla dzieci, 
W. Pędziszczakowi za nieodpłatne 
przekazanie pączków i drożdżówek, 
M. Kaczmarkowi za niedopłatne 
przekazanie choinki i jemioły oraz 
rodzicom za pomoc w robieniu stro-
ików świątecznych i prowadzenie 
kiermaszu.

Małgorzata Bienias
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Święta 
tuż, tuż...
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 www.dziennik.nowogard.net
admin: kariNEV

W wielu supermarketach tuż po Wszystkich Świętych pojawiają się bombki, choinki czy Mikołaje. Trudno 
jednak bożonarodzeniową atmosferę poczuć już w listopadzie. Jednak wraz z nadejściem grudnia, gdy 
do świąt coraz bliżej, a adwentowe przygotowania  w pełni, pragniemy poczuć zbliżający się czas Bożego 
Narodzenia. Na Placu Wolności, jak co roku, pojawiła się choinka i iluminacje, które będą  nam przypo-
minać, że Boże Narodzenie już za niespełna dwa tygodnie.

Ag

ReklaMa

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Urząd Pracy 
podsumował rok

Spory spadek 
bezrobocia

II sesja 
rady 
Miejskiej

droga 
osiedlowa 
z zastrze-
żeniami

jesienny 
deszcz 
stypendiów

Podsumo-
wanie sezonu 
trampkarzy
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KALENDARIUM
12 grudnia
imieniny: Adelajda, Aleksander, Aleksandra, Dagmara, 
Franciszka, Gościwit, Gwalbert, Joanna, Liberata, Paramon 
i Suliwuj

13 grudnia
imieniny: Bernarda, Jodok, Łucja, Otylia, Samboja, Wa
lenty, Walentyn i Władysław

14 grudnia
imieniny:  Alfred, Arseniusz, Gorzysław, Izydor, Jan, 
Naum, Noemi, Pompejusz, Sławobor, Spirydion, Teodor, 
Wenancjusz i Wenanty

PoMóżMy SobIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych: 
spodnie sztruksy męskie, kurtka męska jesien-
na, kurtka młodzieżowa skórzana, 2 marynarki 
męskie, sweter damski, sukienka, płaszcz męski 
(czarny wełniany). Potrzebujących zapraszamy 
do redakcji.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Policja patrzy na nieletnich
W związku z niepokojącymi sygnałami mieszkańców jak i doniesieniami mediów nowogardzcy  

policjanci postanowili przyjrzeć się jak nieletni spędzają swój wolny czas.

W miniony piątek policjanci przeprowadzili 
akcję mającą na celu to sprawdzić. Wyniki są 
zatrważające. Tylko tego jednego dnia funkcjona-
riusze zatrzymali pięciu nieletnich będących pod 
wpływem alkoholu. Zostali oni przewiezieni do 
nowogardzkiego komisariatu skąd odebrali ich 
rodzice. O fakcie demoralizacji nieletnich zostanie 

powiadomiony Sąd. Jak powiedział nam zastępca 
komendanta nowogardzkiej policji podkom. Le-
szek Nowak akcja będzie jeszcze powtarzana, a 
rodzice za każdym razem będą musieli odbierać 
swoje pociechy z komisariatu.

Ag

Straż Pożarna

kronika policyjna
W poniedziałek włamano się 

do garażu w Czermnicy. Złodzie-
je po wybiciu okna skradli cztery 
aluminiowe felgi, trzy pistolety 
lakiernicze, wzmacniacz samo-
chodowy oraz elektronarzędzia. 
Właściciel garażu oszacował 
straty na 1600 zł.

We wtorek na ulicy Bohaterów 
Warszawy policjanci zatrzymali 
do kontroli samochód. Za jego 
kierownicą siedział Bogdan K., 
który miał sądownie orzeczony 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Mężczyzna ponownie stanie 
przed sądem.

W środę w Wyszomierzu do-
konano włamania. Po zerwaniu 
kłódki złodzieje skradli prze-
wody elektryczne, miedziane 
klamki i aluminiowe sito. War-
tość skradzionych przedmiotów 
wyniosła 800 zł. 

W czwartek na ulicy 700-lecia 
policjanci zatrzymali do kontroli 
opla astrę. Kierujący pojazdem 
Zenon G. miał w wydychanym 
powietrzu 2,1 promila alko-
holu.

W piątek około godziny 12.00 

na ulicy Promenady skradziono 
rower górski pozostawiony przez 
pewną dziewczynkę przed jedną 
z posesji. Rower był niezabez-
pieczony. Dziewczynka widziała 
sprawcę, który odjechał nim w 
kierunku Restauracji „Neptun”. 
Był nim mężczyzna, wzrostu 
około 175 cm, krótkie, ciemne 
włosy, twarz szczupłą, pociągłą. 
Ubrany był w bluzę i spodnie 
dresowe koloru niebiesko – zie-
lonego. Policja prosi o kontakt 
mężczyznę, który w chwili zda-
rzenia przechodził w tamtej 
okolicy i mijał się ze złodziejem 
roweru.

W sobotę na ulicy Grota – Ro-
weckiego pewien mężczyzna 
zatrzymał złodzieja kradnącego 
metalową rurę wartości 30 zł z 
jednej z posesji. Przyprowadził 
go na komisariat policji. Złodziej 
wyjaśnił, że rurę chciał sprzedać 
w jednym ze skupów złomu. 
Został ukarany mandatem kar-
nym.

Z otwartego samochodu sto-
jącego przy ulicy 700-lecia skra-
dziono torebkę z dowodem 

osobistym, odtwarzaczem mp3 i 
pieniędzmi. Suma strat wyniosła 
300 zł.

W Redle policjanci zatrzymali 
pijanego rowerzystę. Marek Z. 
jadąc swoim jednośladem miał 
w wydychanym powietrzu 2,18 
promila alkoholu.

Z kolei na ulicy 15 Lutego za-
trzymano Pawła P., który jechał 
samochodem marki renault ma-
jąc 0,7 promila alkoholu.

W niedzielę policjanci z go-
leniowskiej drogówki pełniący 
służbę w okolicy Nowogardu na 
drodze Czermnica – Trzechel 
usiłowali zatrzymać opla kadeta. 
Kierowca nie zareagował, więc 
rozpoczęli pościg. Po chwili 
znaleźli porzucone auto. Oka-
zało się, że auto jest skradzione, 
a tablice rejestracyjne pochodzą 
od malucha. Udało się jednak 
ustalić kierowcę. Okazał się nim 
17-letni Jarosław B., który został 
zatrzymany w policyjnej izbie 
zatrzymań.

Ag

W minionym tygodniu, w 
dniach 4 – 10 grudnia strażacy 
odnotowali pięć zdarzeń, w tym 
trzy pożary.

W poniedziałek o godzinie 
1.11 strażacy otrzymali zgło-
szenie o dachującym na drodze 
Nowogard – Kulice samochodzie 
daewoo matiz, z którego musieli 
wyciągnąć rannego, nieprzytom-
nego, którego przewieziono do 
szpitala. Następnie uprzątnęli 
miejsce zdarzenia.

We wtorek o godzinie 6.32 
na drodzie Błotno – Trzechel 
gaszono płonący samochód 
skoda favorit. W jego okolicy nie 
zastano żadnego człowieka.

W czwartek o godzinie 16.49 

w jednym z domów w Redosto-
wie zapaliła się sadza zalegająca 
w przewodzie kominowym. Stra-
żacy wygasili ogień i pouczyli 
właściciela budynku o koniecz-
ności przeglądu komina.

W piątek o godzinie 8.49 
strażacy zostali wezwani na plac 
Szarych Szeregów gdzie na jed-
nym z drzew znajdował się kot, 
który nie mógł zejść o własnych 
siłach. Przestraszone zwierzę 
ściągnięto na ziemię.

W sobotę o godzinie 12.10 na 
ulicy Nadtorowej palił się bęben 
z włókna szklanego i śmieci. 
Pożar szybko ugaszono.

Ag

Sprostowanie 
We wtorkowym wydaniu na-

szej gazety („Dziennik Nowo-
gardzki” nr 93 z 5 grudnia br.) 
opisywaliśmy sprawę zlikwi-
dowania nielegalnej rozlewni 
alkoholu w Kikorzach. Błędnie 
napisaliśmy, że jego część prze-
chowywana była w Restauracji 
„15 południk”. W rzeczywistości 
policjanci znaleźli kilkadziesiąt 
butelek podrobionej wódki oraz 
kartony służące do jej transportu 
w pomieszczeniu gospodarczym 
obok restauracji. Część wódki 
znaleziono w okolicznym lesie. 

Red.

Pamiątkowa tablica
W środę 13.12.2006 r. o godz. 18.00 w kościele 

pw. Św. rafała kalinowskiego odbędzie się po-
święcenie tablicy pamiątkowej w 25. rocznicę 
stanu wojennego.

katolickie Stowarzyszenie „civitas christia-
na”

Serdecznie dziękuję Pani 
bogumile urtnowskiej 
z kulic za przekazanie wełny, 

która wykorzystana będzie 
w kołach prac ręcznych 

Nowogardzkiego Domu Kultury.
Dyrektor

Nowogardzkiego Domu Kultury
Mirosława Przybyłek
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II sesja rady Miejskiej radni w komisjach
Uchwałą Rady Miejskiej podczas ostatniej sesji wybrano członków do 

komisji.
Na członków komisji rewizyjnej wybrano:
1. Wysoszyńska Krystyna – przewodnicząca
2. Kłosowska Krystyna
3. Mularczyk Jan
4. Paśko Rafał
5. Bielida Antoni
Członkowie komisji finansowo – gospodarczej
1. Szpilkowski Rafał – przewodniczący
2. Kucal Sławomir
3. Augustynek Robert
4. Laskowski Mieczysław
5. Kaczmarski Jerzy
6. Kazuba Stanisław
Członkowie komisji społecznej
1. Kosiński Krzysztof – przewodniczący
2. Szafran Tomasz
3. Kubicki Jerzy
4. Bociarski Michał
5. Fedeńczak Jan
6. Jurek Lech
Członkowie komisji mieszkaniowej
1. Wasiak Andrzej – przewodniczący
2. Szkołuda Anna
3. Czapla Robert
Ponadto radni wyznaczyli do reprezentowania gminy Nowogard w 

zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI Antoniego Bielidę.
I. Karczyński

W miniony czwartek w sali posie-
dzeń uMiG w nowogardzie odbyła 
się II sesja rady Miejskiej.

Posiedzenie prowadził przewod-
niczący rady Marek Krywania, który 
powitał radnych, a także przybyłych 
gości, m.in. wicestarostę powiatu 
goleniowskiego Tomasza Kulinicza 
i radnego powiatu Kazimierza Lem-
basa.

Po zaprzysiężeniu Kazimierza 
Ziemby na kolejną kadencję bur-
mistrza Nowogardu rozpoczęła się 
część robocza sesji. W jej trakcie do-
konano wyboru członków komisji, a 
następnie dokonano zmiany uchwały 
dotyczącej Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W uchwale czytamy, 
m.in. w punkcie 3 „zwiększyć wydat-
ki na szpital odwykowy w Gryficach 
o kwotę – 1000,00 zł” oraz w punkcie 
4: „zwiększyć wydatki na dofinan-
sowanie imprez okolicznościowych 
dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym o kwotę 
5000,00 zł”.

Zapisy te wywołały kontrowersje 
wśród niektórych radnych. Radny 
Czapla pytał czy jest sens wydawania 
pieniędzy na „obcy” szpital. Co się 
stanie jeżeli gmina Nowogard tych 
nie pieniędzy nie przekaże i czy to 
będzie znaczyć, że pacjenci z naszej 
gminy nie będą przyjmowani na od-
dział odwykowy w Gryficach.

Odpowiedzi udzielił skarbnik gmi-
ny Marcin Marchewka, twierdząc, że 
jest to kwota przeznaczona na istnie-
jący tam oddział odwykowy i jest ko-
nieczne, aby nasza gmina pieniądze 
na ten cel przekazała, gdyż wszystkie 
okoliczne gminy płacą.

Radnego Jerzego Kaczmarskiego 
interesowało w jaki sposób wyłaniane 
są dzieci z rodzin dotkniętych alko-
holizmem uczestniczące w imprezach 
okolicznościowych.

Burmistrz Kazimierz Ziemba 

odpowiedział, że prowadzony jest 
rejestr takich dzieci przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej Sołtysi składają 
odpowiedni wniosek do burmistrza 
i na jego podstawie Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wyłania dzieci do udziału w 
imprezach okolicznościowych, m.in. 
mikołajki, zabawa choinkowa czy 
dzień dziecka.

Następnie radni odrzucili wniosek 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska w Goleniowie, Koło w 
Nowogardzie w sprawie uchylenia 
uchwał dotyczących przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Olchowo” i „Warnkowo”.

Na II sesji odbyło się też pierwsze 
czytanie projektu budżetu gmi-
ny Nowogard na rok 2007,  który 
przedstawiał skarbnik gminy Marcin 
Marchewka.

Ostatnim punktem programu 
sesji były odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje, wnioski i zapytania 
radnych.

I. karczyński



DZIENNIK
NOWOGARDZKI Nr 95 (1533)4

  Sygnały Czytelników

dokończenie ze str. 1

Pogodnych
 Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku
wszystkim dotychczasowym

 i przyszłym Klientom 
życzą

 FUH A. Fedeńczak i ATM s.c.
w Nowogardzie

droga osiedlowa z zastrzeżeniami
Oddano do użytku część drogi na osiedlu Radosław. Mimo, że została ona wykonana porządnie 

część mieszkańców ma pewne zastrzeżenia.

Zakres oddanych wczoraj 
robót obejmował odcinek drogi 
o długości 135,58 m. Wykona-
ła ją firma „Azbud” Zdzisław 
Ajs. Wartość robót wyniosła 
148.399,81 zł. Powstała nowa 
polbrukowa nawierzchnia, wy-
konano nowe chodniki, posta-

wiono krawężniki i obrzeża. 
Robota została wykonana po-
rządnie. W końcu mieszkańcy 
mogą dojechać do własnego 
domu bez nerwowego mijania 
licznych dziur tyle, że... proble-
mem będzie zaparkowanie auta. 
Mieszkańcy jednego z bloków, 

w którym żyje dwanaście rodzin 
zastanawiają się, dlaczego przed 
ich budynkiem powstał parking, 
na którym możną postawić zale-
dwie trzy samochody. Urzędnicy 
tłumaczą, że nie było możliwości 
wykonania większego parkingu 
ze względu na to, iż część grun-
tów należy do innego właściciela. 
Mieszkańcy nie dają za wygraną 
wskazując miejsce, w którym bez 
większych problemów można 
zbudować parking na jeszcze co 
najmniej trzy pojazdy.

Szkoda, że kolejna dobrze wy-
konana inwestycja spotyka się z 
zastrzeżeniami.

Ag

Uroczyście przecięto wstęgę... 
a mimo to mieszkańcy nie są do 
końca zadowoleni.

Młodzież w Urzędzie

jak założyć firmę
W piątek grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie odwiedziła Urząd Miejski 

by dowiedzieć się jak można założyć swoją własną firmę.

Spotkanie prowadziła pra-
cująca w Wydziale Promocji 
Krystyna Dwornik. 

„Jeszcze niedawno uczyłam w 
szkole podstaw przedsiębiorczości 
i uważam, że takie spotkania są 
bardzo przydatne. Wielu uczniów 
nie wie jak  można rozpocząć 
działalność gospodarczą. Niektó-
rzy nie wiedzą nawet, że Urząd 
Miejski mieści 
się w dwóch bu-
dynkach, że jest 
coś takiego jak 
Wydział Promo-
cji gdzie można 
to wszystko za-
łatwić. Chcia-
łam im powie-
dzieć, że w tej 
sprawie warto 
skierować swoje 
pierwsze kroki 
do pokoju 210.” 
– powiedziała 
po spotkaniu.

Przez 45 mi-
nut uczniowie 
poznawali pro-
cedury, jakie 

należy spełnić by rozpocząć 
własną działalność, jakie muszą 
wypełnić druki i jakie muszą 
wpisać tam dane. By zdobyć 
odrobinę praktyki mieli za za-
danie znaleźć w księdze Polskiej 
Klasyfikacji Działalności profesję 
jaką w przyszłości chcieliby się 
zająć.

Było to już drugie takie spot-

kanie i jak nam powiedziała 
Krystyna Dwornik planuje ona 
zorganizowanie kolejnych z in-
nymi grupami młodzieży.

Ag

Spotkanie odbyło się w sali 
posiedzeń.

dyskretny 
urok zwycięzcy

Już po pierwszej sesji Rady Miejskiej wielki 
przegrany, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej 
poważnie zmniejszył swoje i tak już nadwątlone 
szeregi.

Przypomnijmy. Z listy ugrupowań zrzeszo-
nych wokół SLD dostało się pięciu radnych 
spychając to ugrupowanie do mającej niewiel-
ki wpływ na losy miasta opozycji. Znaczenie 
lewicy zmniejszyło się jeszcze bardziej, gdy jej 
szeregi opuścił Jan Mularczyk, który w poprzed-
niej kadencji reprezentował tę właśnie partię. 
Zmienił on barwy z czerwonych na zielone i 
zasilił szeregi PSL. Zastanawia nas czy przeko-
nał go program ludowców, czy zmienił on swój 
światopogląd czy też może uwiódł go dyskretny 
urok zwycięzcy.

Ag

Do redakcji zadzwonił zbulwersowany miesz-
kaniec jednego z osiedli mieszkaniowych w 
naszym mieście. Sprawa dotyczy odpalania od 
kilku dni petard i fajerwerków, które powinny 
być używane dopiero w czasie sylwestra.

Sprawą się zajmiemy. Odwiedzimy odpowied-
nie organy, czyli Urząd Miejski i Policję. Mamy 
nadzieję, że uzyskamy stosowne odpowiedzi.

red.

Burmistrz Nowogardu  
i Zarząd Nowogardzkiego Forum 

Organizacji Pozarządowych 
Zaprasza Organizacje Pozarządowe na Walne Ze-
branie, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2006 r. 

o godz. 1300  w sali obrad Urzędu Miejskiego.  
Tematem zebrania będzie:
1. Sprawozdanie z działalności Nowogardzkiego 
Forum Organizacji Pozarządowych w 2006 roku.
2. Plany pracy organizacji pozarządowych na rok 
2007.
3. Omówienie zasad współpracy organizacji po-
zarządowych z biurem Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.
4. Informacje na temat formalnych wymagań doty-
czących statutów organizacji w celu uzyskania środ-
ków finansowych zarówno z programów krajowych 
jak i unijnych.
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Wszystkim znajomym, 
sąsiadom i firmie 
Labus Sp. z o.o., 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś.p. 
Tadeusza Matczaka 

serdeczne „Bóg zapłać” 
składa żona z rodziną

PODZIĘkOWaNIa

Urząd Pracy 
podsumował rok

Spory spadek bezrobocia
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie podsumował rok. Od stycznia do listopada liczba bezrobot-

nych zmniejszyła się o 2485 osób.

Opracowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie na podstawie danych Wydziału Badań 
i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Bezrobocie w Powiecie 
Goleniowskim w roku 2006
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Wraz z otwarciem się unijnych 
i krajowych funduszy Powiatowy 
Urząd Pracy dysponuje sporą 
sumą na walkę z bezrobociem. 
W tym roku do dyspozycji osób 
poszukujących pracy, jak i praco-
dawców było około 7,5 mln zł, z 
czego około 3,5 mln to pieniądze 
przekazywane rokrocznie przez 
ministerstwa. Reszta pochodzi-
ła właśnie z tych funduszy. Dla 
porównania w 2000 roku PUP 
miał do dyspozycji zaledwie 1,5 
mln zł.

W styczniu br. w Urzędzie 
zarejestrowanych było 8133 
osób bezrobotnych. W końcu 
listopada liczba ta wynosiła 5648, 
co – jak łatwo policzyć – daje 
spadek o 2485 osób. Dyrektor 
PUP Robert Czapla zdaje sobie 
sprawę, że nie jest to zasługa 
tylko kierowanej przez niego 
instytucji: „Oczywiście nie dzieje 
się to tylko dzięki Powiatowemu 
Urzędowi Pracy. Wpływ na rynek 
pracy ma wiele czynników. Przede 
wszystkim sytuacja makroeko-
nomiczna kraju. Od trzech lat 
notujemy wzrost gospodarczy i 
przedsiębiorcy też to odczuwają. 
Zleceń jest więcej, więc żeby spro-
stać zamówieniom potrzebują oni 
nowych pracowników. Wpływ 

ma również działalność samo-
rządów gminnych i powiatowych 
w zakresie ściągania inwestorów. 
Każdy nowy pracodawca to jest 
konkretna ilość nowych miejsc 
pracy, a oprócz tego jest całą ob-
sługa tej inwestycji. Trzecia spra-
wa to jest emigracja zarobkowa. 
Trzeba powiedzieć, że notujemy 
duży udział osób wyjeżdżają-
cych za granicę. Trudno mówić 
o liczbach, bo tylko część nam 
to zgłasza wyrejestrowując się. 
Zdecydowana większość po prostu 
wyjeżdża i przestaje przychodzić 
potwierdzać swoją gotowość do 
pracy, więc nie znamy powodów. 
Warunki pracy za granicą są 
znacznie lepsze niż w Polsce i to 
jest powód tego, że ludzie wyjeż-
dżają. Jeżeli młoda, wykształcona 
osoba znająca języki dostaje 
ofertę pracy gdzie netto wychodzi 
jej 600 zł, a musi zapłacić 400 zł 
czynszu do tego musi się najeść i 
ubrać to zastanawia się nad celem 
podjęcia zatrudnienia. A jeżeli za 
granicą zarobi dziesięć razy tyle, 
to decyzja jest prosta. Szkoda, bo 
za nasze podatki kształci się ludzi, 
a za granicą mają darmowy, prze-
praszam za to słowo, produkt.

Czwartym elementem mają-
cym wpływ na spadek bezrobocia 

jest działalność Powiatowego 
Urzędu Pracy. Trzeba powiedzieć, 
że te pieniądze nie pozostają bez 
wpływu na rynek pracy. Jeżeli my 
dodatkowo dajemy do dyspozycji 
osób bezrobotnych i pracodawców 
7,5 mln zł, a oprócz tego szereg 
działań bezgotówkowych to mu-
szą być efekty.”

Za te pieniądze przeszkolo-
no 542 osoby, 291 skierowano 
na prace interwencyjne a 288 
na staże. Dwie osoby przeszły 
przygotowanie zawodowe. 146 
pracodawców otrzymało dotacje 
na stworzenie nowego miejsca 
pracy a 188 osób bezrobotnych 
dotacje na założenie własnej 
działalności gospodarczej. Do 
tego 72 osoby skierowano na 
roboty publiczne, a 95 na prace 
społecznie użyteczne. 84 osobom 
zwrócono koszty dojazdu do pra-
cy, a 6 osobom opłacono składki 
ZUS. Suma tych liczb daje nam 
1714 osób, które skorzystały z 
pieniędzy Powiatowego Urzędu 
Pracy.

Ag

 W następnym numerze za-
nalizujemy zmniejszenie struk-
turalnego bezrobocia w gminie 
Nowogard.

dziwne ulgi dla neTTo (DN nr 97, wtorek 
10 grudnia 1996 r.)

13 października 1995 r. po raz pierwszy 
pojawiła się w dzienniku informacja o projek-
cie wejścia duńskiej firmy NETTO na rynek 
nowogardzki.

W tekście tym było zawartych szereg wątpli-
wości co do usytuowania tej firmy w centrum 
naszego miasta. Dla przykładu. Goleniów 
rozwiązał ten problem kompromisowo, dając 
lokalizację budowy supermarketu na obrzeżach 
miasta. U nas rzecz ma się zupełnie inaczej. 
„Wilka” wprowadza się wprost do owczarni. 
Mało tego, wskazuje mu się rejon, gdzie najła-
twiej poradzi sobie z „owieczkami”.

W tamtym czasie zadałem istotne pytanie 
– czy Zarząd Mig Nowogard nie dysponuje 
żadnym instrumentem, aby firma ta nie weszła 
na nasz rynek. Argumenty były dość istotne, 
bowiem chodziło o egzystencję kilkuset osób, 
które utrzymują się z drobnej działalności han-
dlowej. Odpowiedź brzmiała – nie. Dziś okazuje 
się, iż wszystko było możliwe, jeśliby „ktoś” 
stwierdził, że firma NETTO jest potencjalnym 
zagrożeniem dla naszego rynku, nie tylko dla 
handlowców. (…) Zygmunt Heland

krew znaczy – życie (DN nr 92, piątek 13 
grudnia 1996 r.)

Dnia 28 listopada odbyły się w Szkole Podsta-
wowej nr 3 Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Ile znaczy to, że istnieje nadal taka organizacja 
jak Klub Honorowego Dawcy Krwi, nikomu nie 
trzeba tłumaczyć. To właśnie dzięki nim, wielu 
z nas zawdzięcza zdrowie, a niejednokrotnie i 
życie. Czy zatem może być coś cenniejszego?

Podczas spotkania, gdzie zebrało się ponad 
stu honorowych dawców krwi, przewodni-
czący klubu p. Zdzisław Szmit powiedział, że 
dopóki starczy im zdrowia i krwi, dotąd klub 
będzie działał i niósł pomoc dla tych, którzy 
jej potrzebują.

Jak do tej pory, jest to chyba jedyna substan-
cja, której nie udało się wyprodukować synte-
tycznie. A Polska jest jedynym krajem, gdzie lek 
ten oddaje się gratisowo. (…) Z. Heland
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jesienny deszcz stypendiów
Wiosenne sukcesy nowogardzkich 

olimpijczyków zaowocowały obfitym 
jesiennym deszczem prestiżowych 
stypendiów. Wojciech koladyński z II 
Liceum Ogólnokształcącego w uzna-
niu za liczne osiągnięcia w konkursach 
i bardzo dobre wyniki w nauce został 
stypendystą Prezesa rady Ministrów. 
Niekwestionowanym wyróżnieniem 
dla II LO jest przyznanie aż dwóch 
prestiżowych stypendiów Ministra 
edukacji narodowej – Wojtkowi ko-
ladyńskiemu oraz Pawłowi cerance, 
absolwentowi II LO, który obecnie 
studiuje na Międzywydziałowych In-
dywidualnych Studiach Humanistycz-
nych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wojtek został także stypendy-
stą krajowego Funduszu na rzecz 
dzieci. W poniedziałek 20 listopada 
o godz. 11.00 w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia wybitnie uzdol-
nionym uczniom z całego kraju nomi-
nacji na stypendystów Krajowego Fun-
duszu na rzecz Dzieci w roku szkol-
nym 2006/07. Uroczystość uświetniła 
obecność Pana Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego wraz z małżonką. 

Wojtek jest jednym z 49 nowych sty-
pendystów z całego kraju. W dniach 
19-21 listopada Fundusz zorganizował 
dla nich spotkanie w Warszawie, połą-
czone z zajęciami na wyższych uczel-
niach, wizytami w muzeach i w teatrze, 
spotkaniami z byłymi uczestnikami 
programu. Jednocześnie prowadzone 
były wielodyscyplinarne warsztaty dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół.  Fun-
dusz będzie się starał pomagać im w 
rozwoju, m.in. poszerzając możliwości 
aktywności, organizując wyjazdy na 
warsztaty i staże badawcze, seminaria, 
obozy naukowe, warsztaty muzyczne i 
plastyczne, koncerty i wystawy, umoż-
liwiając indywidualne konsultacje z 
pracownikami nauki oraz rozwoju 
poprzez dyskusje z rówieśnikami o 
podobnych zainteresowaniach.

Wierzymy, że otrzymane stypen-
dia przyczynią się do dalszego roz-
woju pasji i talentów nagrodzonych. 
Cieszymy się, bo tak wielkie sukcesy 
młodych nowogardzian burzą mit, że 
tylko duże miasto pozwala rozwijać 
talenty!

Red.

Hufcowy 
Festiwal Piosenki

9 grudnia 2006 w „Zielonej Kuź-
ni – Płotkowo” odbył się Hufcowy 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Tu-
rystycznej - Płotkowo 2006 przygo-
towany przez Związek Drużyn ZHP 
i Nadleśnictwo Nowogard w ramach 
realizacji programu Interreg III A. W 
festiwalu wzięło udział ponad 80 zu-
chów , harcerzy i instruktorów Hufca 
Goleniów, zaprzyjaźniona młodzież  z  
Peenetal-Schule w Gutzkow (Niemcy) 
oraz grupa uczestników Kursu Liderów 
Organizacji Pozarządowych. W festi-
walu uczestniczyło dziewięć drużyn.

I miejsce   zajęła - 21 GZ  „Księ-
życowe Niedźwiadki” opiekun pion. 
Martyna Kucal ( ZD Nowogard)

II miejsce  zajęła -  3 GZ   Wesołe 
Elfy”          opiekun  och .  Monika 
Niedźwiecka ( ZD Goleniów)

III miejsce zajęła „Manuelle-An-
drea Gruppe”  ( Peenetal- Schule w 
Gutzkow)

Grand Prix  Festiwalu PŁoTko-
Wo 2006 - „Złotego Sikora” otrzymał 
Nieformalny Zespół Umuzykalnionych 
Inaczej -kursu Liderów Organizacji 
Pozarządowych pod opieką phm. Ag-
nieszki Rutkowskiej.

Nagrody dla uczestników wręczył 
: Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Nowogardzie -Marek Krzywania oraz 
zastępca Komendanta Hufca Gole-
niów -Jarosław Sroka

Inf. nadesłał:
phm. andrzej Wasiak

Szczepienia przeciwko grypie
dlaczego należy szczepić prze-

ciwko grypie pacjentów z chorobami 
układu krążenia

W tym roku dwa amerykańskie 
towarzystwa kardiologiczne (Ame-
rican Heart Association i American 
College of Cardiology) wydały wspól-
ne zalecenia aby zaszczepić prze-
ciwko grypie wszystkich pacjentów  
z przewlekłymi chorobami układu 
krążenia (1). Jest to duże wyzwanie i 
obligacja dla wszystkich lekarzy ogól-
nych i kardiologów praktykujących w 
USA. Z pewnością europejska służba 
zdrowia i europejskie towarzystwa 
lekarskie będą również musiały w tej 
sprawie zabrać głos, gdyż problem 
dotyczy dziesiątek milionów pacjentów.
na jakiej podstawie.

To, że ilość zgonów z powodu 
chorób układu krążenia wzrasta w 
czasie i po fali zachorowań na grypę, 
wiadomo już od epidemii hiszpanki 
w latach 1918-1920. Zawały serca 
oraz udary mózgu występują częś-
ciej zimą, a ich szczyt pokrywa sić 
z wićkszŕ iloúciŕ infekcji ukůadu 
oddechowego (2). Stwierdzono takýe, 
ýe przynajmniej Ľ zawaůów serca jest 
bezpoúrednio poprzedzona ostrŕ 
infekcjŕ ukůadu oddechowego (3). 
Uznano, że ostre infekcje i ostry stan 
zapalny są bardzo prawdopodobnym 
czynnikiem destabilizującym blaszkę 
miażdżycową i bezpośrednią przy-
czyną ostrych zespołów wieńcowych. 
W 2000r. Naghavi  i wsp. oraz Siscovic i 
wsp. stwierdzili jako pierwsi, że szcze-
pienie przeciwko grypie zmniejsza 
ilość zgonów z powodu chorób układu 
krążenia wśród pacjentów z choro-
bami serca. Lavall i wsp. wykazali, że 
szczepienie przeciwko grypie zmniej-
sza także ilość niedokrwiennych 
udarów mózgu.W jak dotąd jedynej 
prospektywnej, randomizowanej pracy, 
na grupie 301 pacjentów po zawale 
serca lub po angioplastyce wieńcowej 

stwierdzono, że szczepienie przeciw-
ko grypie zmniejsza, śmiertelność do 
2% w porównaniu do 8% wśród nie 
szczepionych (p=0,01), już w 6-cio 
miesięcznym okresie obserwacji .

dlaczego właśnie grypa.
Wyobraźmy sobie pacjenta z ciasnym 

(90%) zwężeniem jednej z głównych 
tętnic wieńcowych, który nagle ulega 
ostrej infekcji grypowej z tachykardią, 
wysoką temperaturą, odwodnieniem 
i wzrostem krzepliwości. Ryzyko 
zamknięcia się tętnicy wieńcowej 
i zawału serca wzrasta wtedy bar-
dzo znacznie. Jest to najprostsze i 
wspólne dla wszystkich infekcji wy-
tłumaczenie wzrostu śmiertelności 
u pacjentów z chorobą wieńcową. 
W przebiegu wielu uogólnionych 
infekcji wirusowych dochodzi do tzw. 
„vasculitis”. Stwierdzono, że w wypadku 
grypy, proces zapalny, w przeciwień-
stwie do innych wirusów, dotyczy 
głównie istniejących już blaszek miaż-
dżycowych, a w mniejszym stopniu 
prawidłowych fragmentów naczynia. 
W badaniach eksperymentalnych na 
zwierzętach wykazano, że zakażenie 
wirusem grypy typu A doprowadza 
do zmian w tętnicach wieńcowych 
takich samych jak w wypadku zawału 
serca .Van Lenten i wsp. stwierdzili, że 
w czasie grypy cholesterol HDL traci 
swoje przeciwzapalne właściwości, a 
także dochodzi do zwiększonej migra-
cji makrofagów do ściany naczynia, 
co przyspiesza miażdżycę i może 
destabilizować blaszkę miażdżycową . 
Wysunięto, także ciekawą teorię antyge-
nowego podobieństwa „antigen mimic-
ry” pomiędzy antygenami wirusa grypy 
a antygenami blaszki miażdżycowej. 
Według niej dochodzi do krzyżowej 
reakcji, w której antygeny wirusa grypy 
wywołują reakcję immunologiczną 
skierowaną przeciwko antygenom 
blaszki miażdżycowej.

Reasumując pacjenci z przewlekłymi 
chorobami układu sercowo-naczynio-
wego, mogą bardzo dużo zyskać na 
regularnych szczepieniach przeciwko 
grypie. W Holandii już obliczono, 
że zastosowanie szczepionki przeciw 
grypie w grupach zwiększonego ryzyka 
wystąpienia powikłań pogrypowych 
daje oszczędności od 1800$ do 6900$ 
w zależności od grupy ryzyka. Tyle bo-
wiem wynosi koszt uratowania jednego 
życia w wypadku wystąpienia powikłań 
pogrypowych. 

Stwierdzono, że koszty związane 
ze szczepieniem przeciw grypie są  
jednymi z najbardziej ekonomicznie 
wydanych pieniędzy w systemie ochro-
ny zdrowia.

Koszty szczepionki to tylko koszt 2 
opakowań Aspiryny C

Opracował lek.med. 
Krzysztof Kosiński 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

ZdarZyŁo SIĘ W SZkoLe:
24 listopada w Barzkowicach odbył się Wojewódzki Finał Olimpiady 

Wiedzy o BHP. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum Mechanicz-

nego: Janusz Lesner, Paweł Szprych, Grzegorz Więzowski i Adrian Kram. 
Nasi koledzy zajęli zespołowo III miejsce, indywidualnie IV miejsce zajął 
Janusz Lesner. 

Do zawodów przygotował naszą reprezentację kierownik warsztatów 
szkolnych Pan Zdzisław Kostrzewski. 

boże narodZenIe 
W krajacH anGLo- 
I nIeMIeckojĘZycZnycH

6 grudnia 2006r. w „Mikołajki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie została zorganizowana wystawa z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Uczniowie klas technicznych wykonali plakaty w języku angielskim 
i niemieckim. 

Tematem plakatów były zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w krajach 
anglo- i niemieckojęzycznych. Opiekunami dbającymi o poprawność me-
rytoryczną wystawy byli nauczyciele języków obcych: Danuta Adamczyk, 
Marta Portas, Mirosława Szymaniak i Magdalena Wojciechowska. 

Takie wystawy stanowią świetną okazję do poznania tradycji naszych są-
siadów, a kolorowe Mikołaje i pięknie udekorowane drzewka przypominają, 
że wkrótce święta. 

HoroSkoP:
baran – Twoja kondycja psychofizyczna wróci do normy. Zacznij zdro-

wo się odżywiać i zażywaj więcej ruchu na świeżym powietrzu. Przestań się 
już miotać! Twoja sprawy osobiste pójdą teraz dobrym torem. Nie zapomnij 
o ważnym spotkaniu.

byk – Czekają Cię radosne przeżycia. Czas sprzyja miłosnym spotka-
niom. Spróbuj też szczęścia w grach losowych, lub weź udział w konkursach. 
Pomyśl, jak mógłbyś urozmaicić czas wolny spędzony z najbliższymi.

bLIŹnIĘTa – Nowa znajomość może przerodzić się w romans. Zyskasz 
pomoc w ważnej dla Ciebie sprawie. W pracy, lub w szkole Twoja praco-
witość i sumienność zostanie doceniona. Dasz się teraz poznać ze swojej 
najlepszej strony.

rak – Poświęć więcej czasu swoim bliskim. Teraz możesz załagodzić 
wiele starych konfliktów. Nie uciekaj przed problemami! Rozwiąż je. Zadbaj 
o to, aby umocnić swoje więzi z partnerem. Wykorzystaj okoliczności i za-
cznij działać.

LeW – W tym tygodniu nie daj się zaskoczyć! Zaplanuj co chcesz robić w 
przyszły weekend. Będzie spokojnie, ale nie zawadzi unikać emocjonujących 
sytuacji. Zadbaj o nerwy, więcej czasu poświęć na spacery.

Panna – Mars osłabi siły witalne Twojego organizmu.  Wzmocnij się 
dietą bogatą w owoce i warzywa.  W rodzinnym gronie nieporozumienia 
okażą się, na szczęście krótkotrwałe. W pracy/szkole pokonasz niespodzie-
wane przeszkody.

WaGa – Wenus sprzyja zacieśnianiu miłosnych więzi i odnawianiu 
uczuć w stałych związkach. Wykorzystaj swój urok. Otrzymasz zaproszenie 
na wyjazd do rodziny, lub przyjaciół. Nie odmawiaj!

SkorPIon – Zachowaj dużą rozwagę i spokój. Tak pokieruj sprawami, 
aby się za wiele nie natrudzić. W sytuacjach konfliktowych wycofaj się. Nie 
warto się przecież denerwować. W pracy zadbaj o to, aby umocnić swoją 
pozycję.

STrZeLec – Planety Ci sprzyjają. Rzuć się zatem odważnie w wir życia, 
zawieraj nowe znajomości i zacieśniaj te już istniejące. Zadbaj o to, aby  roz-
mowy w domu odbywały się w przyjemnej atmosferze. Sprawy zawodowe i 
szkolne ułożą się pomyślnie. 

koZIorożec – Jowisz doda Ci energii, wzmocni także Twoje zdrowie. 
Pamiętaj, by ciepło się ubierać. Życie rodzinne będzie pełne harmonii. Waś-
nie domowe wyciszą się, bo znajdziesz złoty środek na rodzinne kłótnie.

WodnIk – Gwiazdy sprzyjają w poznaniu kogoś niezwykle sympa-
tycznego. Znajomość ta może przekształcić się w głęboką i trwałą przyjaźń. 
Dopisuje Ci dobry humor, więc atmosfera w domu będzie teraz wręcz sie-
lankowa. 

ryby – Twoje życie rodzinne znacznie się ożywi. Przybędzie Ci też obo-
wiązków. Zaplanowane zmiany powiodą się.  Poprawią się Twoje relacje z 
ukochaną osobą, ale również z rodzicami. W pracy otrzymasz ciekawą pro-
pozycję. 

Sałatka z pieczarek:
Składniki:
40 dag drobnych pieczarek 
20 dag ostrego żółtego sera
4 jajka ugotowane na twardo
3 ząbki czosnku
1 żółtko
3/4 szklanki oleju
sok z cytryny
4 łyżki zielonej pietruszki
cukier
sól, pieprz
Przyrządzenie:
Pieczarki oczyścić, skropić sokiem z cytryny. Włożyć do wrzątku, zago-

tować, odcedzić. Ser  i jajka pokroić w kostkę. Czosnek posiekać i utrzeć z 
solą. Dodać żółtko i mieszając dolewać stopniowo olej. Dodać sok z cytryny, 
cukier, sól, pieprz. Na półmisku nakładać pasami składniki tak, by jajka były 
po środku. Całość polać sosem, udekorować nacią. Podawać ostudzoną.

 
 

Rożki
Składniki:
4 łyżki mąki,40 dkg migdałów,
40 dkg cukru,10 dkg masła,
1 cytryna,1 pomarańcza,
dowolny krem.
Przyrządzenie:
Migdały obrać i poszatkować. Do cukru wcisnąć sok z cytryny, dodać 

otartą skórkę z cytryny i pomarańczy, rozpuszczone masło, mąkę i migdały. 
Całość wymieszać. Układać łyżką na blasze porcyjki wielkości orzecha wło-
skiego w odstępach 10-centymetrowych, ponieważ ciasto w piecu rozlewa 
się. Wstawić do gorącego piekarnika na 15 minut. Po wyjęciu gorące pla-
cuszki zwijać w różki. Ostudzone napełniać dowolnym kremem.

SMACZNEGO!!! 

kĄcIk kuLInarny:
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ReklaMa

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
car-audIo & TunInG

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 Maja 44 • tel. 660797830

Polak (49) niezależny, 
po studiach, dobrze sytuowany, 
zamieszkały na stałe w Berlinie 

pozna panią, 
też niezależną, bez nałogów, 

szukającą (tylko) stałego 
związku. Tel. 0504 321 939.

„Pbo-GrInbud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

zatrudni 
na korzystnych warunkach płacowych 
dwóch pracowników do pracy w war-
sztacie przyzakładowym w zawodach:

ślusarz - spawacz 
z uprawnieniami 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać osobiście lub telefonicznie w biu-
rze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. 
Bohaterów Warszawy 103, telefon 091 
57 92 641 lub 091 57 92 651.  Eugeniusz 
Niziński - telefon  091 57 92 641 lub Lu-
cyna Warian - telefon  091 57 92 651.

Samorządowa Fundacja opieki Medycznej „Zdrowie” w nowogardzie
ZAPRASZA

Wszystkich mieszkańców Nowogardu i okolic
na konSuLTacjĘ kardIoLoGIcZnĄ

w dniu 14 grudnia 2006 od godz.17:00
Cena badania 5 zł

dla beneficjentów Fundacji „Zdrowie” 
                                  badanie jest beZPŁaTne

Liczba przyjęć ograniczona do 20 osób. Badania są dobrowolne.
   REJESTRACJA:

Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium Szpitala – I piętro).

W dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.30
                                                Prezes  Fundacji „Zdrowie” Tomasz Urbanik

bliższe informacje pod tel. 091 39 27 210

uWaGa!!!!        Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…
Organizujemy kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.
Konkurencyjne ceny!!!

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67

ReklaMa

ZbIeraMy nadaL

brakuje już TyLko 5 000 ZŁoTycH !!!

W dniu 14. 12. 2006 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odbę-
dzie się akcja charytatywna „Pomoc dla natalii”.

Przez cały dzień będziemy sprzedawać ciasto, stroiki świąteczne i zbierać 
pieniądze do oznakowanych puszek na sfinalizowanie operacji dla naszej 
uczennicy Natalii Kielar.

Bardzo serdecznie zapraszamy na Jasełka na godzinę 16.30  nie tylko  
Rodziców naszych uczniów, ale wszystkich, którzy chcą „Ofiarować Serce 
 i Dobroć”.

Pamiętajmy,
 „Warunkiem dobroci jest wczuwanie się w cudze radości i cierpienia” 

(A. Gide)
Podajemy Nr konta: 48124038841111001007112918

Organizatorzy 
Lidia Tatara 

Edyta Kamińska 

uWaGa !!!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy 78 

zapraszają dnia 13 grudnia 2006
( środa ) na kIerMaSZ oZbób cHoInkoWycH 

I ŚWIĄTecZnycH, przygotowanych przez uczniów gimnazjum. 
Rozpocznie się on o godzinie 16.00 na forum szkoły.

Informujemy także, że dnia tego od godziny 16.30 odbędzie się zebranie 
otwarte dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 2  

i II Liceum Ogólnokształcącego.
Serdecznie zapraszamy
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OG£OSZENIA drObNE

Na rozwiązanie tego zadania czekamy do dnia losowania, czyli do 8 stycznia 
2007 r.

Idą święta!
W wolne kratki każdego rzędu należy wpisać takie trzy litery, by powstały 

siedmioliterowe rzeczowniki pospolite (pisane mała literą)..
Dopisane litery, czytane kolejno rzedami utworzą rozwiązanie – przyjemne 

i miłe gdy zrobione samodzielnie.
UWAGA!
Dla ułatwienia podajemy okreslenia wyrazów 7-literowych w przypadkowej 

kolejności. 
Zwróćcie szczególną uwagę na wyrazy pisane pogrubioną czcionką.

Młoda klacz stała u płota. Ukradkiem zerkał na nią gospodarz wychylając 
głowę zza ściany – całą jego postać krył narożnik zwany też węgłem. Obser-
wację przerwał hałas jaki dobiegł z sieni domu. Okazało się, że na stopnie 
prowadzące do pokoju wbiegła jego córka – nie trzymała się poreczy i po po-
tknieciu upadła. Z tornistra wysunęła się książeczka – była to Anielka. Mam 
wszystkiego po dziurki w nosie – rzekł gospodarz i poszedł naprawiać światła 
na choinkę. Święta blisko…

NIeRUCHOMOŚCI
• Wynajmę kawalerkę w centrum Nowo-

gardu. 0604 787 696.
• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-

sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym 
(płyta obornicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
0660 412 121.

• Kupię kawalerkę, I piętro lub 2-pokojo-
we, bądź zamienię na takie kawalerkę 
w Świnoujściu (I piętro, centrum) z do-
płatą. 091 39 17 905.

• Sprzedam kawalerkę w centrum No-
wogardu, 32,25 m kw. Cena ok. 1800 
zł/m kw. Kontakt 0605 821 932.

• Sprzedam dom 120 m kw. + poddasze 
100 m kw., 5 km od Nowogardu + po-
mieszczenia gospodarcze + 5 ha ziemi. 
Cena 210.000 zł – bez pośredników. 
0691 209 559.

• Wynajmę lokal na sklep przy ul. 3 Maja 
21. Tanio! Tel. 091 39 26 096.

• Wynajmę kawalerkę urządzoną 32 m 
kw. w Szczecinie, Os. Chojnówka (obok 
Os. Bukowe). 091 39 21 377.

• Sprzedam mieszkanie Szczecin – Za-
łom. 0605 850 786.

• Szczecin – sprzedam mieszkanie 2-
pokojowe po remoncie w nowym 
budownictwie. Tel. 0695 033 644.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia. 0888 
311 416.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojowe. 
Wiadomość 0889 688 380.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia. 0605 522 340.
• Kupię 4 felgi stalowe 15” do Renault 

Laguna II z 1999 roku w bdb stanie. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 060� 
310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Sprzedam kompletny silnik z osprzę-
tem i skrzynię biegów VW Passat 1.6D, 
1986 r., 0500 647 783.

• Ford Transit 2.6D, 1990 r., silnik po re-
moncie, cena 7.500 zł. 0603 895 622.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 1� 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzar-
ką wraz z siewem żyta na poplon 
za jedyne 0,40 zł od metra kw. oraz 
rekultywacja wyschniętych trawni-
ków. Inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 ��3, 
0660 392 �51.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 3�3 143.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 

322 168.
• Usługi remontowe, montaż, regips, 

panele, glazura, malowanie, facho-
we wykończenia. 0600 121 043, 0663 
312 601.

• Przewóz osób do Niemiec z miejsca za-
mieszkania docelowo. 0503 322 168.

• Remonty mieszkań wykonam – tanio. 
0608 364 330, 0600 347 308.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków, 
rolety materiałowe. Tanio! 091 39 
72 656.

• Serwis komputerowy, projektowa-
nie stron internetowych, pogotowie 
komputerowe 24 h. Masz problem? 
Zadzwoń! 0510 839 055.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• VECTRA S.A. poszukuje kandydata na 
stanowisko: Pracownik Biura Obsługi 
klienta w Nowogardzie. Wymagania: 
wykształcenie min. średnie, znajomość 
środowiska Windows (konfiguracja 
ustawień sieciowych,sterowników) 
i MS Office, zainteresowania w dzie-
dzinie informatyki /sieci/ Internetu, 
łatwość nawiązywania kontaktu i 
umiejętność komunikacji, odporność 
na stres, umiejętność pracy pod presją 
czasu. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie w terminie 14 dni, życiorysu zawo-
dowego na adres: VECTRA S.A., 73-010 
Stargard Szczeciński, ul. Os. Zachód A7 
lub mailem na adres praca@srg.vectra-
net.pl. Oferta powinna zawierać zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997. 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 091 39 20 303.

• Poszukuję kierowniczki do sieci sklepów. 
Wymagane prawo jazdy. 0512 131 567.

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 0694 440 205.

• Potrzebna opiekunka z sercem do 
starszego, leżącego mężczyzny od 
1�.12.2006 r. 0509 355 4�0. 

• Poszukuję pracownika ślusarz – spa-
wacz. 0662 046 807.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 2�6.

INNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MO-

DEL Z612, CENA DO UZDODNIENIA, 
TEL. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 segmenty pokojowe. 0662 
097 945.

• Sprzedam kserokopiarkę XEROX 5316. 
Tel. 0602 677 563.

• Sofa 3-osobowa + 2 fotele + 2 pufy, po-
krycie pluszowe, wykończenie dębina. 
Cena 950 zł. 0603 895 622.

• Hurtowa sprzedaż choinek. 091 39 
20 096.

• Sprzedam wózek głęboki – spacerów-
ka, nosidełko, sprowadzony z Holandii, 
cena 100 zł. 091 39 25 671.

• Sprzedam segment młodzieżowy z 
łóżkiem piętrowym z materacami. 
Cena do uzgodnienia. 0509 86 17 25.

• Zgubiono rejestrację samochodową 
ZGL 33 KE. Dla znalazcy nagroda! Tel. 
0505 156 729.

• Sprzedam segment „WaRS”, cena 
300 zł (do uzgodnienia). Tel. 091 39 
22 �55.

• Sprzedaż choinek świeżych od 
15.12.2006 r. do Wigilii. Nowogard: 
ul. �00-lecia 26a (obok ciastkarni 
aspod); ul. Traugutta 2; ul. Wiejska 
40; obok sklepu wędkarskiego na 
przeciwko rynku, ul. Zamkowa.
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OFErTY PrACY PUPINFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

PCk - 091 392 17 01

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWóZ OSóB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks

Nowogard 11.12.2006r.

OFeRTY PRaCY 
PUP GOleNIóW, 

FIlIa NOWOGaRD
1. Mechanik samochodów osobo-

wych
2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Operator prasy hydraulicznej
5. Magazynier
6. Pomocnik szklarza
7. Elektryk, mechanik traktorzysta
8. Robotnik rolny
9. Pracownik utrzymania czystości 
10. Lakiernik
11. Kierowca handlowiec 
12. Ochroniarz 
13. pomoc kuchenna

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Rzeźnik (Goleniów)
2. Brygadzista produkcji, Koordyna-

tor produkcji (Goleniów)
3. Pracownik gospodarczy, elektro-

mechanik, blacharz samochodo-
wy, operator myjni, sprzedawca-
magazynier (Szczecin Dąbie)

4. Wychowawca (Mosty)
5. Mechanik maszyn i urządzeń 

(Płoty)
6. Szwaczka (stegnówka przemysło-

wa), pomocnik szwaczki, mecha-
nik maszyn do szycia(Goleniów)

7. sprzedawca (Goleniów)
8. pomocnik biurowy ( orzeczenie o 

niepełnosprawności – umiarko-
wane (Gryfice)

9. Kierowca C+E (Barlinek), (Gryfice)
10. Kucharz, pomocnik kucharza, 

pokojówka, kelnerka (Rewal)
11. Przedstawiciel handlowy(zachod

niopomorskie)
*********

12. Elektroenergetyk z uprawnieniami 
SEP (Warszawa)

13. Magazynier (Gądki k. Poznania)
14. Nauczyciel: matematyki, infor-

matyki, techniki, fizyki (Przybier-
nów)

15. Robotnik budowlany (cały kraj)
16. Mechanik, ślusarz narzędziowy, 

spawacz, operator centra ob-
róbczego, operator zgrzewarek, 
mistrz produkcji, purchasing 
manager w dziale utrzymania 
ruchu, project manager, pra-
cownik działu IT, operator prasy 
hydraulicznej(Wałcz)

17. Brukarz (cały kraj)
18. Murarz (Żyrardów )
19. elektromonter,  elektromon-

ter układów pomiarowych i 
automatyki(Katowice)

20. Kompletator, malarz – konserwa-
tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

21. Murarz, pomocnik murarza, tyn-
karz, malarz, zbrojarz, glazurnik, 
posadzkarz, cieśla(Gdynia)

22. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)

Od 10.12.2006 r.
Szczecin 5.21, 6.54, 11.01, 15.24 (1), 16.59 (2), 19.21 (3), 20.01
kołobrzeg 7.51, 8.42 (4), 11.58 (2), 14.43, 17.52 (1), 20.54
Gryfice 22.54
Legenda: 1) – kursuje codziennie oprócz 25.12, 1.01, 8.04.  
2) – Pomerania 3) – do Bielska Białej kursuje 23.06 – 2.09 (pociąg 
pośpieszny) 4) – z Bielska Białej Głównej kursuje 23.06 – 2.09  
(pociąg pośpieszny)

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele
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Krystian Miklas tym razem bramki nie strzelił

Trampkarze: Słaba jesień, ale...
Dziś przedstawiamy dalszą część podsumowania wyników drużyn młodzieżowych nowogardzkie-

go Pomorzanina. W poprzednim wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego” przybliżyliśmy osiągnięcia 
zespołu występującego w I klasie juniorów, teraz przyszła pora na trampkarzy.

Już pierwszy rzut oka na ta-
belę pokazuje, że wyniki osią-
gane przez naszych trampkarzy, 
delikatnie mówiąc, do najlep-
szych nie należą. Jednak zanim 
ktoś wyrazi miażdżącą krytykę 
naszych szkoleniowców warto 
zwrócić uwagę na jedną rzecz. 

Grając z drużynami ze Szcze-
cina, Polic, Stargardu czy Gry-
fina nasi trampkarze lokują się 
w dolnych rejonach tabeli lub 
zajmują ostatnią pozycję. Moż-
na by powrócić do stosowanych 
przed laty praktyk i mierzyć się z 
zespołami z okolic Nowogardu. 
Wygranych byłoby z pewnością 
więcej. Lepszym rozwiązaniem 
wydaje się być gra z najlepszy-
mi zespołami w województwie i 
uczenie się od nich, nawet po-
przez zbieranie czasami srogich 
batów. 

Jest jeszcze jeden plus rywa-
lizacji z renomowanymi zespo-
łami. Wspominany już młody 
piłkarz z naszego miasta Karol 
Kucharewicz trafił do szcze-
cińskiej Pogoni bo, jak mówił, 
dodatkowo mobilizował się na 
mecz z nimi i dzięki temu zo-
stał zauważony. A na meczach 
ze Spartą Gryfice raczej nie ma 
szczecińskich szkoleniowców, 
którzy mogliby wyłowić jakiś 
talent.

Czas na krótkie podsumowa-
nie jesieni.

Liga wojewódzka trampka-
rzy starszych rocznik 1992/93

Trampkarze rocznika 1992/93  
nie zaliczają tej jesieni do uda-
nej. Nie udało się im wygrać 
żadnego meczu, trzykrotnie 
zaliczając mało chlubne dwócy-
frówki (z Błękitnymi Stargard, 
Energetykiem Junior Gryfino i 
SALOS-em Szczecin) i tryz razy 
niebezpiecznie się do nich zbli-
żając (z Pogonią Szczecin SSA, 
SALOS-me Szczecin II i KP 
Police). Tylko w jednym meczu 
udało im się nawiązać walkę 
gdy na własnym boisku ulegli 
Arkoni Szczecin. Bolesne jest 
również to, że w dziesięciu me-
czach zdołali zdobyć zaledwie 
cztery bramki tracąc ich 74. Nie 
powinna więc dziwić ostatnia 
pozycja w tabeli. 

Puchar nike Trampkarze 
rocznik 1993

Nieco lepiej zaprezentowali 
się trampkarze rocznika 1993 
grający w ramach Pucharu 
Nike. 

Zawodnicy także zaliczyli 
jedną wpadkę w postaci dwócy-
frówki (z Salosem Szczecin II 
na ich boisku), ale udało im się 
pokonać na własnym boisku Inę 
Goleniów i Błękitnych Stargard 

na wyjeździe. Co prawda mają 
w swoim dorobku dziewięć 
punktów, ale trzy z nich, podob-
nie jak pozostałe drużyny, za 
walkower oddany przez zespół 
Pogoni Nowej Szczecin. Znacz-
nie lepiej wygląda też bilans 
bramkowy, choć trudno było-
by go nazwać korzystnym. W 
dziewięciu meczach nasi gracze 
zdobyli 14 bramek tracąc 41.

Streetball 
w nowogardzie

Dnia 09.12.2006r. w hali sportowej ZSO w 
Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 78 odbył 
się kolejny turniej koszykówki ulicznej. Do rywa-
lizacji zgłosiło się 21 zespołów z Goleniowa,Reska, 
Płot, Stargardu i Nowogardu, z których utworzono 
trzy kategorie wiekowe. W kategorii dziewcząt 
zwyciężył zespół Miziory, drugi był WIATR, a 
trzeci W pół do trzeciej. W  kategorii gimnazja 
pierwsze miejsce Drzazgi, drugie Miziory, a 
trzecie Banda Dziadzi. Najwięcej zespołów, bo aż 
11 wystartowało w kategorii OPEN, w której to 
zwyciężył zespół Podema Team, drugi Pędzący po 
browar, a trzeci Górale z nad morza. W konkursie 
rzutów za 3 punkty zwyciężyła Justyna Rokosz, 
natomiast konkurs wsadów wygrał Rafał Kędzier-
ski.  Impreza ta mogła się odbyć dzięki sponsorom 
SKATE SHOP TRRREK- państwa Kędzierskich, 
PARTNERS- pani Beata i pan Waldemar Siupik, 
Kretman, pan Dominik Gołąb, państwo Opala, 
pizzeria Neptun, kebab Arkadas, Asprod, pan 
Dariusz Szulejko, pan Janusz Sienkiewicz, pan 
Mirosław Chmielnicki, MaxNet. Organizatorami 
imprezy było ognisko TKKF „WODNIAK” oraz 
UKS „TRÓJKA” NIEBIESKA TEAM NOWO-
GARD. Duże zainteresowanie koszykówką, oraz 
świetna atmosfera podczas imprezy, świadczą o 
potrzebie organizowania podobnych imprez w 
przyszłości. 

ZAPRASZAMY

Wyniki rundy jesiennej
Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów                     2 : 1
Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin I                 1 : 6,
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Junior Gryfino        0 : 6,
SALOS Szczecin II           - Pomorzanin Nowogard           11 : 4,
Pomorzanin Nowogard - MKS Pogoń Szczecin SSA        1 : �,
Stal Szczecin                  - Pomorzanin Nowogard              5 : 0,
Pomorzanin Nowogard - KP Police                        1 : 4,
Błękitni Stargard           - Pomorzanin Nowogard      1 : 2,
Pogoń Nowa Szczecin - Pomorzanin Nowogard     0 : 3  WO
Tabela po rundzie jesiennej
1.  KP Police  9 27 43-1
2.  SALOS Szczecin I 9 21 30-12
3.  Energetyk Junior Gryfino 9 21 26-12
4.  SALOS Szczecin II 9 18 37-16
5.  MKS Pogoń Szczecin SSA 9 15 20-16
6.  Błękitni Stargard 9 10 12-20
7.  Stal Szczecin 9 9 10-21
�.  Pomorzanin Nowogard 9 9 14-41
9.  Ina Goleniów 9 4 6-32
10.  Pogoń Nowa Szczecin 9 0 0-27

Wyniki rundy jesiennej
MKS Pogoń Szczecin SSA - Pomorzanin Nowogard  9 : 1.,
Pomorzanin Nowogard - Błękitni Stargard   1 :11,
SALOS Szczecin II - Pomorzanin Nowogard   9 : 0,
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard    5 : 0,
Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin   1 : 2,
Energetyk Junior Gryfino - Pomorzanin Nowogard  10 : 0,
Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin I   0 :1�,
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard   2 : 1,
Pomorzanin Nowogard - KP Police    0 : 9.
Tabela po rundzie jesiennej
1.  Stal Szczecin 9 24 32-5
2.  Błękitni Stargard 9 21 34-6
3.  SALOS Szczecin I 9 21 38-7
4.  MKS Pogoń Szczecin SSA 6 20-14
5.  Ina Goleniów 6 -10
6.  KP Police  9 12 22-16
7.  Energetyk Junior Gryfino 9 9 22-22
8.  SALOS Szczecin II 9 8 13-22
9.  Arkonia Szczecin 9 6 8-26
10.  Pomorzanin Nowogard 9 0 4-�4

Mikołajki 
w Gimnazjum nr 1

W środę 6 grudnia w Gimnazjum nr 1 zapano-
wał „Mikołajkowy” nastrój. Na szkolnych kory-
tarzach można było zobaczyć Mikołaja. Punktem 
kulminacyjnym tego szczególnego dnia były 
rozgrywki sportowe między uczniami a nauczy-
cielami. Drużyny mieszane rozegrały dwa mecze. 
Pierwszy mecz w kosza pomimo wyrównanej 
walki przegrali 1 punktem nauczyciele. Drugą 
zaplanowaną grą była siatkówka. Uczniowie nie 
dali szans nauczycielom wygrywając w 3 setach.

Całemu spotkaniu towarzyszyło wiele emocji 
i fantastyczny doping, a w przerwach meczu 
mogliśmy zobaczyć prawdziwe chirleaderki. 
Cała społeczność szkolna składa podziękowania 
Świętemu Mikołajowi za to, że dokonał rzeczy 
niebywałej – zintegrował środowisko uczniowskie 
i nauczycielskie. Miejmy nadzieję, że na trwałe.

anita rybus
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Cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

ReklaMa

Przyjmę do pracy 
w firmie geodezyjnej 

TeCHNIka GeODeTĘ 
oraz OSOBĘ Ze ŚReDNIM 

WYkSZTaŁCeNIeM 
osoby zainteresowane proszę 

o kontakt pod nr 0608 622 920

SPRZEDAŻ CHOINEK 
 ŚWIERK 
 SREBRNY         
- różne wielkości - drzewka rosnące -
 091 39 104 16 
 0661 957 625            Długołęka

ReklaMa

W obiektywie Jana korneluka

Gdzie są takie drogi i ścieżki w Nowogardzie?
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

MAGAZYN

czytaj na str. 6

BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

ReklaMa ReklaMa

Wystawa w Książnicy Pomorskiej

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

Restauracja OSKAR 
zaprasza 

na Bal Sylwestrowy 
– wyśmienity obiad 
– obfity bufet na zimno i ciepło, 
   m.in. indyk faszerowany, prosiak z rożna 

           Cena 350,00 zł od pary 
    Gra zespół „TY i JA” z Inowrocławia 

        Tel. 091 39 20 091

ReklaMa
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kaleNDaRiUM
15 gRUDNia 
imieniny: Celina, Drogosław, Drogosława, Iga, Ignacja, 
Ignacy, Krystiana, Teodor, Walerian i Wolimir

16 gRUDNia
imieniny: Ananiasz, Adelajda, Albina, Alina, Eu-
zebiusz, Walenty, Walentyn, Wolisław, Wolisława, 
Zdziesław i Zdziesława

17 gRUDNia
imieniny: Florian, Jolanta, Łazarz, Wiwina, Żerosław, 
Żyrosław, Łukasz
ONZ - Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą 
wobec Kobiet. 

18 gRUDNia
imieniny: Bogusław, Gościmiar, Gracjan, Gracjana, 
Nemezja i Wszemir
ONZ - Międzynarodowy Dzień Migranta

ReklaMa

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

POmóżmy SOBIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych: 
spodnie sztruksy męskie, kurtka męska jesien-
na, kurtka młodzieżowa skórzana, 2 marynarki 
męskie, sweter damski, sukienka, płaszcz męski 
(czarny wełniany). Potrzebujących zapraszamy 
do redakcji.

• Oddam gratis telewizor Philips kolorowy, 21 
cali, bez pilota, ul. 15 Lutego 11B/10 po 15.00, 
tel. 091 39 25 436

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Nietypowa lekcja podstaw 
przedsiębiorczości

W piątek, 8 grudnia 2006 r., 
uczniowie klasy IIa (o profilu 
informatycznym z elementami 
zarządzania) II Liceum Ogólno-
kształcącego przybyli na zapro-
szenie pani Krystyny Dwornik, 
zastępcy kierownika Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodar-
czego, na lekcję przedsiębiorczo-
ści do sali obrad Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. Młodzież 
wraz z panią Anną Sienkiewicz 
(nauczycielem matematyki i 
podstaw przedsiębiorczości w 
II LO) uczestniczyła w ponad 
dwugodzinnym spotkaniu, na 
którym poznaliśmy procedurę 
zakładania firmy. Pani Krystyna 
Dwornik zwróciła uwagę, że 
nim przyjdziemy do Urzędu 
do pokoju 210, by zarejestro-
wać firmę, musimy zaplanować 
własną działalność gospodarczą, 
czyli napisać swój własny biznes 
plan („Jeżeli nie wiesz dokąd 
zmierzasz, pomyślne wiatry nie 
będą Ci służyć”). Następnie pani 
Dwornik wyjaśniła nam, jakie 
firmy można zarejestrować w na-
szym Urzędzie w Nowogardzie, 
a jakie w Sądzie Rejestrowym w 
Szczecinie. Poznaliśmy druki, 
jakie należy wypełnić, by nasza 
firma indywidualna bądź spółka 
cywilna została zarejestrowana 
w naszym Urzędzie i by można 
było ją wpisać do ewidencji 
działalności gospodarczej. Były 
też ćwiczenia praktyczne: wy-
pełnialiśmy wniosek o wpis do 
ewidencji działalności gospo-
darczej, szukaliśmy przedmiotu 

działalności firmy w PKD, czyli 
w książce Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. Ćwiczenia prak-
tyczne były najbardziej znaczące, 
bo informacje dotyczące zakła-
dania działalności gospodar-
czej, prawidłowego wypełniania 
wniosków są niezbędne młodym 
i być może przyszłym przedsię-
biorcom.  

W drugiej części spotkania 
spotkaliśmy się z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej – panem 
Markiem Krzywanią. Miało ono 
na celu stworzyć klimat podobny 
od istniejącego na Sesjach Rady 
Miejskiej. Wywiad z Przewod-
niczącym Rady odbywał się 
przy włączonych mikrofonach.  
Zaprezentowane zostały organy 
kierujące naszą gminą, czyli te 
będące odpowiednikami orga-
nów państwowych, które teore-
tycznie są bliżej wiedzy uczniów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
po krótkim wprowadzeniu od-
powiadał na pytania zadawane 
przez młodzież dotyczące spraw 

naszego miasta i nowej Rady 
Miejskiej.

Pani Krystyna Dwornik za-
pewniała, że miasto jest otwarte 
na młodych ludzi, zachęcała nas, 
byśmy w przyszłości zakładali 
własne firmy, prowadzili własny 
biznes i korzystali z dotacji Urzę-
du Pracy i Unii Europejskiej.  
Mówiliśmy także  o wymianach 
młodzieży, które stanowią nie 
tylko dobrą podstawę do two-
rzenia sieci partnerskich miast, 
ale pomagają otworzyć się na 
inne narody i zrozumieć ich 
problemy. Otrzymaliśmy foldery 
i informatory, a młodzież najak-
tywniejszą nagrodzono bardzo 
dobrymi ocenami z podstaw 
przedsiębiorczości. Młodzież 
została zaproszona przez panią 
Krystynę Dwornik na kolejne 
spotkanie w marcu, a całość piąt-
kowych zajęć została uwieńczona 
na zdjęciach.

Agata Żelaznowska,
uczennica klasy IIa

Weekend w Kinie „Orzeł”

Pułapka
Thriller USA 2005 r., reż. David Slade, obasada Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra 

Oh, czas trwania 103 min., projekcja: piątek, sobota godzina 19.00.
Czternastoletnia Hayley Stark czatuje z Jeffem Kohlerem, przemiłym i eleganckim 

artystą fotografikiem. Z pozoru niewinne słowa są śmiertelnie niebezpieczną grą. Jeff 
proponuje spotkanie w kawiarni, dziewczynka zgadza się i już wkrótce zamykają się 
za nią masywne drzwi mieszkania dwukrotnie starszego od niej mężczyzny. Wszystko 
układa się zgodnie z planem drapieżcy. Ofiara zgadza się na sesję zdjęciową, sama 
nawet chce się rozebrać. W sieć wpadła łatwa zdobycz...

Ag
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Gdzie te klucze?

Najnowsze dzieje PiS-u 
nowogardzkiego

PiS nowogardzki prezentuje od wielu tygodni swoisty popis działań poli-
tycznych. Zaczęło się od drobnych skandali z zamianą przez pełnomocnika 
bez uzgodnień kolejności miejsc kandydatów na listach wyborczych.

Potem był żenujący, jak na partię o ponad 20% poparciu w kraju, wynik 
wyborczy nowogardzkiego PiS-u (dwóch radnych w gminie i jeden w po-
wiecie).

Popieranie otwarcie kandydata SLD w II turze wyborów na burmistrza przez 
niektórych rozgoryczonych kandydatów PiS-u pozostawiamy bez komentarza 
traktując to jako wynik nieobliczalnej w skutkach frustracji poklęskowej.

Ostatnio otrzymaliśmy informację, że przewodniczący gminnego PiS-u 
wyjechał do pracy do Anglii zabierając ze sobą klucze do biura partii i zara-
zem biura poselskiego, nie informując zresztą o tym nikogo. Rozgoryczeni 
członkowie włącznie z posłem musieli odstać więc swoje przed zamkniętymi 
drzwiami pokoju przy ul. 700-lecia. Tak więc porządny PiS pewnie powinien 
zacząć porządki od siebie. Stara prawda, że „dobrze się gada gorzej się robi” 
wychodzi w tym wypadku na swoje.

Inf. własna

Parkingowy problem c.d.
Czytając w  DN wtorkowy artykuł na temat nowo wyremontowanej uliczki na 

osiedlu Radosław można było odnieść wrażenie, że zrobiono wszystko idealnie a 
mieszkańcy nadal są niezadowoleni. Owszem prace zostały wykonane bardzo do-
kładnie i starannie - chodnik i ulica pokryta kostką polbrukową daje dobry efekt, 
jednak pretensje mieszkańców osiedla mają swoje podstawy i są w pełni uzasadnione. 
Od początku zapewniano nas o budowie parkingów, tego samego typu jak na osiedlu 
„pomowskim”, gdzie samochody stoją obok siebie, prawie że prostopadle do osi jezdni. 
W tym celu przesunięto ogrodzenia i zlikwidowano część przydomowych ogródków 
mieszkańcom budynku sąsiadującego z osiedlem Radosław. 

Po rozpoczęciu prac, ułożeniu krawężników okazało się, że parking przy pierw-
szym bloku będzie nie tylko krótszy jak dotychczas, ale i węższy. Parkowanie będzie 
możliwe tylko równolegle do drogi wewnętrznej, co pozwoli na ustawienie zaledwie 
kilku pojazdów (jeden za drugim). Od początku mieszkańcy zgłaszali uwagi do 
wykonawcy prac budowlanych Pana Ajsa, który niestety nie zamierzał ich słuchać,  
kierowano je także do władz miejskich - bezskutecznie.

Wystarczyłoby poszerzyć parking o metr, a zmieściłoby się dwa razy więcej aut usta-
wianych jeden obok drugiego. Sytuacja przy następnym bloku wygląda jeszcze gorzej, 
wcześniej parkowało tam bez problemu kilka samochodów, obecnie mogą tylko trzy. 
Można wywnioskować, że zrobiono piękne parkingi, lecz mało funkcjonalne.

Być może wina leży po stronie projektanta, który źle rozplanował przebudowę, 
pojawia się jeszcze pytanie, w jakim celu zlikwidowano część ogródków skoro i tak 
nie zagospodarowano tej części terenu. Temat pozostawiamy otwarty i czekamy na 
szczegółowe wyjaśnienia, bo z oczekiwanego remontu trzeba się cieszyć, ale pozo-
staje niesmak, kiedy trzeba rywalizować z sąsiadem o miejsce na parkingu przed 
blokiem.

wiatr

mini skandal
Przy okazji tematu remontu uliczek na osiedlu Radosław pojawiła się 

sprawa zupełnie z innej beczki.  Przeglądając we wtorek internetową stronę 
urzędu miejskiego oniemiałem ze zdziwienia, oficjalny komunikat dotyczący 
uroczystego otwarcia ulicy przez burmistrza Kazimierza Ziembę zakończony 
został ciekawym zdaniem. 

Biorąc pod uwagę termin odbioru prac nie sposób zarzucić, iż temat 
przebudowy został podjęty w ramach kampanii wyborczej.

Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby podobne stwierdzenie padło przed 
wyborami, a jego autorem stał się któryś z kontrkandydatów, jednak kam-
pania już dawno zakończona, a burmistrz wybrany w demokratycznych 
wyborach.

Moim zdaniem zaistniała sytuacja zasługuje na miano mini skandalu, oso-
ba tworząca i odpowiedzialna za przekazywanie do wiadomości publicznej 
oficjalnych informacji, powinna zachowywać się jak rzecznik urzędu dbający 
o dobry wizerunek burmistrza urzędu i przede wszystkim swojego miejsca 
pracy, wszak nie ma nic gorszego jak „śmiecenie we własnym gronie”.

Albo ktoś się bardzo zapomniał i pomylił role, albo osoby będące odpowie-
dzialne za wizerunek urzędu są zwolennikami innej opcji politycznej, która 
w ostatnich wyborach przepadała z kretesem. 

Zapewne po przeczytaniu dzisiejszego DN tę sprawę burmistrz Kazimierz 
Ziemba wyjaśni szybko, przekonamy się wówczas jaki będzie kolejny oficjalny 
komunikat urzędu.

wiatr
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Pogodnych
 Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku
wszystkim dotychczasowym

 i przyszłym Klientom 
życzą

 FUH A. Fedeńczak i ATM s.c.
w Nowogardzie

Bezrobocie

W Nowogardzie i Osinie podobnie
W poprzednim wydaniu „Dziennika Nowogardzkiego” opublikowaliśmy dane Powiatowego Urzędu 

Pracy, według których na terenie powiatu goleniowskiego zanotowano spory spadek bezrobocia. Dziś 
prezentujemy dane dotyczące gmin Nowogard i Osina. Na tym terenie jest równie dobrze.

W styczniu br. w Nowogardzie 
było zarejestrowanych 3435 
osób, w tym 1882 kobiety. Od 
tego czasu liczba ta niemal sy-
stematycznie spadała by w listo-
padzie osiągnąć poziom 2022 
osób, w tym 1151 kobiet. Jak 
łatwo wyliczyć spadek w tym 
okresie wyniósł 1413 osób. W 
ciągu tych jedenastu miesięcy 

tylko raz zanotowano nie-
wielki wzrost liczby bez-
robotnych. W lipcu ilość 
osób zarejestrowanych w 
Urzędzie Pracy wzrósł o 
18 osób i zapewne byli to 
absolwenci szkół. Jednak 
już w sierpniu nastąpił 
powrót do tendencji spad-
kowej.

Podobnie jak w przy-
padku powiatu wpływ 
na tak dobre wyniki mia-

ło wiele czynników. Jednym z 
najważniejszych jest powstanie 
nowych zakładów pracy. Wiele 
osób znalazło zatrudnienie choć-
by w „Rieterze” produkującym 
elementy wnętrz samochodów 
czy „ODS-ie” gdzie pakuje się 
płyty CD i DVD. Nie można 
nie zauważyć wpływu emigra-
cji. Chyba każdy z mieszkań-

ców gminy Nowogard ma choć 
jednego znajomego, który w 
ostatnim roku opuścił nasz kraj 
w poszukiwaniu pracy w Anglii, 
Irlandii czy innego kraju Unii 
Europejskiej lub udał się za 
ocean. W tym roku PUP miał 
do dyspozycji rekordową sumę 
na walkę z bezrobociem i te pie-
niądze pozwoliły wielu osobom 

założyć własną działalność 
gospodarczą czy zmienić 
zawód na bardziej poszu-
kiwany. Również wzrost 
gospodarczy jaki notuje 
nasz kraj nie pozostał bez 
wpływu.

Tendencja spadkowa 
dotyczy również miesz-
kańców gminy Osina. W 
styczniu 415 z nich, w tym 
223 kobiety, było zareje-
strowanych w Urzędzie 
Pracy. W listopadzie liczba 
ta zmniejszyła się o 115 i 
wyniosła 300, w tym 178 
kobiet.

Przyczyny tego spadku są 
takie same jak w przypad-
ku powiatu goleniowskiego 
i gminy Nowogard.

Ag

Bezrobocie w gminie Nowogard w 2006 roku
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Bezrobocie w gminie Osina w 2006 roku
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Smacznie w Restauracji „marhaba”
Moda na bliskowschodnią kuchnię nie przemija i trudno się temu dziwić. Wszak 

nie jest to tylko kwestia panujących trendów. Orientalne potrawy są po prostu 
smaczne.

W mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej Restauracji Marhaba 
można skosztować tego, co w kuchni arabskiej najlepsze. „Od momentu przekro-
czenia progu naszej restauracji staramy się by klienci poczuli ciepło i serdeczność, która jest nieodłącznym 
elementem życia i kultury bliskowschodniej” – mówi mieszkaniec naszego miasta Ahmad Hamdan, 
który od pięciu miesięcy prowadzi ten lokal.

Menu to prawdziwa uczta dla smakoszy. Warto skosztować dobrze przygotowanych potraw znanych 
jako showarma, taouk, kofta. Wegetarianom polecamy dania z ciecierzycy i fasoli takie jak homous, 
foul i babaganuż. I, co ważne, wychodząc z restauracji rachunek z pewnością nas nie zszokuje.

TeKST SPONSOROWANy

Turystyka – 
wspólna sprawa

W środę w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego odbyło się spotkanie informacyjne 
dla przedsiębiorców, które prowadziła z-ca 
kierownika Wydziału Promocji Urzędu 
Gminy Krystyna Dwornik.

Celem spotkania z przedsiębiorcami jest 
rozwinięcie turystyki  gminie Nowogard. Jak 
poinformowała pani Dwornik są pieniądze 
unijne dla przedsiębiorców, którzy chcą roz-
wijać turystykę i w nią inwestować. Pienią-
dze te są przeznaczone na lata 2007 – 2013. 
Aby je otrzymać należy utworzyć grupę 
partnerską składającą się z przedsiębiorców, 
którzy będą współpracować w rozwijaniu 
turystyki. Taka grupa ma się zorganizować 
do 19.12.2006 r.

Środowe spotkanie było dopiero zalążkiem 
takiej współpracy, grupa musi opracować 
własny program by zdobyć pieniądze unij-
ne.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, 
iż obecnie jest brak jakiegokolwiek marke-
tingu, folderów, przewodników książkowych 
promujących naszą gminę, brak jest również 
informacji turystycznej.

A przecież Nowogard ma swoje atuty, 
które należy wykorzystać by ściągnąć tury-
stów do naszej gminy, a tym samym zdobyć 
pieniądze. Głównymi atutami Nowogardu 
są woda i las. Należy więc zagospodarować 
i maksymalnie wykorzystać nie tylko teren 
wokół jeziora, ale i samo jezioro. Pieniądze 
unijne będą dostępne pod koniec 2007 r. 
O dopłaty może wystąpić sama gmina, jak 
również konsorcjum składające się z kilku 
przedsiębiorców.

Jak poinformowała Krystyna Dwornik do 
projektu może przyłączyć się każdy w dowol-
nej chwili. Bliższe informacje można uzyskać 
u Krystyny Dwornik w Urzędzie Gminy pok. 
209, tel. 091 39 26 293 lub e-mail: kdwornik@
nowogard.pl; promocja@nowogard.pl.

I. Karczyński
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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W minioną środę obchodzili-
śmy 25 rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego. Z tej okazji w 
Książnicy Pomorskiej w Szcze-
cinie zorganizowano wystawę 
przypominającą tamte wyda-
rzenia.

Organizatorami tej ekspozycji 
są szczeciński oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej, Zarząd 
Regionu NSZZ Solidarność 
Pomorze Zachodnie i Książnica 
Pomorska.

Na wystawie znalazły się prze-
de wszystkim materiały przed-
stawiające wydarzenia z naszego 
regionu. Można było obejrzeć 
zdjęcia pokazujące manifestację, 

br ut a l n o ś ć 
ZOMO, jak i 
życie ówczes-
nego podzie-
mia. Artyku-
ły prasowe z 
tamtych lat, 
będące rów-
nież częścią 
w y s t a w y , 
znakomicie 
o d d a w a ł y 
podejście ko-
munistycz-
nych władz 
do stanu wo-
jennego. Z głośników płynęły 
dźwięki pieśni z tamtego okresu 

jak i nagrania rozmów 
milicjantów tłumiących 
manifestacje.

Znaleźliśmy też jeden 
nowogardzki akcent. Na 
liście internowanych w 
obozie w Wierzchowie 
pod numerem 32 od-
szukaliśmy nazwisko 
Andrzeja Fedeńczaka, 

przy którym jest adnotacja: „rol-
nik indyw. ur. 1955 Żabowo gm. 
Nowogard, intern 22.09, kawaler, 
rolnik.”

Wystawa cieszyła się sporym 
zainteresowaniem. Poza ofi-
cjelami zjawiło się sporo ludzi 
młodych i tych, którzy brali 
czynny udział w tamtych wyda-
rzeniach.

Ag

Wystawa w Książnicy Pomorskiej

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

Czym jest 
dla mnie stan 
wojenny?

Na odbywającej się w Książnicy Pomorskiej 
poświęconej 25 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego miałem okazję porozmawiać z jedną 
z uczestniczek tamtych wydarzeń. Opowiada-
jąc o represjach komunistycznych władz miała 
łzy w oczach a jej głos co chwilę się załamywał. 
Widać było, że te wydarzenia nadal tkwią w 
niej głęboko. A czym stan wojenny jest dla 
mnie, osoby znacznie od niej młodszej?

Jestem z pokolenia, które obudziło się pewnej 
niedzieli i nie było teleranka. Stan wojenny z 
perspektywy Nowogardu nie jawił mi się wów-
czas jako coś strasznego. Owszem, z rozmów 
rodziców wnioskowałem, ze jest to jakieś ważne 
wydarzenie, ale dla mnie ważniejsze było to, że 
następnego dnia nie musiałem iść do szkoły. Dla 
siedmiolatka równie dużą atrakcją był wojsko-
wy wóz opancerzony stojący przy zjeździe do 
Szczecina Dąbia. Pamiętam jeszcze opozycyjne 
piosenki z ojca kaset. Czasami nuciłem sobie tę 
„sławiącą” ZOMO: „Gazem, gazem po oczach/ 
Pałą, pałą przez łeb/ To jest praca urocza/ To jest 
nasz chleb...”

Istotę tego zdarzenia zacząłem pojmować 
później. Pamiętam szok, jaki przeżyłem, gdy 
po raz pierwszy zobaczyłem, znaną chyba 
wszystkim, scenę gdy milicyjny star rozjeżdża 
jednego z demonstrantów. W 1989 roku zo-
baczyłem w telewizji inną scenę. Przed jadącą 
na plac Tienanmen kolumnę czołgów wyszedł 
pewien Chińczyk i owe czołgi zatrzymały się. 
Działo się to w Chinach, kraju, w którym są 
obozy koncentracyjne a społeczeństwo jest 
kłopotliwym dla władz dodatkiem. Tymczasem 
w Polsce akt biernego oporu został zmiażdżony 
milicyjnym wozem. 

Dla mnie zestawienie tych dwóch obrazów 
oddaje istotę stanu wojennego. Mniej ważna jest 
odpowiedź czy Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 
ratował nasz kraj przed radziecką inwazją. 
Faktem jest, że rząd, który zwał się ludowym 
wykorzystał wojsko i milicję przeciwko temu 
właśnie ludowi i dlatego jest to jedno z najtra-
giczniejszych wydarzeń w XX wiecznej historii 
Polski.

Ag

Dział Świadczeń 
Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że rodzice dzieci urodzonych w 
roku 2000, uprawnionych w tut. Ośrodku do 
zasiłku rodzinnego, mogą składać wnioski o 
przyznanie
JEDNORAZOWEGO DODATKU Z TYTUŁU 
ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
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Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego

Pamięci ofiar stanu wojennego
W środę w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświę-

conej ofiarom stanu wojennego.

Elegia grudniowa
Jan Krzysztof Kelus

1982
Więc zabrali ci przyjaciół
tak po prostu w środku nocy
którą sam przeżyłeś jakoś
w osobowym śpiąc pociągu
rano przywiózł cię do miasta
jakiś osobowy pociąg
dowiedziałeś się: przyjaciół
zabierali w środku nocy

A więc znowu nie wrócimy
na czas jakiś do mieszkania
- Przecież tak już chyba było
czy wciąż musi być tak samo?
Za trzy dni zabiją ludzi
wczoraj wzięli ci przyjaciół
puste okna naszych mieszkań
tajniak w bramie, fiat przed bramą

Za trzy dni zabiją ludzi
tak po prostu przed kopalnią
mundurowa kukła powie
że zginęli znowu ludzie
- Przecież tak już chyba było
czy wciąż musi być tak samo?
- O tym, że zabili ludzi
znowu będą mówić „Grudzień”?

Szkoda, że się znowu skończy
tak jak w wierszu przyjaciela
szkoda, widać tak być musi
krew w ubrania ludzi wsiąknie
- Więc te same znów napisy
na papierze i kamieniu?
- Więc znów musi ktoś umierać
by ktoś inny żyć mógł godnie?

Czy znów ludzie będą patrzeć,
w szklany ekran szklanym wzrokiem
- Szkoda, że się tak skończyło
przecież mogło być inaczej
Czy powieszą na latarniach,
czy potrafią wam wybaczyć,
czy po prostu w szklany ekran
szklanym wzrokiem będą patrzeć? ...

„Uczciwość  rodzi się najprościej”

Ks. Jan Twardowski w swoich 
filozoficznych przemyśleniach i 
literackiej twórczości mówił, że 
uczciwość jest elementarną ce-
chą charakteru w postępowaniu 
etycznym.

Zapaść etyczna idzie w parze z 
zapaścią semantyczną, pisał Zbi-
gniew Herbert. Te jakże trafne 
stwierdzenia przywołanych poe-
tów, dotyczą przecież człowieka 
– Homo Sapiens!

Uważam, że większość ludzi 
nie kluczy, nie wymyśla po-
krętnych i haniebnych rozwią-
zań. Idzie prostą drogą, drogą 
prawdy!

Na wszelki wypadek stawia na 
niej znaki ostrzegawcze, infor-
macyjne i zakazu. W sytuacjach 
skrajnych, w obronie bytu i życia 
podejmuje walkę.

Taka drogę obrała „Solidar-
ność”, której ojcem duchowym 
był Jan Paweł II – Papież.

To największy ruch społecz-
ny jaki zrodził się w dziejach 
świata. Ponieważ zrodził się z 
uczciwości, odniósł spektaku-
larne zwycięstwo. I chociaż w 
jej struktury wdarła się Służba 
Bezpieczeństwa wraz z pod-
stępnym ramieniem, tajnymi 
współpracownikami (TW), a na 
drodze stanęły czołgi, nigdy nie 
skapitulowała. Przyniosła Polsce 

niepodległość, każe uczyć się tej 
niepodległości i ją pielęgnować. 
Walczy o wolność i godność 
każdego człowieka.

Idea „Solidarności” jest więc 
wciąż żywa i aktualna. Tam gdzie 
szuka się korzyści za wszelką 
cenę, tam rodzi się niesprawied-
liwość, kłamstwo, złodziejstwo, 
zawiść, bezwzględność, hańba 
i śmierć.

Obchody wprowadzenia stanu 
wojennego, to smutna uroczy-
stość, pełna refleksji. Ale to jest 
szczególna okazja, by wspomi-
nać Tych, którzy za tę uczciwość 
i szlachetność cierpieli i umierali. 
Składajmy Im zawsze hołd i od-
dajmy należny szacunek.

Nowogard, 
13 grudnia 2006 r.

T. Filipczak

Jej fundatorem jest stowa-
rzyszenie Civitas Christiana. 
Odsłonili ją wiceprezes Za-
chodniopomorskiego Oddziału 
stowarzyszenia Krzysztof Puc, 
przewodnicząca nowogardzkie-
go oddziału Barbara Gontarska i 
burmistrz Kazimierz Ziemba.

„W czasie mszy, którą odpra-

wiałem w intencji ofiar stanu 
wojennego przypomniałem swoje 
przeżycia związane z dniem 13 
grudnia 1981 roku. - powiedział 
nam ksiądz proboszcz Kazimierz 
Łukjaniuk – W tym czasie byłem 
wikariuszem w parafii św. Józefa 
na Pomorzanach w Szczecinie. 
Ten dzień rozpoczął się dla nas 

bardzo wcześnie, można powie-
dzieć w środku nocy. Właśnie 
wtedy zaczęły pojawiać się u nas 
pierwsze osoby informujące o 
aresztowaniach ich bliskich. Ni-
gdy nie zapomnę rodziny moich 
przyjaciół, którzy przyszli do nas 
z osiedla Słonecznego z płaczem, 
zmęczeni i zziębnięci, powiada-

miając o aresztowaniu 
męża i ojca. Najmłod-
sze dziecko miało wów-
czas trzy lata, a naj-
starsza córka chodziła 
do drugiej klasy szkoły 
podstawowej. Były to 
małe dzieci, które prze-
szły przez ten straszny 
dramat. I chociażby 
pamiętając tamte osoby 
nie można zaakcepto-
wać ogłoszenia stanu 
wojennego, nie mówiąc 
już o wszystkich ofia-
rach, które zginęły w 
tym czasie.”

Ag

Pamiątkowa tablica 
odsłonięta w kościele 
pw. św. Rafała Kali-
nowskiego.
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W obiektywie Jana korneluka

Nowogard „`̀wczoraj`̀”ulica 5 Marca

mikołaju Święty 
przywieź nam prezenty...

gościa. W wesołej atmosferze bawi-
ły się wszystkie dzieci z przedszkola. 
Dzieci były zachwycone obecnością 
Mikołaja i niezmiernie ciekawe co 
kryją zapakowane kolorowe pacz-
ki. Uśmiechnięte buziaki wyrażały 
radość z otrzymanego prezentu. 
Mamy pamiątkowe zdjęcia ze spot-
kania z Mikołajem. Obiecał do nas 
przyjechać za rok. Dzieci obiecały, 
że będą grzeczne, a my trzymamy je 
za słowo.

Bożonarodzeniowy nastrój towa-

rzyszy przedszkolakom już na dłu-
go przed Świętami. Bowiem grupa 
dzieci 6- letnich przygotowuje się do 
wystawienia  Jasełek. Przedstawienie 
odbędzie się 20 grudnia 2006 r.( śro-
da) o godz.16.00 w sali gimnastycz-
nej przedszkola. Po przedstawieniu 
w holu odbędzie się kiermasz stroi-
ków i ozdób bożonarodzeniowych. 

Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor 

Przedszkola Publicznego nr 3
mgr Ewa Wróbel

Piekarni 
B.W. Pędziszczak 
i piekarni Karsk 

R. Ławniczak 
i J. Lisiewicz 

za zasponsorowanie 
wypieków 

na odpust św. Barbary 
podziękowania 

składa sołtys Karska

Takie życzenia wysłały dzieci z 
naszego przedszkola w liście do 
Mikołaja w październiku. Na speł-
nienie swoich marzeń czekały dwa 
miesiące. Okres oczekiwania na 
spotkanie z Mikołajem upływał na 
szczególnych przygotowaniach: do-
braniu odpowiedniego stroju do 
przebrania, wykonaniu ozdób cho-
inkowych, ubraniu choinki i udeko-
rowaniu sali. Pracy było co nie mia-
ra. Do przyjęcia szczególnego gościa 
byliśmy gotowi 6.XII.06r.  Przyje-

chał do nas nazajutrz z ogromnym 
koszem pełnym prezentów dla każ-
dego dziecka. Dzieci powitały Mi-
kołaja okrzykami i brawami. Rozpo-
częły się tańce, śpiewy i korowody z 
udziałem  tak długo oczekiwanego 
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księgowy
(nr ref– miejsce pracy Nowogard)

Kandydat na w/w stanowisku będzie odpowiedzialny za bieżące pro-
wadzenie księgowości, kontrolę prawidłowości prowadzenia doku-
mentacji finansowej zakładu produkcyjnego, przygotowywanie spra-
wozdań finansowych oraz analiz i raportów dla zarządu.

Wymagania:
• Wykształcenie (co najmniej średnie) kierunkowe: finanse, rachunko-
wość bądź pokrewne; 
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• Znajomość języka angielskiego mile widziana;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz systemów fi-
nansowo-księgowych;
• Odpowiedzialność, samodzielność oraz odporność na stres.

Oferujemy:
• Możliwość rozwoju w międzynarodowym koncernie;
• Stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
• Konkurencyjne wynagrodzenie;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w 
postaci CV i LM opatrzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie 

danych osobowych na adres:
Roman Aleksy Doradztwo Organizacyjne

ul. Opolska 22; 40 – 084 Katowice
Mail: praca@aleksy.pl

Aplikacje przekażemy bezpośrednio naszemu Klientowi.

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

b r y g a d z i s t a 
Wymagania: - doświadczenie w kierowaniu większymi grupami osób
 - znajomość języka angielskiego
 - bardzo dobra organizacja pracy 
 - wykształcenie średnie 
 - komunikatywność
 - obsługa PC
 - odporność na stres

Oferujemy: - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 - dobre warunki finansowe

CV + List motywacyjny prosimy przesyłać na w/w adres.

Prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ochronie 
Danych Osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883/”.

UWAGA!!!!        Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…
Organizujemy kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.
Konkurencyjne ceny!!!

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67

KARP ŚWIeży 
karmiony naturalnie

Sprzedaż od 21.12.2006 r.

- obok sklepu wędkarskiego 
(na przeciwko rynku)

- ul. Wiejska 40

NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO 

W GOLENIOWIE 
informuje, że 

w dniu 29 grudnia 2006 r. 

Kasa Urzędu będzie nieczynna.

Przyjmę do pracy 
na stanowisko 

barman – kelner 
Tel. 091 39 26 925

Oferuję: podłączenie przydomowej 
oczyszczalni scieków, transport 

– Iveco, przyczepka VW LT
Tel: 091 39 25 460, 0698 407 177

WykONyWaNie 
robót koparką oraz 

młotem hydraulicznym

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
CAR-AUDIO & TUNING

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 maja 44 • tel. 660797830
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aUTODeMONTaŻ
SaMOcHODOWe
cZĘŚci UŻyWaNe 

i NOWe 
ORaZ OPONy 

SkUP 
SaMOcHODÓW

 ROZBiTycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNOŚĆ gOTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pl

tel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQUeLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWeNCI!!! 

CeNy PROmOCyJNe!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni 
na korzystnych warunkach płacowych 
dwóch pracowników do pracy w war-
sztacie przyzakładowym w zawodach:

ślusarz - spawacz 
z uprawnieniami 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać osobiście lub telefonicznie w biu-
rze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. 
Bohaterów Warszawy 103, telefon 091 
57 92 641 lub 091 57 92 651.  Eugeniusz 
Niziński - telefon  091 57 92 641 lub Lu-
cyna Warian - telefon  091 57 92 651.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

P A N E L E
Podłogowe: firmy • Classer
                                • Kronopol
Ścienne MDF zamówienia w 3 dni
PCV „plastic” - zewnętrzne mrozoodporne
                          - wewnętrzne
Listwy przypodłogowe – NOWOŚĆ!!!
Listwy drewniane – parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne, krawędziaki, sklejki, 
pokrycia dachowe, rulony kolorowe, kleje, 
środki przeciwgrzybowe i przeciw pleśni
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Ceny do uzgodnienia!
Sklep w Domu Rzemiosła, 

ul. 3 maja 48 
(wjazd od restauracji „Przystań”)
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OG£OSZENIA 
drObNE

NieRUcHOMOŚci
• Sprzedam pawilon handlowy z wy-

posażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0660 412 121.

• Sprzedam dom 120 m kw. + podda-
sze 100 m kw., 5 km od Nowogardu 
+ pomieszczenia gospodarcze + 5 ha 
ziemi. Cena 210.000 zł – bez pośred-
ników. 0691 209 559.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77 m kw., 
wysoki standard, ul. Boh. Warszawy. 
Cena 140.000 zł + garaż 12.000 zł. Tel. 
0605 686 508.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia. 0888 
311 416.

• kupię mieszkanie, ew. strych w no-
wym budownictwie – Nowogard, 
2,3 pokoje, własnościowe. 0660 
424 989.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, po remoncie. 0604 
787 696.

• Odstąpię sklep w Domu Rzemiosła. 
0604 109 931. 

• Wynajmę kawalerkę. 0508 105 332.
• Wynajmę lokal do zorganizowania 

Sylwestra wraz z całą zastawą stoło-
wą, możliwość przygotowania kon-
sumpcji. 091 39 20 095.

MOTORyZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia; kupię 4 felgi sta-
lowe 15” do Renault laguna ii z 
1999 roku w bdb stanie. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + 
gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.

• Ford Transit 2.6D, 1990 r., silnik po re-
moncie, cena 7.500 zł. 0603 895 622.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1987 r. + gaz, 
cena 2.100 zł. 0698 397 889.

ROlNicTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 
przekopanie działki glebogryzar-
ką wraz z siewem żyta na poplon 
za jedyne 0,40 zł od metra kw. 
oraz rekultywacja wyschniętych 
trawników. inżynier rolnik. 0600 
653 124.

• Prosięta sprzedam. Korytowo 38.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Sprzedam perliczki oraz kury zielo-

nonóżki kuropatwione 5-miesięczne. 
091 39 20 307.

• Miód z własnej pasieki sprzedam, 
18 zł z dowozem do klienta. 091 39 
22 752.

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 104 15.

•  Sprzedam prosiaki tel. 0696 659 660. 

USŁUgi
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szyb-
ki czas realizacji, faktury VAT.	 0605	
522	340.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851.

• DyWaNOPRaNie – 0604 373 143.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Usługi transportowe 1,5 t. 0503 

322 168.
• Usługi remontowe, montaż, regips, 

panele, glazura, malowanie, facho-
we wykończenia. 0600 121 043, 0663 
312 601.

• Transport, przeprowadzki – 0604 
516 451.

• NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-
towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie, 
meble na wymiar. 0606 883 936.

• Przewóz osób do Niemiec z miej-
sca zamieszkania docelowo. 0503 
322 168.

• Remonty mieszkań wykonam – ta-
nio. 0608 364 330.

• Naprawa żaluzji, wymiana sznurków, 
rolety materiałowe. Tanio! 091 39 
72 656.

• Serwis komputerowy, projektowa-
nie stron internetowych, pogotowie 
komputerowe 24 h. Masz problem? 
Zadzwoń! 0517 847 845.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 
02, 0602 401 331.

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-
pów. Wymagane prawo jazdy. 0512 
131 567.

• Potrzebna opiekunka z sercem do 

starszego, leżącego mężczyzny od 
18.12.2006 r. 0509 355 480. 

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Poszukuję pracownika – ślusarz 
– spawacz. 0662 046 807.

• Zaopiekuję się dziećmi w noc sylwe-
strową. 0880 690 330.

• Przyjmę płytkarzy, regipsiarzy i 
szpachlarzy. Praca od dzieła. 0505 94 
17 65.

iNNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDODNIE-
NIA, TEL. 0605 522 340.

• kupię – sprzedam pilarki spalino-
we firmy Husqvarna (na części). 
Tel. 091 39 268 57 – od 9.00 do 
17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam białe pudelki miniaturki. 
0697 99 26 05.

• Sofa 3-osobowa + 2 fotele + 2 pufy, 
pokrycie pluszowe, wykończenie dę-
bina. Cena 950 zł. 0603 895 622.

• Hurtowa sprzedaż choinek. 091 39 
20 096.

• Sprzedam segment młodzieżowy z 
łóżkiem piętrowym z materacami. 
Cena do uzgodnienia. 0509 86 17 25.

• Sprzedam segment „WaRS”, cena 
300 zł (do uzgodnienia). Tel. 091 
39 22 855.

• Znaleziono tablicę rejestracyjną ZST 
74PN. 091 39 106 22.

• Sprzedam wózek dziecinny głęboki 
ze spacerówką. 091 39 25 593.

• „W związku z czteroletnim proce-
sem sądowym oraz zawartą, w dniu 
23.10.2006 r. ugodą sądową, wyrażam 
żal, że podając w 2002 r. do publicz-
nej wiadomości informacje o działa-
niach Pana Zielińskiego Macieja, nie 
dołożyłem wszelkich starań, aby te 
zawarte w gazecie w 2002 r. były tak 
szczegółowe, że nie budziłyby wąt-
pliwości, co do stanu faktycznego 
zaistniałych zdarzeń. Przykrym jest 
fakt, że wzburzenie, jakiego doznał 
Pan Zieliński Maciej spowodowało 
wzajemne oskarżenia i długotrwały 
proces sądowy. Dla absolutnego za-
kończenia nieporozumienia jestem 
gotów złożyć przeprosiny na rzecz 
Pana Zielińskiego Macieja, co niniej-
szym czynię. Przepraszam. Wojciech 
Włodarczyk.”

• Mikołaj na święta, tanio! 0660 
634 337.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a 

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego, położonego w Nowogardzie 
przy ul. Boh. Warszawy 44B. 

Dane o lokalu: 3 pokoje, pow. użytkowa 59,9 m kw., II piętro, czynsz 365,00 zł, 
wyposażenie  ponad standardowe, cena: 74.336 zł. 
Oględziny lokalu - w dniach od 18 do 20 grudnia 2006 r., po uprzednim uzgod-
nieniu telefonicznym.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, do dnia 21 grudnia 2006 r., 
godz. 12.00 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg”. Rozpatrzenie ofert godz. 12.15. 
Wpłaty wadium w wysokości 1.500 zł należy dokonać w kasie SM „Cisy”. Termin 
ewentualnego dodatkowego przetargu ustnego ustalony zostanie bezpośrednio 
po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert. Więcej informacji można uzyskać w 
SM „Cisy” pod nr tel. 0697 104 578.

SPRZeDaŻ cHOiNek ŚWieŻycH 
od 15.12.2006 r. do Wigilii 

- ul. 700-lecia 26a (obok ciastkarni Asprod)
- ul. Traugutta 2
- ul. Wiejska 40
- obok sklepu wędkarskiego 
    (na przeciwko rynku)
- ul. Zamkowa

SYLWESTER 
PUB 

„PASADeNA” 

Gra zespół 
Zbyszka Jarycha 

Cena 120 zł od osoby 
Tel. 0606 612 367
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cyfrowy 
druk kolorowy 
KSeRO KOLOROWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia 
najlepszej szefowej 

Pani monice Pietrzak 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
personel „15 Południka”

Pani 
Uli Pietrzak 

Przemiłej chwili 
podczas Wigilii, 

marzeń spełnienia 
w dniu Bożego Narodzenia, 

wrażeń moc w Sylwestrową noc, 
dużo uroku w Nowym 2007 Roku 

życzy 
personel 

„15 Południka”

Zagubiono książki 
z biblioteki publicznej w czarnej reklamówce

Uczciwy znalazca proszony jest 
o zwrot do redakcji DN
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Krzyżówka nr 50kupon nr 50 Humor 
Henia Szczupaka

Na SZcZyTacH
Ziarna
Starły żarna.
A plewa?
Dobrze się miewa.

ŚWiĘTa ŚWiĘTa…
W zgodzie z tradycją i bontonem
Exodus w święta trwa rodowy.
Drogi przez to obciążone,
Jak później przewód pokarmowy.
W stadle zwykle zawczasu
Role są podzielone:
Mąż robi wykaz frykasów,
Reszta spada na żonę.
Że smutno w święta bez kolęd,
Zgadzam się w każdym calu:
Więc nućmy je przy stole,
Pod stołem zaś – „Góralu…”.
Fetować święta lubią rodacy,
Hucznie, rodzinnie, ochoczo,
Aby - gdy miną – pójść do pracy – 
Wypocząć.
Powiadają, że po to wymyślono święta
Aby gościa nikt nie śmiał uznać za natręta.
By święta szybko minęły,
Nieba o to proście,
Bo prędzej nie odetchniecie
Nim wyjadą goście…

POle DZiaŁaNia
Znalazł swoje pole
Przy biesiadnym stole.

Rozwiązanie krzyżówki nr 
49 brzmiało: GORĄCZKA 
ZAKUPóW.

Poprawne odpowiedzi nade-
słali: Jan Nikicin – Wodzisław, 
Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Jerzy Zawadzki – Orzechowo, 
Iwona Kochelska – Błotno, Te-
resa Młynarska – Słajsino, Maria 
Gortat – Czermnica, Krystyna 
Panek – Stare Wyszomierki oraz 
z Nowogardu: Bogdana Walew-

ska, Franciszek Palenica, Lucyna 
Andrzejczak, Alicja Wiśniewska, 
Andrzej Leszczyński, Szczepan 
Falaciński, Magdalena Czupryń-
ska, Stanisława Pokorska, Ry-
szard Gutowski, Janina Zamor-
ska, Andrzej Włodek, Kazimiera 
Zwierzak, Barbara Karaźniewicz, 
Zdzisława Chorążyczewska, Ma-
rzena Ustyjańczuk, Władysława 
Kubisz, Jerzy Siedlecki, Regina 
Orłowska, Teresa Mikłaszewicz, 

Barbara Bartosik, Józef Górzyń-
ski, Halina Szwal, Jan Wawreń-
czuk, Przemysław Sońtka, Halina 
Stefańska.

Prenumeraty „DN” na sty-
czeń 2007 r wylosowali:

- Regina Orłowska,
- Stanisława Pokorska,
- Jan Wawreńczuk

Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BiŃcZyk - liNia RegUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.55, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 17.50, 18.20, 
18.40, 20.00.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 19.25, 
19.40, 20.15, 21.40.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

RegUlaRNa liNia MikROBUSOWa SeROcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy druk 
kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Od 10.12.2006 r.
Szczecin 5.21, 6.54, 11.01, 15.24 (1), 16.59 (2), 19.21 (3), 20.01
kołobrzeg 7.51, 8.42 (4), 11.58 (2), 14.43, 17.52 (1), 20.54
gryfice 22.54
Legenda: 1) – kursuje codziennie oprócz 25.12, 1.01, 8.04.  
2) – Pomerania 3) – do Bielska Białej kursuje 23.06 – 2.09 (pociąg 
pośpieszny) 4) – z Bielska Białej Głównej kursuje 23.06 – 2.09  
(pociąg pośpieszny)

8 grudnia 2006 r., Marek Machnik, ur. 1962 r., Nowogard

10 grudnia 2006 r., Tadeusz Tomicki, ur. 1924 r., Kulice

12 grudnia 2006 r., anna Parobiec, ur. 1924 r., Bienice

Nowogard 14.12.2006r.
OFeRTy PRacy PUP gOleNiÓW, 

Filia NOWOgaRD
1. Mechanik samochodów osobo-

wych
2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Robotnik rolny
5. Lakiernik
6. Kierowca handlowiec 
7. Ochroniarz 
8. pomoc kuchenna
9. Kelner, barman

OFeRTy PRacy SPOZa ReJONU
1. Pracownik gospodarczy, elektro-

mechanik, blacharz samochodo-
wy, operator myjni, sprzedawca-
magazynier (Szczecin Dąbie)

2. Wychowawca (Mosty)
3. Mechanik maszyn i urządzeń (Pło-

ty)
4. Szwaczka (stegnówka przemysło-

wa), pomocnik szwaczki, mechanik 
maszyn do szycia(Goleniów)

5. sprzedawca (Goleniów)
6. pomocnik biurowy ( orzeczenie o 

niepełnosprawności – umiarkowa-
ne (Gryfice)

7. Kierowca C+E (Barlinek),(Gryfice)
8. Kucharz, pomocnik kucharza, 

pokojówka, kelnerka (Rewal)
9. Przedstawiciel handlowy(zachodn

iopomorskie)
*********

10. Elektroenergetyk z uprawnieniami 
SEP (Warszawa)

11. Nauczyciel: matematyki, informa-
tyki, techniki, fizyki (Przybiernów)

12. Robotnik budowlany (cały kraj)
13. Mechanik, ślusarz narzędziowy, 

spawacz, operator centra obrób-
czego, operator zgrzewarek, mistrz 
produkcji, purchasing manager w 
dziale utrzymania ruchu, project 
manager, pracownik działu IT, ope-
rator prasy hydraulicznej(Wałcz)

14. Brukarz (cały kraj)
15. Murarz (Żyrardów )
16. elektromonter,  elektromon-

ter układów pomiarowych i 
automatyki(Katowice)

17. Kompletator, malarz – konserwa-
tor, ślusarz – hydraulik, elektrome-
chanik (Gdynia)

18. Murarz, pomocnik murarza, tyn-
karz, malarz, zbrojarz, glazurnik, 
posadzkarz, cieśla(Gdynia)

19. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)



DZIENNIK
NOWOGARDZKI15-18.12.2006 r. 15

Trampkarze: 
Podsumowania jesieni ciąg dalszy

Dziś kończymy podsumowanie sezonu młodzieżowych drużyn Pomorzanina Nowogard. Poniżej 
prezentujemy wyniki jakie uzyskały dwie najmłodsze drużyny, trampkarze z rocznika 1994/ 95 i 
rocznika 1995.

Halowa liga LZS

Liderem Ostrzyca
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych rozegrano piątą już kolejkę pił-
karskiej halowej ligi zorganizowanej przez 
nowogardzki LZS.

Z pierwszego miejsca spadli Oldboje, któ-
rzy bezbramkowo zremisowali z Jarchlinem. 
Aktualnie ex equo zajmują drugie miejsce z 
Wojcieszynem, mającym taki sam dorobek 
bramkowy i punktowy. Nowym liderem jest 
drużyna z Ostrzycy, która 2:1 pokonała drużynę 
z Nowogardu. Pierwsze punkty zdobyli zawod-
nicy reprezentujący Miętno, którzy zremisowali 
z Wołowcem 2:2

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec – Miętno 2:2,
Karsk – Słajsino 0:1,
Długołęka – Boguszyce 2:0,
Nowogard – Ostrzyca 1:2,
Olchowo – Wyszomierz 0:0,
Jarchlino – Oldboje 0:0<
Wojcieszyn – Dąbrowa 4:0
Aktualna tabela:
1.Ostrzyca 12 14-3
2. Oldboje 11 11-1,,
2. Wojcieszyn 11 11-1,
4. Długołęka 11 6-1
5. Olchowo 11 5-1,
6. Karsk 9 5-3,
7. Wyszomierz 7 6-2,
8. Nowogard 7 6-5,
9. Słajsino 5 6-7
10. Jarchlino 5 4-9,
11. Dąbrowa 3 2-14,
12. Boguszyce 2 1-4,
13. Wołowiec 2 4-8,
14. Miętno 1 02-15.

Andrzej Garguliński

Sonda kibiców

marek Piątkowski 
zawodnikiem 
jesieni

Zakończyło się głosowanie na najlepszego 
zawodnika jesieni prowadzonego na stronie 
www.pomorzaninnowogards.za.pl.

Zdaniem kibiców biorących udział w głoso-
waniu najlepszym zawodnikiem nowogardzkiej 
drużyny został Marek Piątkowski. Nasz do-
świadczony bramkarz wygrał bezapelacyjnie 
zbierając aż 63 % głosów (w drugiej turze 
głosowano tylko na jednego z trzech zawodni-
ków). Pozostałe dwa miejsca zajęli nasi najlepsi 
strzelcy. Drugie miejsce zajął Wojciech Boni-
frowski, który tej jesieni dwanaście razy trafiał 
do siatki i zaliczył wiele asyst. Głosowało na 
niego 21 % uczestników. Miejsce na podium 
wywalczył też najlepszy snajper Pomorzanina 
Krystian Miklas, który trzynaście razy pokonał 
bramkarza rywali. Gratulujemy.

Andrzej Garguliński

Liga Wojewódzka Trampka-
rze młodsi rocznik 1994/95

Wyniki tej kategorii wieko-
wej trudno nazwać przyzwo-
itymi. W dziewięciu meczach 
nasi młodzi zawodnicy zdobyli 
tylko jeden punkt, remisując 
na własnym boisku z Arko-
nią Szczecin. W pozostałych 
meczach nie zdołali nawiązać 
nawet walki z przeciwnikiem. 
Także ta drużyna zanotowała 
trzy dwucyfrówki (ze Stalą 
Stocznia na wyjeździe i SA-
LOS-em Szczecin I i KP Police 
na własnym boisku). Bilans 
bramkowy jest również zatrwa-
żający. Przy pięciu zdobytych 
bramkach nasi zawodnicy stra-
cili  72 gole.

Trampkarze rocznik 1995
Mimo, że trampkarze rocznika 

1995 zakończyli jesień z trzema 
punktami zajmując dziewiątą, 
przedostatnią pozycję w tabeli 
ich osiągnięcia nie są lepsze od 
rocznika 1994/95. Jedyna zdo-
bycz punktowa została dopisana 
po walkowerze z Pogonią Nową 
Szczecin. Nasi zawodnicy aż 
sześciokrotnie notowali dwucy-
fówki (z Iną Goleniów, SALOS-
em Szczecin I, Pogonią Szczecin 
SSA i KP Police oraz ze Stalą 
Szczecin i Błękitnymi Satrgard 
na wyjeździe). Bilans bramko-
wy jest jeszcze gorszy, bo przy 
sześciu zapisanych bramkach 
połowa w rzeczywistości nie 
wpadła gdyż została zapisana 
po wspomnianym walkowerze. 
Z kolei do bramki Pomorzanina 
piłka wpadała aż 90 razy

Andrzej Garguliński

Wyniki meczów drużyny grającej w Lidze Wojewódzkiej Tramp-
karzy młodszych rocznik 1994/95

MKS Pogoń Szczecin SSA - Pomorzanin Nowogard 9 : 0,
Pomorzanin Nowogard - Błękitni Stargard 0 : 5,
SALOS Szczecin II - Pomorzanin Nowogard 8 : 0,
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard 13 : 0,
Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin 2 : 2,
Energetyk Junior Gryfino - Pomorzanin Nowogard 6 : 0,
Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin I 0 :13,
Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard 6 : 2,
Pomorzanin Nowogard - KP Police 1 :10,
Tabela po rundzie jesiennej
1.  KP Police 9 23 41-6
2.  Błękitni Stargard 9 19 18-9
3.  SALOS Szczecin I 9 19 48-11
4.  MKS Pogoń Szczecin SSA 9 19 30-11
5.  Stal Szczecin 9 16 36-14
6.  Ina Goleniów 9 13 18-26
7.  Energetyk Junior Gryfino 9 7 12-22
8.  SALOS Szczecin II 9 6 15-20
9.  Arkonia Szczecin 9 5 7-39
10.  Pomorzanin Nowogard 9 1 5-72

Wyniki drużyny Trampkarzy rocznik 1995
Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów 0 :12,
Pomorzanin Nowogard - SALOS Szczecin I 0 :11,
Pomorzanin Nowogard - Energetyk Junior Gryfino 1 : 8,
SALOS Szczecin II - Pomorzanin Nowogard 4 : 1,
Pomorzanin Nowogard - MKS Pogoń Szczecin SSA 0 :11,
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard 17 : 0,
Pomorzanin Nowogard - KP Police 0 :13,
Błękitni Stargard - Pomorzanin Nowogard 14 : 1,
Pogoń Nowa Szczecin - Pomorzanin Nowogard 0 : 3  WO.

Tabela po rundzie jesiennej
1.  KP Police 9 27 45-7
2.  SALOS Szczecin I 9 22 57-11
3.  Energetyk Junior Gryfino 9 17 35-14
4.  MKS Pogoń Szczecin SSA 9 16 46-19
5.  Stal Szczecin 9 15 44-16
6.  Ina Goleniów 9 13 30-22
7.  Błękitni Stargard 9 10 27-40
8.  SALOS Szczecin II 9 4 14-40
9.  Pomorzanin Nowogard 9 3 6-90
10.  Pogoń Nowa Szczecin 9 3 4-49

Z drużyn młodzieżowych Pomorzanina najlepiej wypadli juniorzy grający w V lidze
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cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

ZAGINĄŁ SZCZeNIAK 
dnia 11 grudnia br. ok. godz. 17 w okolicach NeTTO

RASy TeRIeR NIemIeCKI 
(czarny, podpalany podpalany od spodu, ogon krótko przycięty).

Miał pomarańczową taśmę na szyi i zieloną plecioną linkę.

CZeKA NAGRODA.                            Tel. 668 137 234

SPRZEDAŻ CHOINEK 
 ŚWIERK 
 SREBRNY         
- różne wielkości - drzewka rosnące -
 091 39 104 16 
 0661 957 625            Długołęka

Wkrótce 
kolejne losowanie 

do Otwartych Funduszy 
emerytalnych.  
Zdecyduj sam 

i przyjdź do najlepszych. 

OFe „DOm” od wielu lat 
plasuje się w czołówce, 
osiągając najlepsze wyniki 
a tym samym zarabiając 

najwięcej na Twoją 
przyszłą emeryturę. 

Sprawdź nas: 
emerytury.onet.pl 

lub na ekonomicznych 
stronach „Rzeczpospolitej”.

Nie daj się wylosować. 
Zadzwoń 694 281 784
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czytaj na str. 6

Czytaj str. 4

czytaj na str. 3

Próbne matury

raczej kiepsko

ReklaMa

ReklaMa

 www.dziennik.nowogard.net
admin: kariNEV

ReklaMa

Znane są już wyniki próbnych matur. Wyniki są dalekie od zadowalających.
Wszystkie nowogardzkie szkoły, które przeprowadziły próbne matury nie mogą uznać tego sprawdzianu za udany. 

Tylko w II LO zdarzyło się, że egazamin z jednego z przedmiotów zdali wszyscy do niego podchodzący. Częściej 
było tak, że odsetek tych, którzy oblali przekraczał połowę a w kilku przypadkach nie było żadnego pozytywnego 
wyniku. Ale po kolei.

nowogard 
– miasto 
bez bram!

czytaj na str. 2

Zmiana na 
stanowisku 
dyrektora 
PuP ?

Skamandryckie 
sukcesy 
uczniów II LO

czytaj na str. 11

Młodzi 
zawodnicy mogą 
się u nas wybić
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KALENDARIUM
19 grudnia
imieniny: Abraham, Anastazy, Beniamin, Dariusz, Eleono
ra, Gabriela, Grzegorz, Kazimiera, Mścigniew, Nemezjusz, 
Nemezy, Tymoteusz i Urban

20 grudnia
imieniny: Amon, Bogumił, Bogumiła, Dominik, Eugeniusz, 
Krystian, Liberat, Makary, Ptolemeusz, Teofil, Wincenty, 
Zefiryn i Zenon

21 grudnia
imieniny: Balbin, Festus, Honorat, Micheasz, Piotr, Tomasz, 
Tomisław i Tomisława

POMóżMy SObIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

• Potrzebne łóżeczko i ubrania dla 4 letniej 
dziewczynki. Tel. 0696 239 954.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Informujemy, 
że posiedzenie 
komisji Mieszkaniowej 

Rady Miejskiej w Nowogardzie odbędzie 
się w dniu 27 grudnia 2006 r. (środa) o 
godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Plac Wolności 1 - I piętro.

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Nowogardzkiej 

składa 

wszystkim pracownikom redakcji DN 

i jej czytelnikom zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękuję anonimowej Pani, 
która w czwartek, 14 grudnia, około godziny piętnastej, przechodząc ulicą 

Warszawską, znalazła portfel i oddała go do Banku PKO. Dziękuję również 
pracownicy banku, pani Zacharewicz, która zechciała skontaktować się ze 
mną w celu oddania zguby.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję i życzę spokojnych, wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Wdzięczna właścicielka

kronika policyjna
We wtorek włamano się do 

piwnicy bloku przy ulicy Gry-
fitów. Złodzieje po wyrwaniu 
zamka ukradli rower górski 
wartości 500 zł.

W środę zgłoszono kradzież 
mercedesa 300 zaparkowanego 
w Osinie. Samochód został od-
naleziony przy drodze krajowej 
nr 6 w okolicy skrzyżowania z 
drogą na Czermnicę, przez co 
ten czyn został przekwalifiko-
wany na krótkotrwałe użycie 
samochodu.

Z parkingu przed jednym z 
bloków na ulicy Poniatowskiego 
skradziono samochód nissan 
sunny. Następnego dnia właści-
ciel pojazdu powiadomił policję, 
że pojazd odnalazł się w Szczeci-
nie. Nie wyjawił jednak okolicz-
ności w jakich to się stało.

Skradziono również samochód 
bmw x5 koloru srebrnego. Auto 
wartości 200 tys. zł. zaparkowane 
było na jednej z posesji przy ulicy 
Traugutta.

W czwartek zgłoszono kra-

dzież walca do ubijania ziemi, 
do której doszło w miejscowości 
Trzechel. Wartość przedmiotu 
oszacowano na 600 zł.

W piątek w jednym z nowo-
gardzkich zakładów pracy skra-
dziono telefon komórkowy sony 
ericsson k 600, wartości 230 zł.

W sobotę policjanci zatrzyma-
li pijanego rowerzystę. Michał Z. 
jechał ulicami naszego miasta 
mając w wydychanym powietrzu 
0,95 promila. 

Ag

cmentarz na „Smoczaku”?

Zmiana na stanowisku dyrektora PUP? 

Wniosek starosty o odwołaniu roberta czapli
Starosta Powiatu Tomasz Sta-

nisławski pismem z dnia 13 
grudnia 2006 r. zwrócił się do 
rady Miejskiej w Nowogardzie 
o wyrażenie zgody na rozwią-
zanie stosunku pracy z radnym 
Robertem Czaplą zatrudnio-
nym na stanowisku dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Goleniowie.

W uzasadnieniu powyższego 
pisma czytamy: „Art. 25 ust. 2 
Ustawy o Samorządzie Gmin-
nym stanowi, iż rozwiązanie sto-
sunku pracy z radnym wymaga 
uprzedniej zgody rady, której 
radny jest członkiem.

Przyczynę rozwiązania stosun-
ku pracy z panem Robertem Cza-
plą zatrudnionym na stanowisku 

dyrektora PUP w Goleniowie 
stanowić będzie utrata zaufania 
przez pracodawcę w stosunku do 
osoby wydającej z jego upoważ-
nienia decyzje z prawem zacią-
gania zobowiązań finansowych, 
w związku ze stwierdzonymi w 
trakcie prowadzonych kontroli 
w PUP nieprawidłowościami, 
wskazującymi na brak kompe-
tencji oraz znajomości przepisów 
prawa przez osobę zarządzającą 
jednostką.

Zatem podstawą rozwiązania 
stosunku pracy z panem Rober-
tem Czaplą nie jest przyczyna 
związana z wykonywaniem przez 
niego mandatu radnego.

Jednocześnie zwracam się o 
rozpatrzenie niniejszego pisma 

na sesji Rady Miejskiej, która 
odbędzie się 28 grudnia 2006 r. i 
niezwłoczne przesłanie uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogardzie w 
przedmiotowej sprawie do Staro-
stwa Powiatowego w Goleniowie 
(faksem lub listownie).”

Tyle uzasadnienia starosty 
powiatu.

O szczególy w sprawie zamie-
rzaliśmy zwrócić się do starosty 
Tomasza Stanisławskiego, nie-
stety był nieobecny. Również 
nieosiągalny był dyrektor PUP 
Robert Czapla.

Do tematu wrócimy po uzy-
skaniu wypowiedzi zaintereso-
wanych.

I. karczyński

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej radni przyjęli uchwałę 
kierunkową o lokalizacji na 
„Smoczaku” nowego cmentarza 
miejskiego w Nowogardzie. Bu-
dowa cmentarza najprawdopo-
dobniej rozpocznie się w drugiej 
połowie przyszłego roku. Do 
tego czasu będą ukończone prace 

związane z zagospodarowaniem 
terenu oraz prace planistyczne i 
urbanizacyjne. Ponadto zakres 
opracowania obejmie analizę 
uwarunkowań przyrodniczych, 
kulturowych, ekonomicznych i 
technicznych zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta 
Nowogard oraz określenie no-

wych kierunków zagospodaro-
wania. Następnie projekt trafi 
do Urzędu Wojewódzkiego, po 
czym radni zatwierdzą w formie 
uchwały ostatecznej powyższy 
projekt. Pierwsze pochówki 
zmarłych miałyby mieć miejsce 
za około 4 lata.

I.karczyński
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ReklaMa ReklaMa

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych

nowogard – miasto bez bram!
Powiedzenie w tytule to słowa burmistrza Kazimierza Ziemby, które na-

wiązują do historii – Nowogard w porównaniu z Goleniowem i Gryficami 
zabytkowych bram nie posiada. A jak nie ma bram to znaczy, że jest mia-
stem otwartym. Otwartym na nowe inicjatywy, na inwestorów, przyjazne 
wszystkim, którzy dla miasta mogą zrobić coś pożytecznego. I głównie o 
tym mówiono w czwartek, 14 grudnia na zebraniu Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.

Zebranie prowadził sekretarz Za-
rządu NFOP Andrzej Wasiak. W 
spotkaniu uczestniczyło 29 osób 
reprezentujących ludzi, „którym się 
chce” – chce coś robić dla miasta i 
gminy.

Dla niezorientowanych Czytelni-
ków wymienię niektóre tylko orga-
nizacje i grupy ludzi, którzy pracują 
społecznie i dzięki temu żyje nam się 
lepiej i przyjemniej: Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Caritas Polska, 
Polski Czerwony Krzyż, Akademia 
Europejska w Kulicach, Liga Ochrony 
Przyrody, Towarzystwo Miłośnikow 
Ziemi Nowogardzkiej, Stowarzysze-
nie Pokolenia 2, TKKF „Wodniak”, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe,  Ogólnopolski Związek 
Sybiraków, Koło Emerytów i Renci-
stów przy Zakładzie Karnym, Polski 
Związek Emerytów i Rencistów, 

Związek Harcerstwa Polskiego, Cech 
Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie 
Gospodarstw Agroturystycznych 
„Wiatrak”,  Stowarzyszenie Ekolo-
gów,  Klub Sportowy „Pomorzanin”, 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrabąszcze”, Uczniowskie Klu-
by Sportowe w Szkołach 2, 3 i 4. 
Chrześcijanie Cezarego Komisarza, 
Nowogardzki Dom Kultury (ko-
lejność przypadkowa według listy 
obecności).   

Cel spotkania był jeden -
Przygotować się na przyjęcie fun-

duszy zewnętrznych!
Zarząd NFOP powołano kilka mie-

sięcy temu. Jak powiedział Andrzej 
Wasiak czas ten nie został zmar-
nowany. Dzięki otwarciu Urzędu 
Miejskiego i Burmistrza Kazimierza 
Ziemby osobiście Zarząd Forum 
posiada własną siedzibę, ma łączność 

ze światem i stronę internetową. 
Zatrudniono etatowego pracownika 
panią Magdalenę Krzak, wyznaczono 
w UM pracownika odpowiedzialnego 
za kontakty z Organizacjami Poza-
rządowymi.

Prace idą dwutorowo – pracownicy 
UM i pani Magdalena Krzak poszu-
kują wszelkich źródeł skąd można 
uzyskać wsparcie inicjatyw. Okazuje 
się, że tych możliwości jest bardzo 
wiele – oprócz funduszy europejskich 
są fundacje oraz pomoc ze strony 
Ministerstwa Sportu i Edukacji Na-
rodowej (do Ministerstw już wysłano 
wnioski zgłaszane przez Uczniowskie 
Kluby Sportowe).

Drugi problem to przygotowanie 
organizacji do składania wniosków. 
Trzeba spełnić bardzo dużo warun-
ków formalnych – organizacja musi 
być zarejestrowana w odpowiednim 
urzędzie (gmina, powiat, wojewódz-
two, sąd rejestrowy), posiadać odpo-
wiedni statut i wykazać się racjonalną 
gospodarką finansową. Ponieważ nie 
wszystkie nowogardzkie organizacje 
to posiadają muszą braki uzupełnić. 
Pomocy udzielą zarówno w siedzibie 
NFOP, jak i w UM.

Gdy będzie dostateczna wiedza na 
temat finansowania przedsięwzięć i 
przygotowanie formalne przystąpi 
się do pisania wniosków. Wszystko 
wskazuje na to, że już niedługo bę-
dziemy gotowi do pisania – fachowcy 
przygotowani do tego są.

Jak powiedział Kazimierz Ziemba 
przed Polską otwiera się tak wielka 
pomoc, że można ją porównać do 
Planu Marshala – z miliardów euro 
przeznaczonych przez Unię Euro-
pejską na pomoc dla Polski w latach 
2007 – 2013 musimy jak najwięcej 
uzyskać dla Nowogardu.

Trzeba też zaznaczyć, że wyniki 
wyborów nam sprzyjają – mamy 
zagwarantowane wsparcie ze strony 
Starostwa, jak i Urzędu Marszał-
kowskiego.

Chociaż przed organizacjami 
ogrom pracy to jednak determinacja 
z jaką nowi radni i sami członkowie 
NFOP podchodzą do problemu na-
pawa optymizmem…

Lesław M. Marek
Foto – Franciszek Karolewski

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż posiadamy 

wolne miejsca dla osób bezrobotnych na bezpłatne kursy językowe.
Kursy językowe realizowane są w ramach programu „Edukacja bez granic” 

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, Fundacji Eduka-
cyjnej „Bachalski” z Poznania oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 
Goleniowskiego.

Program nauki języków: angielskiego i niemieckiego obejmuje 72 godziny, 
zajęcia prowadzą wolontariusze – uczniowie szkół.

Obecnie ilość wolnych miejsc dostępnych w Goleniowie wynosi : język an-
gielski – 150, język niemiecki – 45. W Nowogardzie : język angielski – 45, język 
niemiecki – 35. W Maszewie : język angielski – 30.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą 
zgłaszać swój udział u doradców zawodowych, szczegółowe informacje :

- w Goleniowie – Sylwia Konior pok. nr 3, tel. 091 418 34 95, 091 418 53 67, 
091 418 25 77, 091 418 20 98.

- w Nowogardzie – Zbigniew Florkowski pok. nr 8, tel. 091 39 21 376, 091 
39 21 813, 091 577 78 07.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych!
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dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Kronika 
Odbudowy Kościoła

Jest już gotowa Kronika Odbudowy Kościoła 
przygotowana przez Franciszka Karolewskiego. 
Na 300 stronach znajduje się 800 zdjęć. Tekst do 
Kroniki został napisany przez ks. Proboszcza 
Grzegorza Zaklikę. Aby otrzymać tę Kronikę na-
leży się wcześniej zapisać w parafii pw. WNMP. 
Odbiór będzie w styczniu 2007 r. Twórcy proszą 
o pomoc, nie tylko duchową, przy tworzeniu 
kroniki. red.

ŻYCZeNIa

Z okazji 
18 urodzin 

kochanej córce 
agnieszce Pac 

szczęścia, spełnienia 
najskrytszych marzeń, 

moc najserdeczniejszych 
życzeń 

składają rodzice 
i bracia Grzegorz 

i Krzysztof  z Iloną

Z okazji 
25 urodzin 

Jarosławowi Garbat 
By się spełniły Twoje życzenia  
By się ziściły Twoje marzenia  

By uśmiech często gościł na Twej twarzy  
Byś zdobył w życiu szczyt swoich marzeń  

Wszystko co chciałbyś By się zdarzyło  
Wszystko czego pragniesz By twoim było. 
Spóźnione, ale z głębi serca życzenia 
składa mama, mały brat z rodziną 

I LO
przedmiot liczba zdających      niezdane egzaminy
 /liczba niezdanych      w procentach
język polski 108/41 38 %
język angielski 79/7 8,8 %
język niemiecki 31/4 12,9 %
matematyka 15/9 60 %
historia 12/3 25 %
geografia 38/15 42 %
biologia 33/11 34 %
WOS 10/1 10 %
II LO 
przedmiot liczba zdających      niezdane egzaminy
 /liczba niezdanych      w procentach
język polski 69/10 14,5%
język obcy zdali wszyscy 0 %
matematyka 16/5 31,2 %
historia 16/5 31,2 %
geografia 24/2 8,3 %
ZSP
przedmiot liczba zdających      niezdane egzaminy
 /liczba niezdanych      w procentach
język polski 117/97 82,9 %
język angielski 74/23 31,1 %

język niemiecki 25/14 56 %
matematyka 10/10 100 %
historia 3/4 75 %
geografia 59/23 39 %
biologia 49/7 14,3 %
Prywatne LO
przedmiot liczba zdających      niezdane egzaminy
 /liczba niezdanych      w procentach
język polski 16/14 87,5 %
język angielski 13/2 15,4 %
język niemiecki 3/3 100 %
matematyka 1/1 100 %
historia 5/2 40 %
biologia 1/1 100 %

Jak widać trudno mówić o sukcesie. Warto 
jednak pamiętać, że była to tylko próbna matura. 
„Mam nadzieję, że ci, którzy nie zdali potraktują 
ten egzamin jako zimny prysznic. Mają jeszcze sporo 
czasu by popracować i nadrobić wszelkie zaległości” 
powiedziała nam zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych Alicja Jaklińska. Warto te 
słowa wziąć sobie do serca.

Ag

raczej kiepsko
Znane są już wyniki próbnych matur. Wyniki są dalekie od zadowalających.
Wszystkie nowogardzkie szkoły, które przeprowadziły próbne matury nie mogą uznać tego sprawdzia-

nu za udany. Tylko w II LO zdarzyło się, że egzamin z jednego z przedmiotów zdali wszyscy do niego 
podchodzący. Częściej było tak, że odsetek tych, którzy oblali przekraczał połowę a w kilku przypadkach 
nie było żadnego pozytywnego wyniku. Ale po kolei.

Śpiewająco w czwórce
Wszyscy wyglądamy już zimowych Świąt.
Przygotowujemy się do nich bardzo starannie, 

ozdabiając nasze domy, robiąc niecodzienne zaku-
py, przygotowując prezenty, wymyślając potrawy, 
sprzątając… myślimy… co by tu jeszcze?

Aby te Święta były niepowtarzalne, byśmy mieli 
ciepłe i miłe wspomnienia, bierzemy udział w róż-
nych imprezach przygotowujących nas wewnętrz-
nie, duchowo. Są to przedstawienia, wystawy, 
kiermasze, koncerty…

„Czas Bożego Narodzenia w opracowaniu na 
głos wokalny, skrzypce, gitarę i akompaniament” 
to koncert edukacyjny, przedstawiony naszym 
uczniom przez Agencję Artystyczną Maestro z 

Goleniowa i prowadzonego przez pana Krzysztofa 
Sypienia we wtorek, 12 grudnia 2006 roku. Podczas 
koncertu rozmawialiśmy o tradycjach i obyczajach 
Bożonarodzeniowych i historii powstania kolęd. 
Wspólny śpiew i kolędowanie w niecodziennie za-
aranżowanej muzyce (było rockowo!) przy pomocy 
pani Asi uzmysłowił nam, że ten czas oczekiwania 
jest również bardzo piękny.

Z muzykami z Agencji spotykamy się cyklicznie, 
już jesteśmy umówieni na następny koncert w 
styczniu pt. „Walentynki i muzyka filmowa”.

Życzymy Wszystkim Śpiewających Świąt.
SP nr 4

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowo-
gardzie zapraszają wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w Kiermaszu ozdób choinko-
wych i świątecznych przygotowanych przez 
uczniów i sympatyków naszej szkoły w dniu 
20 grudnia 2006 r w godz. 10.00 – 12.00 (SP 
nr 4, ul. Gen. Bema 41).

Dochód z kiermaszu tradycyjnie przeka-
zujemy wychowankom Domu Dziecka w 
Gryficach. Serdecznie zapraszamy!
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Kolejna centrala telefoniczna w Nowogardzie 
(dn nr 99, wtorek, 17 grudnia 1996 r.)

Wczoraj oddano do eksploatacji kolejną tele-
foniczna centralę kontenerową w Nowogardzie. 
Nowogardzie jej uruchomieniu informowaliśmy 
w jednym z wrześniowych numerów. Inwestycje 
tę udało się sfinalizować dzięki Społecznemu Ko-
mitetowi Telefonizacji, Telekomunikacji Polskiej 
S.A. oraz nowogardzkiemu Urzędowi Miasta i 
Gminy. O godzinie 12.00 w ratuszu odbyło się 
spotkanie osób, które przyczyniły się do zainsta-
lowania centrali. (…) (coma)

Po prostu Wigilijnie (dn nr 100, piątek 20 
grudnia 1996 r.)

I już minął rok. Ci, którzy wzięli swój los w 
swoje ręce, prawdopodobnie nawet nie mieli 
czasu na to, aby zauważyć jak minął. Niemniej 
nieuchronnie minął…

I jak co roku, o tej porze, zbierzemy się całą ro-
dziną, jak tradycja nakazuje, przy okrągłym stole, 
aby podzielić się symbolicznym opłatkiem, który 
tego dnia ma moc wybaczania i zjednywania. Na 
pewno szybkość życia ostatnimi czasy tak bardzo 
oddaliła nas od refleksyjności w naszym życiu, 
że jeśli nawet zdarzy nam się wolna przestrzeń, 
w której moglibyśmy porozglądać się po swoim 
i naszych bliskich istnieniu, jakoś nie można. 
Może dlatego, że nazbyt jesteśmy przeładowani 
wszelkiego rodzaju informacjami, informacjami 
może dlatego, że nie ma specjalnie się nad czym 
zastanawiać. Czy tez wiemy (zanim pomyślimy), 
że zastanawianie się nad naszym, jak i swoich 
bliskich życiem, z góry skazane jest na pewien 
rodzaj niesmaku, który zazwyczaj pozostawia 
w nas uczucie jakiegoś niespełnienia, czy też 
robienia czegoś zupełnie innego od tego, co chcie-
libyśmy robić.(…)

rozmowa z radnym rafałem Szpilkowskim

To musi się udać...

Wiek - 30 lat.
Stan cywilny - żonaty. 16-mie-

sięczna córka Ola.
Zawód - architekt.
Miejsce pracy - Nowogard, 

Autorska Pracownia Architek-
toniczna „GRAPHOS” 

„dziennik nowogardzki”: 
Postawiłeś wysoko poprzeczkę. 
W czasie kampanii krytykowa-
łeś innych działaczy, przedsta-
wiałeś wiele pomysłów i teraz 
przyszedł czas na ich realizację. 
co się stanie jeśli się nie uda?

rafał Szpilkowski: Zrobię 
wszystko, żeby się udało. W 
pierwszym miesiącu nic się nie 
da zrealizować. Ten czas poświę-
cam na to, żeby nauczyć się bycia 
radnym. Nic nie osiągnę mówie-
niem, że coś ma być, bo tak chcę. 
Muszę nauczyć się używania 
odpowiedniej argumentacji, 
odpowiedniego prezentowania 
swoich pomysłów, aby przekonać 
do nich innych radnych i burmi-
strza. Zająłem się na początku 
pracą analityczną. Wgryzam się 
w budżety nie tylko Nowogar-
du, ale i np. Goleniowa. Chcę 
wskazać, że zamiast głowić się i 
wyważać otwarte drzwi można 
korzystać z pomysłów i doświad-
czeń innych, którzy już odnieśli 
sukces.

czym się konkretnie chcesz 
zająć? roztoczyłeś m.in. piękną 
wizję zagospodarowania placu 
Szarych Szeregów.

Myślę, że najłatwiej będzie 
zrealizować plac zabaw. W skali 
budżetu miasta jest to inwestycja 
o znikomej wartości więc liczę, że 
w przyszłe wakacje ten plac bę-
dzie już do dyspozycji najmłod-
szych. Temat bezpłatnej plaży 
jest również niemal załatwiony. 
Znalazł się on już w projekcie 
programu koalicyjnego. Rzeczą, 
która również ruszyła bardzo 

mocno jest turystyka. Widzę, że 
zmienił się klimat na korzystniej-
szy dla jej rozwoju. Liczę na to, 
że w następnym roku powstanie 
centrum informacji turystycznej, 
że będzie opracowana oferta dla 
turystów, że będzie ciekawa pod 
względem graficznym i meryto-
rycznym strona internetowa. 

do tej pory tylko mogłeś 
wyobrażać sobie jak to jest być 
radnym, teraz to poznałeś. czy 
zestawienie teorii z praktyką 
rozczarowało cię?

Za wcześnie by o tym mówić. 
Praca radnego nie polega tylko 
na udziale w sesji. Główne zna-
czenie ma praca w komisjach. 
A pierwsze posiedzenie komisji 
finansowo – gospodarczej od-
będzie się dopiero w najbliższy 
czwartek. Na tej komisji będzie 
toczyć się główna praca doty-
cząca finansów gminy. Później 
będziemy rozmawiać w klubie 
koalicyjnym, a dopiero na ko-
niec na sesji. Szczerze mówiąc 
nie mamy jeszcze zamkniętego 
programu koalicyjnego, nie 
mamy podpisanych porozumień 
mówiących jak będziemy pra-
cować w koalicji. Musi być to w 
pewien sposób skodyfikowane 
i wtedy będę mógł powiedzieć 
czy ta praca radnego jest tym co 
sobie wyobrażałem. Jak na razie 
cieszy mnie to, że coraz więcej 
ludzi odzywa się do mnie jako 
do radnego z taką nadzieją, że 
jestem w stanie coś zmienić. 
Mówią mi o różnych rzeczach 
prosząc, żeby poruszyć pewne te-
maty. Rozumiem pracę radnego 
jako bycie głosem społeczeństwa 
w gronie Rady Miejskiej.

co oznacza dla ciebie funk-
cja przewodniczącego komisji 
finansowo-gospodarczej? 

Liczę na to, że to stanowisko 
wiąże się z realnym wpływem 
na zagadnienia ekonomiczne w 
gminie. Prowadzę własną dzia-
łalność gospodarczą, muszę co-
dziennie zmagać się z realizmem 
ekonomicznym. Myślę, że będzie 
to bardzo przydatne na tym sta-
nowisku. Niestety, wydaje mi się, 
że racjonalizm ekonomiczny w 
Nowogardzie kuleje. Na przykład 
jedna z instytucji budżetowych, 
w której pracuje zaledwie 16 
osób, zatrudnia dwie księgowe. 
W firmie prywatnej taki zbędny 
etat kosztujący około 30 tys. zł 
rocznie byłby prostą drogą do 

Wkrótce kolejne losowanie 
do Otwartych Funduszy emerytalnych.  

Zdecyduj sam i przyjdź do najlepszych. 

OFe „dOM” od wielu lat 
plasuje się w czołówce, 

osiągając najlepsze wyniki a tym samym zarabiając 
najwięcej na Twoją przyszłą emeryturę. 

Sprawdź nas: emerytury.onet.pl 
lub na ekonomicznych stronach „Rzeczpospolitej”.

Nie daj się wylosować. 

Zadzwoń 694 281 784

uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w 
dniu 7 stycznia 2007 r. ZAWODY WĘD-
KARSKIE SPININGOWE p.n. „Troć - 2007” 
w Nowielicach na rzece Rega. Wyjazd z ul. 5 
Marca o godz. 7.00, startowe - 10 zł. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dn. 05.01.2007 r.

Zarząd

 Nowe twarze w Radzie Miejskiej

bankructwa. Same przyszłorocz-
ne wydatki na wynagrodzenia 
pracowników UM to suma 3,3 
mln zł. Rzeczą do zastanowienia 
jest zatem, czy koszty funkcjono-
wania administracji publicznej 
nie są zbyt wysokie.  Niestety 
gmina jest już zadłużona na oko-
ło 20 mln zł. Jest to sytuacja tra-
giczna. Tegoroczny projekt bu-
dżetowy znów zakłada deficyt w 
wysokości ponad 2 mln zł, który 
ma być pokryty z emisji obligacji. 
Pojawia się pytanie jak długo 
można jeszcze w ten sposób dzia-
łać. Smutne jest też porównanie 
Nowogardu z Goleniowem. Obie 
gminy mają zbliżone zadłużenie. 
Jednak roczne dochody własne 
Goleniowa wzrosły w ostatnich 3 
latach o 15 mln zł. Nowogardzkie 
natomiast podniosły się tylko o 2 
mln zł. Wychodzi na to, że środki 
uzyskane z emisji obligacji zosta-
ły przeznaczone na konsumpcję 
a nie inwestycje generujące do-
chody. Myślę, że rzeczą kluczową 
będzie szukanie oszczędności w 
funkcjonowaniu gminy i znale-
zienie możliwości wzrostu do-
chodów własnych, które później 
będzie można przeznaczać na 
inwestycje powodujące dalszy 
rozwój gminy.

Pojawiły się zarzuty, że w 
czasie kampanii mocno udzie-
lałeś się m.in. na łamach naszej 
gazety, a po wyborach zapadła 
cisza.

Po prostu brak mi czasu, aby 
usiąść do pisania. Muszę się 
bardzo dużo nauczyć, aby świa-
domie pełnić funkcję radnego. 
Do przeczytania są dziesiątki 
stron różnych aktów prawnych, 
budżety i protokoły z poprzed-
niej kadencji. Oprócz tego pro-
wadzę jednoosobową działalność 
gospodarczą. Zaległości z okresu 
kampanii wyborczej są spore. 
Zależność jest prosta: nie wy-
kreślę projektu - nie zarobię. A 
wiadomo, że niedobrze jest wejść 
w nowy rok z długami.

To jak będzie wyglądał nowo-
gard za cztery lata gdy skończy 
się ta kadencja?

Będzie miastem, w którym nie 
tylko warto mieszkać, ale do któ-
rego warto się przeprowadzić z 
większej aglomeracji lub przyje-
chać na urlop z rodziną po to, by 
spędzić tu piękne chwile wśród 
przyrody, na łonie natury.

a jeśli nie uda się tego zrea-
lizować?

A dlaczego ma się nie udać?
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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ZBIeRaMY NaDal

Finał tuż tuż !!!
W dniu 13.12.06 r i 14 12. 2006 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Publicz-

nym Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie zorganizowana została akcja charyta-
tywna „Pomoc dla Natalii”.

W czasie tej akcji sprzedawano ciasto, stroiki świąteczne i zbierano pienią-
dze do oznakowanych puszek na sfinalizowanie operacji dla naszej uczennicy 
Natalii Kielar. 

Rodzice oraz mieszkańcy Nowogardu mogli obejrzeć przepiękne przedsta-
wienia – w SP Nr 1- Jasełka pt. „ Dobranocka dla Pana Jezusa”, w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1- Wieczornicę pt. „ Ocalić od zapomnienia”. Serdecznie 
dziękujemy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum Nr 1, wszystkim Nauczycie-
lom, Rodzicom oraz Uczniom obu szkół za ogromny wkład i wysiłek podczas 
trwania akcji „ Pomoc dla Natalii”

Dzięki Ofiarności Ludzi Patrzących Sercem udało nam się zebrać 1727 zł. 
Te pieniądze zostały już przekazane na konto Natalii.

Po raz kolejny uwierzyliśmy, że :
„ Serce to jedyne w swoim rodzaju bogactwo,
którego nie można kupić ani sprzedać, a tylko ofiarować’

(G. Flaubert)
Organizatorzy  Lidia Tatara i Edyta Kamińska 

oraz Samorząd Uczniowski SP Nr 1
Podajemy aktualny Nr konta Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w 

Nowogardzie B.S. Goleniów oddz. Nowogard
Nr konta 56937510124200066420000010    Na rzecz Natalki Kielar

Skamandryckie sukcesy 
uczniów II LO

Już po raz XXI miłośnicy poezji 
Skamandrytów spotkali się w Połczy-
nie Zdroju w dniach 24-26 listopada 
br., by recytacją i śpiewem przypo-
mnieć wielkich polskich twórców. 
Duchy J. Tuwima, J. Iwaszkiewicza, 
M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, J. 
Lechonia unosiły się nad uczestni-
kami. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć tam także uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy już po 
raz trzeci znaleźli się w gronie lau-
reatów konkursu. Maciek kasprzak, 
który, wraz z akompaniującym mu 

Grzegorzem Ziółkowskim (auto-
rem muzyki), zaprezentował m.in. 
„Colloquium niedzielne na ulicy” 
Juliana Tuwima, wyśpiewał sobie 
trzecie miejsce w kategorii poezji 
śpiewanej (to już trzecia nagroda 
Maćka w tym turnieju!). W kategorii 
recytacji wyróżnienie zdobył Woj-
ciech koladyński, który tańczył na 
„Dancingu” z Marią Pawlikowską-
Jasnorzewską (czyt. wykonał collage 
tekstów Pawlikowskiej „Dancing”). 
Gratulujemy!

red.

nagroda dla jerzego 
Furmańczyka

W dniu 13.12.2006 r. zarządcy 
Wspólnotami Mieszkaniowymi w 
Nowogardzie Panu Jerzemu Fur-
mańczykowi została przyznana, 
przez Prezesa Polskiej Korporacji 
Termorenowacyjnej w Warszawie 
Pana Krzysztofa Rusinowskiego 
statuetka Złotego Termorenowa-
tora  za propagowanie i wdrażanie 
w życie idei termomodernizacji 
budynków mieszkalnych.

„Od przejęcia wspólnot miesz-
kaniowych od ADM wziąłem się 
ostro do pracy celem poprawy estetyki i jednocześnie uzyskania oszczędności 
energetycznych. Kilka wspólnot wykonało audyt energetyczny co upoważniło 
je do ocieplenia. Promocja, zebranie i czas poświęcony na przygotowanie do-
kumentacji oraz środki finansowe, wszystko to zostało docenione tą nagrodą.” 
- powiedział nam Jerzy Furmańczyk. Gratulujemy.

Ag

Rada Osiedle Nr 3 

Mikołajki 2006
rada Osiedla nr 3 w nowogardzie  zorganizowała w dniu 6 grudnia 

2006r. imprezę otwartą pt. „Mikołajki – 2006” na terenie SP nr 4 w no-
wogardzie.

Maciek Kasprzak Wojtek Koladyński

W ramach imprezy odbyło się:
- zabawa Mikołajkowa,
- poczęstunek ciasteczkami i ro-

galikami,
- poczęstunek lodami
- dzieci otrzymały paczki.
W powyższej imprezie uczestniczy-

ło ok. 200 dzieci.
Do tak wspaniale  udanej imprezy przyczy-

nili się niżej wymienieni sponsorzy:
1. Pani Krystyna Sachryń – Prowadząca 

Firmę Handlowo-Usługową „LODOS” – prze-
kazała nieodpłatnie lody

2. Pani Marianna Malinowska – ciastkarnia  
przekazała nieodpłatnie 
ciastka i rogaliki

3.  Urząd Miejski w 
Nowogardzie – Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
ufundowało słodycze do 
paczek

4. Nadleśnictwo Nowo-
gard – przekazało nieod-
płatnie choinkę.

W przeprowadzeniu 
Zabawy Mikołajkowej po-
magali członkowie Rady 
Osiedla Nr 3; Panie: Sta-
nisława Szcześniak,  Jo-
lanta Simińska, Stanisława 

Ciechecka,Dorota Safiańska i  Andrzej Ko-
nieczny oraz społecznicy.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
sponsorom, członkom Rady i spo-
łecznikom za tak udane Mikołajki i  
uśmiechnięte buzie naszych dzieci.

Składam  wszystkim  najlepsze ży-
czenia  świąteczne, Błogosławieństwa 
Bożego oraz  wszelkiej pomyślności 
w 2007 roku.   

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Nr 3 

Zofia Przybyszewska
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, Magdalena Sućko, Milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, Paweł Pyrka
Mateusz Breyer, Jagoda Dawidson.
Pomoc merytoryczna: alicja Jaklińska, Małgorzata Łuka.

WkróTce ŚWIĘTa
Zbliżają się najradośniejsze święta w roku. Chcemy ten okres przeżyć 

jak najpiękniej. Z niecierpliwością oczekujemy pierwszej gwiazdki, robimy 
ostatnie zakupy, przygotowujemy świąteczne potrawy. Nasi koledzy z klas 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przygotowali dla naszych 
Czytelników własne menu wigilijne. 

Gołąbki z kaszą
SKŁADNIKI:
40 dag gotowanej na sypko kaszy jaglanej, 2-3- łyżki oleju, 8-10 liści kapusty włoskiej, 

5 dag suszonych grzybów, ½ pęczka natki, 2 duże marchewki, ½ selera, duża cebula, 300 ml 
bulionu warzywnego, liść laurowy, ziele angielskie.

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Grzyby namoczyć, ugotować do miękkości. Odcedzić. Drobno pokroić. Dodać do kaszy. 

Liście kapusty gotować jedna minutę w osolonym wrzątku. Wyjąć, ostudzić. Wszystkie wa-
rzywa obrać. Na tarce o dużych oczkach zetrzeć marchewkę i seler. Cebulę pokroić w drobną 
kostkę, na patelni rozgrzać olej. Na nim zeszklić cebulę. Dodać starte warzywa i mieszając, 
dusić ok. 4-5 min. Następnie całość dołożyć do kaszy, wymieszać. Przyprawić do smaku solą i 
pieprzem oraz szczyptą cukru.

Torcik makowy
SKŁADNIKI (na 12 porcji):
200 g maku, szklanka mleka, 150 g masła, szklanka cukru, 5 żółtek, 2 łyżki miodu, 3 łyżki 

mąki, ¼ słoika dżemu porzeczkowego. 
LUKIER:
3 łyżki cukru pudru, ½ kieliszka wódki, 2 łyżki soku z cytryny.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
1. Mak przepłukać kilkakrotnie na sicie. Mleko zagotować w rondelku, wrzucić mak, go-

tować na małym ogniu przez 10-15 minut, dokładnie odsączyć (kilka razy potrząsnąć sitem, 
aby mak dobrze obsechł), trzy razy zmielić w maszynce do mięsa. 

2. Tortownicę wysmarować masłem, prószyć mąką. Masło utrzeć z cukrem na puszystą 
masę, dodać żółtka, mak, miód i mąkę, dokładnie wymieszać. Masę przełożyć do tortownicy, 
wstawić do piekarnika, piec 40 min. w temp. 180 stopniach Celsjusza.

3. Cukier przesiać do miseczki, ucierać dodając po trochu sok z cytryny i wódkę. Dżem 
podgrzać, przetrzeć przez sitko, ¾ rozprowadzić po wierzchu ciasta. Gdy zastygnie, rozsmaro-
wać lukier. Zastudzony lukier ozdobić pozostałym dżemem.

Panga z kapustą
SKŁADNIKI:
80 dag filetów z pangi, sok z 2 cytryn, 2 łyżki masła, 1 kg czerwonej kapusty, 3 cebule, 

200 ml czerwonego wytrawnego wina, 3 łyżki miodu, 10 dag rodzynek, 3 łyżki oleju, listek 
laurowy, pieprz biały i sól.

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Filety rybne opłukać, osuszyć. Skropić połową soku z cytryny, oprószyć solą i pieprzem, 

odstawić w chłodne miejsce na 30 min. Kapustę oczyścić, poszatkować. Sparzyć na sicie, od-
cedzić, skropić resztą soku z cytryny. Cebule obrać, pokroić w półplasterki. Olej rozgrzać, 
zeszklić cebulę. Dodać kapustę, zalać winem, poddusić. Dodać miód, rodzynki, listek laurowy, 
przyprawić, dusić 10 min. Na wierzchu ułożyć kawałki ryby, skropić stopionym masłem, dusić 
pod przykryciem ok. 20 min.

Sałatka z kiszonej kapusty
SKŁADNIKI:
½ kg kiszonej kapusty, 15 dag marynowanej dyni, por, ½ pęczka natki, 3 łyżki soku z 

cytryny, 6 łyżek oleju słonecznikowego, sól, pieprz.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Kapustę odcisnąć, pokroić. Por oczyścić, opłukać, pokroić w krążki. Natkę opłukać, otrze-

pać z wody, listki posiekać. Sok z cytryny utrzeć ze szczyptą soli i pieprzu, wymieszać z olejem. 
Pora, kapustę i dynię polać sosem, wymieszać. Posypać natką.

Kruche ciasteczka na Gwiazdkę
SKŁADNIKI:
2,5 szklanki mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, ½ łyżeczka soli, 20 dag masła, 1 

szklanka cukru, 1 duże jajko, 1 laska wanilii,
LUKIER:
20 dag cukru pudru, 1 białko.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA: 
Wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia i sól. Masło i cukier ubijaj mikserem przez 3 min. 

i połącz z sypkimi składnikami. Dodaj jajko i startą na tarce wanilię. Wyrób ciasto na gładką 
masę. Z ciasta uformuj wałek o średnicy 5 cm lub rozwałkuj je na placek o grubości 5 mm. 
Uformowane ciasto zawiń szczelnie folią aluminiową i staw do lodówki na 4 godziny. Z wałka 
odkrój plasterki grubości 5 mm. Uzyskasz okrągłe ciasteczka, a z placka możesz powykrawać 
foremkami ciasteczka w różnych kształtach. Piecz 10–15 minut w temp. 200 stopni Celsjusza. 
Zrób lukier. Zmiksuj cukier puder z białkiem w miseczce i od razu nakryj ściereczką, aby nie 
wysechł i nie stwardniał. Gdy ciasteczka ostygną, udekoruj je lukrem, lub roztopioną czekola-
dą, możesz też po prostu posypać cukrem pudrem. 

Kołduny grzybowo-śledziowe
SKŁADNIKI:
Ciasto:
25 dag maki, jajko, sól.
Farsz:
20 dag solonych filetów śledziowych, 5 dag suszonych grzybów, cebula, łyżka tartej bułki, 

łyżka masła, jajko, sól, pieprz.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Farsz: 
Grzyby namoczyć, ugotować w wodzie z moczenia. Odcedzić, ostudzić, posiekać. Śledzie 

namoczyć, pokroić na małe kawałki. Cebule obrać, posiekać. Masło stopić w rondlu, zeszklić 
cebulę. Dodać grzyby i śledzie, chwilę poddusić. Zdjąć wsypać tartą bułę, wbić jajko, wymie-
szać, przyprawić solą i pieprzem.

Ciasto:
Mąkę zagnieść z jajkiem, około ½ szklanki wody i szczyptą soli. Rozwałkować, kieliszkiem 

wyroić kółka, zlepić po dwa, do środka wkładając kulkę farszu. Gotować 2-3 minuty w solo-
nym wrzątku. Podawać polane tartą bułką z masłem. 

Placuszki grzybowe
SKŁADNIKI:
35 dag mąki, 10 dag suszonych grzybów, 3 jajka, cebula, olej i sól.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Grzyby namoczyć, ugotować w wodzie z moczenia. Odcedzić, ostudzić, posiekać. Cebulę 

obrać, posiekać. Mąkę wymieszać z jajkami i niewielką ilością wody (ciasto powinno mieć 
konsystencję gęstej śmietany). Dodać grzyby i cebulę, wymieszać, przyprawić do smaku solą. 
Olej rozgrzać na patelni, wkładać porcje ciasta, usmażyć na złoto. Placuszki podawać na przy-
kład z czerwonym barszczem. 

Krokiety ziemniaczane
SKŁADNIKI:
5 ziemniaków, 2 marchewki, 2 pietruszki, 1 jajko, natka, 1 łyżka tartej bułki, 1 cebula, 1 

łyżka masła, sól, pieprz, olej.
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Warzywa i ziemniaki ugotować, cebulę drobno posiekać, przesmażyć, przestudzić. 

Wszystkie składniki zemleć, dodać jajko, tartą bułkę, przyprawić. Formować wałeczki, ob-
taczać w tartej bułce, smażyć na oleju. Krokiety można podawać z kapustą lub czerwonym 
barszczem.

 W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spo-
ry, goją się rany
życzę Wam zdrowia, życzę miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości,
szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,
kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół pełno życzliwych ludzi.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy Wesołych Świąt 
i pomyślności w Nowym Roku!
Grupa „WBREW” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
car-audIO & TunInG

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 Maja 44 • tel. 660797830

Polak (49) niezależny, 
po studiach, dobrze sytuowany, 
zamieszkały na stałe w Berlinie 

pozna panią, 
też niezależną, bez nałogów, 

szukającą (tylko) stałego 
związku. Tel. 0504 321 939.

„PbO-GrInbud” Sp. z o.o. 
w nowogardzie 

zatrudni 
na korzystnych warunkach płacowych 
dwóch pracowników do pracy w war-
sztacie przyzakładowym w zawodach:

ślusarz - spawacz 
z uprawnieniami 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać osobiście lub telefonicznie w biu-
rze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. 
Bohaterów Warszawy 103, telefon 091 
57 92 641 lub 091 57 92 651.  Eugeniusz 
Niziński - telefon  091 57 92 641 lub Lu-
cyna Warian - telefon  091 57 92 651.

uWaGa!!!!        Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…
Organizujemy kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.
Konkurencyjne ceny!!!

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67

karP ŚWIeży 
karmiony naturalnie

Sprzedaż od 21.12.2006 r.

- obok sklepu wędkarskiego 
(na przeciwko rynku)

- ul. Wiejska 40

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

b r y g a d z i s t a 
Wymagania: - doświadczenie w kierowaniu większymi grupami osób
 - znajomość języka angielskiego
 - bardzo dobra organizacja pracy 
 - wykształcenie średnie 
 - komunikatywność
 - obsługa PC
 - odporność na stres

Oferujemy: - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 - dobre warunki finansowe

CV + List motywacyjny prosimy przesyłać na w/w adres.

Prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ochronie 
Danych Osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883/”.

księgowy
(nr ref– miejsce pracy Nowogard)

Kandydat na w/w stanowisku będzie odpowiedzialny za bieżące pro-
wadzenie księgowości, kontrolę prawidłowości prowadzenia doku-
mentacji finansowej zakładu produkcyjnego, przygotowywanie spra-
wozdań finansowych oraz analiz i raportów dla zarządu.

Wymagania:
• Wykształcenie (co najmniej średnie) kierunkowe: finanse, rachunko-
wość bądź pokrewne; 
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• Znajomość języka angielskiego mile widziana;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz systemów fi-
nansowo-księgowych;
• Odpowiedzialność, samodzielność oraz odporność na stres.

Oferujemy:
• Możliwość rozwoju w międzynarodowym koncernie;
• Stabilne miejsce pracy w młodym zespole;
• Konkurencyjne wynagrodzenie;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów w 
postaci CV i LM opatrzonych klauzulą zezwalającą na przetwarzanie 

danych osobowych na adres:
Roman Aleksy Doradztwo Organizacyjne

ul. Opolska 22; 40 – 084 Katowice
Mail: praca@aleksy.pl

Aplikacje przekażemy bezpośrednio naszemu Klientowi.

Informujemy, że   
19 grudnia 2006 r.

wtorek w godz.  8.30 - 9.30 
w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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OG£OSZENIA dRObNE
NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam pawilon handlowy z 

wyposażeniem z możliwością prze-
niesienia – może być domkiem let-
niskowym (płyta obornicka). 0693 
850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0660 412 121.

• Sprzedam dom 120 m kw. + podda-
sze 100 m kw., 5 km od Nowogardu 
+ pomieszczenia gospodarcze + 5 
ha ziemi. Cena 210.000 zł – bez po-
średników. 0691 209 559.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• kupię mieszkanie, ew. strych w 
nowym budownictwie – Nowo-
gard, 2,3 pokoje, własnościowe. 
0660 424 989.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojo-
wego. Wiadomość 0889 688 380.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, po remoncie. 0604 
787 696.

• Odstąpię sklep w Domu Rzemio-
sła. 0604 109 931. 

• Wynajmę kawalerkę. 0508 105 332.
• Wynajmę lokal do zorganizowania 

Sylwestra wraz z całą zastawą sto-
łową, możliwość przygotowania 
konsumpcji. 091 39 20 095.

• Pokoje umeblowane wynajmę. 091 
39 22 988 lub 0698 84 30 40.

MOTORYZaCJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia; kupię 4 
felgi stalowe 15” do Renault la-
guna II z 1999 roku w bdb stanie. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 
310 591.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1987 r. + gaz, 
cena 2.100 zł. 0698 397 889.

ROlNICTWO
• Oddam ziemię – ok. 10 ton. lo-

kalizacja – Nowogard. Tel. 091 39 
17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki gle-
bogryzarką wraz z siewem żyta 
na poplon za jedyne 0,40 zł od 
metra kw. oraz rekultywacja wy-
schniętych trawników. Inżynier 
rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Miód z własnej pasieki sprzedam, 

18 zł z dowozem do klienta. 091 39 
22 752.

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 104 15.

• Obornik bydlęcy zamienię na sło-
mę lub sprzedam. Dębice. 0781 
295 846.

• Sprzedam prosiaki. Krasnołęka 13. 
Tel. 091 39 18 611.

USŁUGI
• Józef Durkowski – usługi kominiar-

skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony interneto-

we na indywidualne zamówienie 
– szybki czas realizacji, faktury VAT.	
0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0660 392 851.

• DYWaNOPRaNIe – 0604 
373 143.

• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Serwis komputerowy, projektowa-

nie stron internetowych, pogoto-
wie komputerowe 24 h. Masz prob-
lem? Zadzwoń! 0517 847 845.

PRaCa
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, tel. 
0605 276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GODZI-
NACH POPOŁUDNIOWYCH, TEL. 
091 384 22 02, 0602 401 331.

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 091 39 20 303.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
pomocnika. 0603 366 286.

• Poszukuję pracownika – ślusarz 
– spawacz. 0662 046 807.

• Zaopiekuję się dziećmi w noc syl-
westrową. 0880 690 330.

• Przyjmę płytkarzy, regipsiarzy i 
szpachlarzy. Praca od dzieła. 0505 
94 17 65.

• Poszukuję korepetytorki z fizyki i 
chemii – klasa I Gimnazjum. 0608 
507 355, po 16.00.

• Potrzebne kobiety do pracy w 
niemczech (opiekunka starszych 
osób) ze znajomością j. niemieckie-
go. 0509 636 956.

• Dyrektor Zespołu Szkół Publicz-
nych im. B. Malinowskiego w Osi-
nie zatrudni od 01.01.2007 roku 
nauczyciela języka polskiego w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wymagane pełne kwalifikacje. 
091 39 103 80.

INNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, 

MODEL Z612, CENA DO UZDOD-
NIENIA, TEL. 0605 522 340.

• Hurtowa sprzedaż choinek. 091 
39 20 096.

• Sprzedam segment „WaRS”, cena 
300 zł (do uzgodnienia). Tel. 091 
39 22 855.

• Mikołaj na święta, tanio! 0660 
634 337.

• ZGUBIONO kSIĄŻkI Z BIBlIOTekI 
PUBlICZNeJ (W CZaRNeJ Rekla-
MÓWCe). UCZCIWY ZNalaZCa 
PROSZONY JeST O ZWROT DO 
ReDakCJI „DN”.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 
0506 988 956.

OdMrOżenIa 
i  WycHŁOdZenIa

OrGanIZMu

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0o C
może mieć taki sam skutek jak stojące powietrze o temperaturze poniżej 
–30o C, co bardzo często bywa przyczyną odmrożenia i wychłodzenia 
organizmu.

Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie 
mrozu!).
W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej 
narażonych odmrożeniem części ciała.
Typowymi objawami tego urazu są:

- znaczne wychłodzenie,
- zaczerwienienie,
- utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin 

usznych.

Wychłodzenie – jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada 
poniżej 35o C.
Objawami wychłodzenia są:

- zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie,
- powolna mowa,
- poczucie wyczerpania,
- zaburzenia mowy,
- senność.

Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub 
wychłodzenia:

- rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj 
natychmiastowej pomocy medycznej,

- rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby,
- zdejmij przemarznięte ubranie,
- ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią 

aluminiową,
- ogrzewaj go własnym ciałem.

nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed 
próbą reanimacji.

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o 
temperaturze ciała zdrowego człowieka.

Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące!) 
okłady.

nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem 
alkoholu, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego 
schronienia.

unikaj podawania kawy ze względu na zawartość kofeiny.
nie podawaj żadnych leków, bez dodatkowych wskazań.

bĄdŹ  PrZyGOTOWany na WySTĄPIenIe ŚnIeżyc,
ZaWIeI  i  ZaMIecI!
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OFERTY PRACY PUPINFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 

Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki

Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

PCk - 091 392 17 01

Szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 

Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 

ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

PRZeWÓZ OSÓB - ROMaN BIŃCZYk - lINIa ReGUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

Od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty
Nowogard-Goleniów-Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.25, 6.40, 7.05, 7.30, 7.50, 8.10, 8.20, 9.05, 9.50, 
10.10, 10.30, 11.00, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.10, 16.35, 16.45, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.40, 14.10, 14.20, 14.55, 15.15, 
15.35, 16.00, 16.15, 16.35, 16.55, 17.25, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

ReGUlaRNa lINIa MIkROBUSOWa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rozk£ad jazdy PkP 

rozk£ad jazdy Pks

Od 10.12.2006 r.
Szczecin 5.21, 6.54, 11.01, 15.24 (1), 16.59 (2), 19.21 (3), 20.01
kołobrzeg 7.51, 8.42 (4), 11.58 (2), 14.43, 17.52 (1), 20.54
Gryfice 22.54
Legenda: 1) – kursuje codziennie oprócz 25.12, 1.01, 8.04.  
2) – Pomerania 3) – do Bielska Białej kursuje 23.06 – 2.09 (pociąg 
pośpieszny) 4) – z Bielska Białej Głównej kursuje 23.06 – 2.09  
(pociąg pośpieszny)

Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 
U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

Nowogard 18.12.2006r.
OFeRTY PRaCY  
PUP GOleNIÓW 

FIlIa NOWOGaRD
1. Mechanik samochodów oso-

bowych
2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Robotnik rolny
5. Lakiernik
6. Kierowca handlowiec
7. Ochroniarz
8. Pomoc kuchenna
9. Kelner, barman
10.  Magazynier
11.  Pracownik działu sprzedaży

OFeRTY PRaCY 
SPOZa ReJONU

1. Wychowawca <MOSTY>
2. Mechanik maszyn i urządzeń 

<PŁOTY>
3. S z w a c z k a  < s t e g n ó w k a 

przemysłowa>, pomocnik 
szwaczki, mechanik maszyn 
do szycia < GOLENIÓW>

4. Sprzedawca <GOLENIÓW>
5. Pomocnik biurowy <orze-

czenie o niepełnosprawności 
– umiarkowane> <GRYFI-
CE>

6. Pracownik biurowy <GRYFI-
CE>

7. Kierowca C+E <GRYFICE, 
BARLINEK>

8. Przedstawiciel handlowy 
<zachodniopomorskie>

9. Elektroenergetyk z uprawnie-
niami SEP <WARSZAWA>

10. Nauczyciel:  matematyki, 
informatyki, techniki, fizyki 
<PRZEBIERNÓW>

11. Robotnik budowlany <cały 
kraj według zleceń>

12. Mechanik, ślusarz narzę-
dziowy, spawacz, operator 
centra obróbczego, operator 
zgrzewarek, mistrz produkcji, 
purchasing manager w dziale 
utrzymania ruchu, project 
manager, pracownik działu IT, 
operator prasy hydraulicznej 
<WAŁCZ>

13. Brukarz <cały kraj według 
zleceń>

14. Murarz <Żyrardów>
15. elektromonter, elektromon-

ter układów pomiarowych i 
automatyki <KATOWICE>

16. Murarz, pomocnik murarza, 
tynkarz, malarz, zbrojarz, 
glazurnik, posadzkarz, cieśla 
<GDYNIA>

17. Spawacz 111,135,136,141 
ABS, monter kadłubów okrę-
towych <GDYNIA>
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Krystian Miklas tym razem bramki nie strzelił

Młodzi zawodnicy mogą się u nas wybić
rozmowa z Wiesławem Ziembą, 

wiceprezesem Pomorzanina nowo-
gard ds. piłki nożnej.

„dziennik nowogardzki”: Za-
cznijmy od pytania „technicznego”. 
co muszą zrobić rodzice, aby ich 
dziecko zaczęło grać w Pomorza-
ninie?

Wiesław Ziemba: Musi przyjść 
na stadion i zgłosić się do Zyg-
munta Zajkowskiego, ewentualnie 
bezpośrednio do trenera i zapisać 
swoje dziecko, aby uczestniczyło w 
zajęciach. Każde dziecko chętne do 
uprawiania piłki nożnej jest zapisy-
wane do naszego klubu. Na początku 
w grupach bywa po 40 dzieci, ale 
później wiadomo, że część się wy-
krusza, ale na pewno każde dziecko 
zostanie przyjęte.

czy rodzice muszą płacić za 
treningi?

Wszystko jest bezpłatne, rodzice 
nie ponoszą żadnych kosztów. Kiedyś 
planowaliśmy wprowadzenie drob-
nych opłat, ale stwierdziliśmy, że to 
się nie sprawdzi. 

Patrząc na wyniki można mieć 
wątpliwości czy szkolenie naszej 
młodzieży przynosi efekty.

My nie możemy się równać ze 
Szczecinem. To, że odstajemy od 
tamtych drużyn to jest efekt procesu 
szkolenia. Tam już trzy lata przed naj-
młodszym rocznikiem trampkarzy, 
który bierze udział w rozgrywkach 
wojewódzkich prowadzi się szkole-
nia. Ale to finansują rodzice, którzy 
płacą miesięcznie niemałą składkę. U 
nas nie wszystkich rodziców byłoby 
na to stać. I dzięki temu te dzieci ze 
szczecińskich drużyn, które startują 
w rozgrywkach są już przygotowani 
do rywalizacji. U nas to wcześniejsze 
szkolenie jest w powijakach. Kiedyś 
Marcin Skórniewski i Marcin Wolny 
prowadzili prywatną szkółkę piłkar-
ską, gdzie trenowały właśnie te młod-
sze roczniki. Ona funkcjonowała tyl-
ko kilka miesięcy i umarła śmiercią 
naturalną. Na początku mieli około 
20 chętnych, ale z miesiąca na mie-
siąc było ich coraz mniej i w końcu 
zrezygnowali z tego. Tam opłaty były 
symboliczne, oni nic na tym nie zara-
biali. Mimo to nie stać było rodziców 
i to jest właśnie główny problem. 
My jako zarząd chcieliśmy, żeby w 
każdej szkole podstawowej powstała 
drużyna piłkarska składająca się z 
tych dwóch roczników młodszych od 
tego, który startuje w rozgrywkach, 
żeby już byli w miarę przygotowani. 
Ale niestety, nie było chętnych do 
prowadzenia za symboliczną opłata. 

Po rozmowie z prezesem doszliśmy 
do wniosku, że w przyszłorocznym 
budżecie Pomorzanina poszukamy 
parę groszy, żeby chętnym nauczycie-
lom płacić za prowadzenie tych grup. 
Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku 
to zafunkcjonowało. Są cztery pod-
stawówki i gdyby każda szkoła miała 
jedną drużynę, to z tych czterech 
drużyn można by wyselekcjonować 
najmłodszą grupę trampkarską i na 
pewno nie byłoby tych dwucyfro-
wych wyników. 

Uważam, że te szkolenie w osob-
nych rocznikach jest najwłaściwsze. 
Wszystkie reprezentacje i woje-
wódzkie i Polski tak pracują. Kilka 
lat temu mieliśmy drużyny tramp-
karzy, ale w jednej drużynie była 
różnica wieku między zawodnikami 
cztery lata i to był bezsens. Między 
chłopcem trzynastoletnim a szes-
nastoletnim jest kolosalna różnica 
warunków fizycznych. Wówczas nie 
było żadnego efektu szkoleniowego. 
Młodsi trenowali rok czasu i nie 
mieli żadnej szansy na grę. Każdy 
trener chce osiągnąć jakiś wynik i 
nawet mimowolnie stawia na tych 
starszych, sprawniejszych fizycznie. 
I ten młody chłopak się zniechęcał, 
nie przychodził na treningi. A tutaj, 
nawet przy wynikach dwucyfrowych, 
które się zdarzają ten chłopak ma 
okazję grać cały mecz, rywalizować 
z rówieśnikami, którzy są rozwinięci 
fizycznie na tym samym poziomie, 
grają na bardzo dobrych boiskach, 
bo wyjeżdżają do Szczecina, Gryfina, 
Stargardu czy Polic i mimo wszystko 
się rozwija. Ci lepsi mogą być zauwa-
żeni. Mieliśmy kilku zawodników w 
Pogoni, Stali Stocznia, występowali 
w reprezentacji województwa. Także 
nawet mimo tych wyników uważam, 
że to jest właściwy kierunek. Może, 
gdy nam się uda stworzyć te drużyny 
w szkołach podstawowych i za-
czniemy wcześniej szkolić młodzież 
będziemy mieli lepsze wyniki.

Wcześniej nasi młodzi zawodnicy 
rywalizowali z drużynami z Gryfic 
czy innych okolicznych miast. kie-
dy zdecydowaliście się na przejście 
do ligi wojewódzkiej?

To funkcjonuje od jakichś ośmiu 
lat. To nie był tylko mój pomysł, już 
Czesław Sowa i trenerzy trampkarzy 
o tym myśleli, ale ciężko było to zre-
alizować. Gdy wszedłem do zarządu 
zgłosiliśmy na piśmie chęć uczestni-
ctwa w grupie szczecińskiej. Chwilę 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
otrzymaliśmy pismo informujące, że 
drużyny szczecińskie nie zgadzają się 
by Pomorzanin Nowogard grał w tej 

lidze. Zdecydowanie zainterwenio-
waliśmy u prezesa ZZPN i dopuścili 
nas do ligi wojewódzkiej. Myślę, że z 
pożytkiem dla nas i dla nich.

jak się dowiedziałem czasami 
morale naszych trampkarzy pod-
upada. Słyszałem, że młodzi za-
wodnicy cieszą się jak nie ma dwu-
cyfrówki. czy nie lepiej powrócić 
do rywalizacji z Polonią Płoty czy 
Masovią Maszewo?

Jestem na większości meczów i 
widzę, że gdy chłopcy przegrywają 
cztery czy pięć zero to tej walki już 
nie ma. Ale, tak jak powiedziałem na 
początku, nawet mimo tych wyników 
uważam, że to jest dużo lepsze roz-
wiązanie niż poprzednie. Jakbyśmy 
wrócili do tamtych rozwiązań i 
mając w drużynie dwunastoletniego 
i szesnastoletniego chłopca, to ten 
młodszy nie miałby szans na grę. A 
nawet jakby był na tym boisku, to 
przez te osiemdziesiąt minut meczu 
dotknąłby ze trzy razy piłkę. Jaki 
byłby to efekt szkoleniowy? Jeżeli 
obok niego biegałby chłopak o dwie 
głowy wyższy i o dwadzieścia kilo-
gramów cięższy to jakie wówczas 
byłoby to morale? Jeszcze gorsze. 
Poza tym często się zdarzało, że 
gdy jeździliśmy na mecze do Reska, 
Dobrej czy Kamienia Pomorskiego 
wstawiali chłopców jeszcze starszych. 
Zawodnicy byli narażeni na kontuzje 
i dlatego uważam, że powrót do tam-
tych rozwiązań byłby zdecydowanie 
gorszy.

Obserwuje pan młodzieżowe 
drużyny. czy są tam jacyś obiecu-
jący zawodnicy?

Jest kilku utalentowanych chłop-
ców, ale wiele zależy od nich samych 
oraz ich rodziców. Aby zrobić karierę 

piłkarską trzeba naprawdę ciężko 
pracować, sam talent nie wystar-
czy. Cieszy mnie, że coraz więcej 
rodziców to zauważa i mocno po-
maga oraz wspiera talent piłkarski 
dzieci. Grając w lidze wojewódzkiej 
trampkarzy utalentowany chłopak 
na pewno zostanie zauważony i 
powołany na konsultacje kadry 
wojewódzkiej. Wielu trenerów szcze-
cińskich drużyn, z którymi gramy 
jest jednocześnie trenerami kadry 
wojewódzkiej trampkarzy w po-
szczególnych rocznikach. Mieliśmy 
już wiele przykładów powoływania 
naszych zawodników do kadry, rów-
nież na naszym stadionie odbywały 
się konsultacje kadrowiczów, co nas 
działaczy piłkarskich, bardzo cieszy, 
gdyż jest to wyraz podziękowania za 
to co robimy.

czy szukacie innych zawodników, 
grających gdzieś na podwórkach?

Jesteśmy otwarci na wszystkich. 
Obserwujemy turnieje, które od-
bywają się w okolicznych wioskach 
i powiem szczerze, że te wszystkie 
osoby, które się wybijają to albo grały, 
grają, lub będą grać w Pomorzaninie. 
Tylko wszystko zależy od samozapar-
cia samych zawodników. Niektórzy 
zaczynali trenować, ale później się 
zniechęcali. Z każdym zawodnikiem, 
który gdzieś się wybijał na turnieju 
były prowadzone rozmowy, nama-
wialiśmy ich do gry. To są przeważnie 
zawodnicy, którzy chodzą do nowo-
gardzkich szkół ponadgimnazjalnych 
i droga jest dla nich otwarta. Przed 
nikim nie zamykamy drzwi.

dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński

Ogólnopolski Turniej darTa 
W sobotę 16 grudnia w pubie „Pasadena”  odbył się Ogólnopolski Turniej 

DARTA. Był to jeden z cyklu turniejów, którego punkty za zajęte miejsca 
zawodników zaliczane są do rankingu Mistrzostw Polski. W Turnieju 
wzięli udział zawodnicy z Mielna, Białogardu, Koszalina i Nowogardu. 
Wśród pań zwyciężyła mistrzyni Polski Joanna Ryk przed Elą i Anią 
Protas. Wśród mężczyzn wygrał Waldemar Murawski przed Darkiem 
Ejzygmanem i Darkiem Małolepszym – wszyscy z Koszalina (aktualnie 
drużynowo mistrzowie Polski).

Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne. Najlepszym 
zawodnikiem z Nowogardu został Jacek Okolski, zajmując 5 miejsce. Po 
tym Turnieju w rankingu do Mistrzostw Polski wśród Pań, mimo porażki, 
dużą przewagę utrzymuje nasza zawodniczka Ania Protas. Jednocześnie 
nadmieniam, że nasza drużyna z Nowogardu gra w I lidze DARTA, zaj-
mując aktualnie 7 miejsce.

andrzej Szafran 
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SPRZEDAŻ CHOINEK 
 ŚWIERK 
 SREBRNY         
- różne wielkości - drzewka rosnące -
 091 39 104 16 
 0661 957 625            Długołęka

W obiektywie Jana korneluka                     Foto - zagadka?

ReklaMa

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie  informuje, że Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Zawodowej „ Eurodydaktyka” przy współ-
udziale Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 
zaprasza chętnych rolników i ich domowników oraz osoby zatrudnione w 
rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej, do udziału w 
bezpłatnym szkoleniu:

„FIrMa 
aGrOTurySTycZna”

Bezpłatny kurs obejmuje 200 godzin szkolenia  w tym:
- ABC biznesu,
- nauka języka  obcego,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
-procedury zakładania działalności gospodarczej,
- rachunkowość i finanse.
W ramach szkolenia odbędą się praktyki zawodowe w firmach agrotury-

stycznych.
Organizatorzy zapewniają:
- dodatki szkoleniowe  wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu lub zakwate-

rowanie.
Miejsce szkolenia- Szczecin i Trzebiatów
Bliższych informacji udzielają:
Szczecin    Trzebiatów 
pl. Kilińskiego 3    ul. Torowa 1 
I piętro, pok.119 (budynek WZDZ) parter, pok1(budynek CKZ)
Tel. (091) 4501201 wewn.352  Tel. (091) 3872412

www.f-agro.pl

Z którego miejsca wykonałem te fotografie? Wśród Czytelników, którzy przysłą do (28.12.br.) redakcji najdokładniesze 
odpowiedzi rozlosujemy płytę CD ufundowaną przeze mnie (WAVE MUSIC COLLECTION - vol. 1). 
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kaleNDaRiUM
22 gRUDNia 
imieniny: Beata, Dobrosułka, Drogomir, Dziesława, 
Dziwisław, Flawian, Franciszka, Franciszka Ksawera, 
Gryzelda, Honorata, Ischyrion, Judyta, Ksawera, Lub-
oradz, Zenon i Zenona
Początek astronomicznej zimy

23 gRUDNia
imieniny: Anatola, Anatolia, Bazylides, Dagobert, 
Ewaryst, Ewarysta, Gelazy, Iwo, Iwona, Jan, Małgorzata, 
Mardoniusz, Saturnin, Serwul, Sławomira, Teodul, 
Torlak i Wiktoria

24 gRUDNia
imieniny: Ada, Adam, Adamina, Adela, Delfin, Dru-
zjanna, Ewa, Ewelina, Godzisław, Grzegorz, Grzymi-
sława, Hermana, Hermina, Irma, Irmina, Józef, Paula, 
Tarsylia i Zenobiusz
Wigilia Bożego Narodzenia 

25 gRUDNia
imieniny: Anastazja, Eugenia, Maria, Natan, Natanael, 
Piotr i Siemosław
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 

26 gRUDNia
imieniny: Dionizy, Szczepan, Teodor i Wrociwoj
Drugi dzień Bożego Narodzenia
Dzień św. Szczepana Męczennika

27 gRUDNia
imieniny: Cezary, Fabia, Fabiola, Gosław, Jan, Maksym, 
Przybyrad, Przybysław, Teodor i Żaneta
kościół katolicki - święto Św. Jana – apostoła i 
ewangelisty

28 gRUDNia
imieniny: Antoni, Cezary, Dobrowieść, Emma, Go-
dzisław i Teofila
Międzynarodowy Dzień Pocałunku

ReklaMa

POmóżmy SOBIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

• Potrzebne łóżeczko i ubrania dla 4 letniej 
dziewczynki. Tel. 0696 239 954.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Coroczny problem 
wybuchających petard

Jak co roku o tej porze na ulicach słychać odgłosy wybuchających petard. Ten znak zbliżającego się 
nowego roku jest jednak wykroczeniem.

Sytuacja ta powtarza się każ-
dego grudnia. Petardy nie dają 
spokoju mieszkańcom naszego 
miasta. Prawdziwą gehennę 
przeżywają psy. Ich właściciele 
muszą uspokajać swoich pupi-
li nieraz sięgając do środków 
farmakologicznych. Sam znam 
autentyczną opowieść o pewnym 
starym, małym, schorowanym 
czworonogu, który w sylwe-
strową noc własnymi pazurami 
wydrapał dziurę w drewnianych 
drzwiach grubości 2,5 cm by 
schować się w najdalszy zakama-
rek komórki.

Strzelanie petardami jasno 
określają przepisy. Zgodnie z 
obowiązującą od kilku lat uchwa-
łą nowogardzkiej Rady Miejskiej 
powszechne odpalanie petard i 
innych fajerwerków jest dozwo-
lone tylko w dniach 31 grudnia 
i 1 stycznia. W innych przypad-
kach trzeba starać się o specjalne 
zezwolenia.

Zdecydowana większość do-
stępnych teraz na rynku materia-
łów pirotechnicznych ma skład, 
który pozwala handlowcom 
sprzedawać je bez żadnej konce-
sji. Tylko jakieś 10 % zawiera taką 
ilość ładunków wybuchowych, 
których sprzedaż wymagałaby 
od handlowca stosownego ze-
zwolenia. 

Oczywiście zabroniona jest 
sprzedaż petard osobom nie-
pełnoletnim. Pytani handlowcy 
zapewniają, że restrykcyjnie 
przestrzegają przepisów. I rze-
czywiście widziałem scenę gdy 
osoba niepełnoletnia odchodziła 
od stoiska z kwitkiem. Ale czy 
tak dzieje się za każdym razem? 
Trudno powiedzieć. Nie złapa-
liśmy nikogo za rękę, pozostaje 
nam wierzyć w odpowiedzial-
ność sprzedawców i w to, że 
chęć zysku nie wpłynie na ich 
trzeźwość umysłu. Wszak co 
roku notuje się wypadki, które 
kończą się poparzeniami a nawet 
koniecznością amputacji palca 
czy dłoni.

Jest jeszcze jedna sprawa. Już 
teraz wielu uczniów szkół pod-
stawowych czy gimnazjalnych 
kupuje petardy w towarzystwie 
swoich rodziców czy innych osób 
pełnoletnich. Pojawia się pytanie 
czy dzieci są w stanie spokojnie 
poczekać tych kilka dni pozo-

stałych do Sylwestra z zapasem 
głośno wybuchających petard 
w szafce? Dlatego apelujemy do 
rodziców by powstrzymali swoje 
pociechy choćby z tego względu, 
że strzelanie petardami poza 
dniami do tego wyznaczonymi 
jest wykroczeniem.

„Jeśli takie zgłoszenia pojawią 
się na policji traktowane to bę-
dzie jako zakłócenie ciszy nocnej 
lub porządku publicznego, czyli 
naruszenie artykułu 51 Kodeksu 

Wykroczeń. Ustawodawca prze-
widuje za to karę mandatu kar-
nego lub skierowanie wniosku do 
sądu grodzkiego. Ale żeby wszcząć 
postępowanie ktoś musi to zgłosić, 
poinformować, że wybuchające 
petardy zakłócają jego spokój i 
wówczas zareagujemy.” – powie-
dział nam zastępca komendanta 
nowogardzkiej policji, podkomi-
sarz Leszek Nowak. 

Ag

Wigilia dla ubogich
Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Opieki Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie Teresy Skibskiej wigilię dla samotnych i ubogich 
każdego roku przygotowuje PKPS. Tak też jest w tym roku.

Natomiast OPS wspólnie z Chrześcijańskim Centrum Pomocy 
organizuje zabawę choinkową dla dzieci. Takie zabawy połączone 
z wręczaniem paczek odbędą się dwie na początku stycznia. Jedna 
będzie dla dzieci z terenów wiejskich, a druga z terenu miasta. Przy 
czym nie chodzi tutaj o dyskryminację, lecz o względy bezpieczeństwa. 
Nie mamy tak dużej sali aby pomieścić wszystkie dzieci, a chcemy 
żeby wszystkie maluchy miały jakąś rozrywkę – powiedziała Teresa 
Skibska.

W zabawach choinkowych będą brały udział dzieci z rodzin pato-
logicznych, ubogich, bezrobotnych korzystających ze stałej pomocy 
OPS i Centrum Pomocy.

I. Karczyński

Wigilia
Stowarzyszenie „Pokolenia” koło nr 2 zaprasza swoich członków 

na wieczór wigilijny, który odbędzie się w sobotę o godz. 18.00 w 
pubie „Pasadena”.

Andrzej Szafran



DZIENNIK
NOWOGARDZKI22-28.12.2006 r.  3

ReklaMa

ReklaMa

W kręgu mediów

Gdy przyglądamy się mediom, jak na 
dłoni widać dziennikarzy, redaktorów 
obcego ducha.

Są aroganccy, bezwzględni, zakłama-
ni, poddani swoim politycznym moco-
dawcom, ulegają presji pieniędzy.

Tak też obrazuję i mówią sondaże. 
Ale nie ma reguł bez wyjątków. Uwa-
żam, że takim między 
innymi wyjątkiem są lo-
kalne środki przekazu. 
Dziennik Nowogardzki 
jak w soczewce skupia 
w sobie całe spektrum 
polityczno – społeczne, 
samorządowe, sport, 
kulturę i życie religijne 
naszej gminy.

Tytuł gazety, nazwisko 
redaktora naczelnego, 
nazwiska redaktorów, 
osób współpracujących, 
szyld – muszą być gwa-
rancją szczególnego za-
ufania. Zachęcam cały zespół redakcyj-
ny do innowacji i jeszcze lepszej sztuki 
redagowania.

W naszej lokalnej gazecie swoje 
felietony, artykuł zamieszcza między 
innymi Pani „Zośka”. Pisanie prawdy 
w sposób bezkompromisowy (prawda 
w oczy kole) jest ryzykowne i wymaga 
odwagi. Szczególnie, gdy pisze się o 
zbrodniczym komunizmie, realnym 
socjalizmie, faszyzmie, itp. Nie może 
być tak, że komunizm uznany za 
zbrodniczy, stworzony został przez 
niszczycielskie tornado lub syberyjski 
mróz. Chcemy żyć i rozwijać się w 
poczuciu prawdy i sprawiedliwości. 
Jeżeli w Norymberdze osądzono na-

zizm, to np. we Lwowie lub Warszawie 
osądzony być powinien komunizm. 
Inaczej psu na budę „Czarna Księga 
Komunizmu”!

Dobrze, że nie dajemy się ogłupić. 
Bo w dodatku ktoś, ni z gruszki ni z 
pietruszki wymyślił pojęcie „Homo 
– Sowietikus” i uznał, że za stworzenie 
sowieckiego człowieka odpowiadają 
wszyscy. Paranoja do potęgi „n”! To już 
zakrawa na miernej jakości kabaret.

Taką radosną twórczość prezentuje 
Michnik i spółka.

Wracając jeszcze do bardzo prawdzi-
wej Pani „Zośki” wiem, że ma i będzie 
miała wielu czytelników. I tak trzymać! 
Żeby prawdziwie pisać, trzeba praw-

dziwie spostrzegać.
Dziękuję Panu Mar-

kow i  S łomsk iemu, 
właścicielowi gazety, 
redaktorowi naczelne-
mu za to, że stara się 
służyć wszystkim.

Niech więc Dziennik 
uczy: co znaczy być 
Polakiem, mieszkań-
cem miasta i wsi, ulicy, 
domu i zakładu pracy. 
Także szkoły! Niech 
nam pomaga skutecznie 
bronić się przed obcym 
duchem.

A my wspólnie zadbajmy – „aby-
śmy przejrzeli i nie żyli w duchowej 
ślepocie”.

Kończy się rok 2006. Dokonajmy 
ocen naszych działań: rodzinnych, 
społecznych, zawodowych i zapytaj-
my. Co dobrego zrobiliśmy, a co się 
nie udało.

Panu Markowi Słomskiemu, pra-
cownikom Dziennika i całej firmy 
„Poligraf ” życzę: miłych Świąt Bożego 
Narodzenia i wszelkiej szczęśliwości w 
Nowym 2007 Roku.

Czytelnikom, wszystkim ludziom 
dobrej woli, ofiaruję bukiet kwiatów z 
pięknych ogrodów marzeń i nadziei.

T. Filipczak

Zapuka kolęda
Znów zapuka kolęda
Do drzwi
I zanuci melodię piękną
Może serca twarde
Jak głaz
Od słów ciepłych
Zapłaczą i zmiękną
Może odnajdą siebie
Będzie im lepiej i raźniej
I zechcą ze sobą pójść
Zagubione od dawna
Przyjaźnie
20.12.2006 r.

Koncert wigilijny 
w Strzelewie 

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kościele św. Sylwestra w 
Strzelewie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu aktorów teatru „Kana” 
i „Brama” ze Szczecina. 

Koncert odbędzie się podczas mszy św. o godz. 10.30. W repertuarze oprócz 
znanych wszystkim kolęd znajdą się też piękne, zapomniane pieśni staropol-
skie. Serdecznie zapraszam w imieniu zespołu.

Z. Heland 

Rada Powiatu

Wybrano komisje
Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Jedną z jej uchwał było 

powołanie komisji przy niej działających.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kazimierz Lembas. Komisja 

Oświaty obradować będzie pod przewodnictwem Artura Danilewskiego a 
Komisja Infrastruktury i Budżetu pod przewodnictwem Mirosława Guścikie-
wicza. Komisją Społeczną kierować będzie Gizela Rybicka. Więcej napiszemy 
w jednym z najbliższych wydań naszej gazety. Ag
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Za światłem gwiazdy betlejemskiej

Widowisko Bożonarodzeniowe 
w zieleni, złocie... i słocie

W minione niedzielne popo-
łudnie 17 grudnia br. pomimo 
pogodowych kaprysów tego-
rocznej jesieni, jakich nie było 
od przeszło 200 lat, na centralny 
plac Nowogardu przybyły tłumy 
mieszkańców, żeby zobaczyć ple-
nerowy spektakl o narodzeniu 
Chrystusa.

Legenda głosi, że autorem pierw-
szej szopki, urządzonej na leśnej 
polanie, był sam św. Franciszek z 
Asyżu. U nas ta piękna, jasełkowa 
tradycja (od słowa „jasło”- ozna-
czającego żłób) została zapocząt-
kowana przez Nowogardzki Dom 
Kultury w roku 1999 i na dobre 
zadomowiła się w świadomości 
mieszkańców, jako trwały ele-
ment świątecznego obyczaju. Co 
by nie powiedzieć, jest to jednak 
duże przedsięwzięcie, wymagające 
wielu żmudnych przygotowań. W 

tym roku organizatorzy zadziwili 
wszystkich pomysłową scenogra-
fią, wkomponowaną w naturalną 
scenerię drzew, iluminowanych 
światełkami w kolorze czerwieni, 
złota i pomarańczy. Nie zabrakło 
też swojskich elementów – żywych 
baranków i kóz rogatych, które 
przyciągały uwagę najmłodszych 
widzów. Szkoda tylko, że śnieg 
nie zatańczył wesoło, tylko oło-
wiane chmury zawisły ciężko nad 
miastem.

Widowisko otworzył ks. pro-
boszcz Grzegorz Zaklika: Drodzy 
Państwo! Święto Bożego Narodze-
nia dopiero za tydzień. Dzisiaj 
chcemy jednak poprzez to wspólne 
przeżycie, przypomnienie wydarzeń 
tamtej Betlejemskiej Nocy, przygo-
tować się na radosne świętowanie. 
To wydarzenie mówi nam, że Bóg, 
który jako małe dziecko, urodził się 
w tamtym czasie – jest blisko nas i 
idzie razem z nami tymi samymi, 
co my, drogami. Spróbujemy dzisiaj 
tak spojrzeć na wydarzenia tej 

szopki betlejemskiej, jak na speł-
nienie obietnicy, że Bóg każdego 
dnia dodaje nam nadziei i radością 
napełnia nasze dusze...

W nastrojowy klimat Bożonaro-
dzeniowej inscenizacji wprowadzi-
ła kolęda ze świątecznym przesła-
niem dla wszystkich obecnych, a 
wykonana wzruszająco przez Asię 
Jurzystę. Zaraz potem rozśpiewała 
się nowogardzka szopka. Pastusz-
kowie z werwą witali Boże Dziecię 
skocznymi pastorałkami. Na dużej 
scenie tonącej w zieleni świerków, 
opasanych świetlnymi łańcucha-
mi, doskonale prezentowali się 
młodzi artyści w białych strojach 
z czerwonymi aplikacjami. Trzeba 
przyznać, że z dużych przejęciem 
wcielali się w znane biblijne po-
stacie. Zespolone grupy wokalne 
– „7th Heaven”, „Stars” i „Wesoła 
Ferajna” brzmiały prawie jak chóry 

anielskie. Serca widzów ogrzewały 
i wzruszały najpiękniejsze polskie 
kolędy na czele z wielką, uroczy-
stą XIX-wieczną „Bóg się rodzi” 
autorstwa F. Karpińskiego. Nie 
zabrakło wielu popularnych kolęd, 
których autorami bywali pisarze i 
poeci, księża i zakonnicy.

Myślę, że magia świąt Bożego 
Narodzenia, ukryta w treści i me-
lodyce tych wzruszających pieśni, 
udzieliła się wszystkim.

Na zakończenie pan Kazimierz 
Ziemba, burmistrz miasta, złożył 
mieszkańcom ziemi nowogardz-
kiej świąteczne życzenia: Dużo 
zdrowia, radości, miłości. Obyśmy 
wspólnie te święta obchodzili, żeby 
dla nikogo nie zabrakło chleba i 
opłatka, żeby staropolskim oby-
czajem na naszym stole podczas 
wigilijnej wieczerzy stał talerz 
dla nieoczekiwanego gościa... Po 
czym podziękował wszystkim 
organizatorom, a zwłaszcza No-
wogardzkiemu Domowi Kultury 
za przepiękne widowisko. Bożona-
rodzeniowe misterium ze smakiem 

wyreżyserowała pani Aneta Drą-
żewska, a oryginalną scenografię 
wymyśliła pani Zofia Frydryk. 
Jedynym dysonansem tej przed-
świątecznej uwertury były krople 
jesiennego deszczu towarzyszące 
finałowi imprezy.

W widowisku zatytułowanym 
„Za blaskiem gwiazd” udział 
wzięli młodzi aktorzy i soliści: 
Maria – Justyna Płaczek, Józef 
– Wojciech Górecki, trzej królo-
wie – Martyna Grosicka, Szymon 
Drążewski, Mateusz Łuka, anioł 
– Kasia Dobrowolska; wokaliści: 
Laura Andrysiak, Asia Jurzysta, 
Gosia Bogdanowicz; narratorzy: 
Kasia Rynkiewicz, Ania Piotrow-
ska, Kasia Wojtala; grupa pastusz-
ków – dzieci z klasy III a SP nr 3 
w Nowogardzie; gwiazdki – grupa 
taneczna z NDK Feniks Wiktorii 
Domańskiej.

Nawet jesienny deszcz nie był 
w stanie zniechęcić publiczności, 
która z przyjemnością wysłu-
chała w dalszej części widowiska 
Koncertu Bożonarodzeniowego. 
Brały w nim udział uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Goleniowie, 
Filia w Nowogardzie; podopieczni 
p. Ewy Sawickiej, udzielający się 
artystycznie w Gimnazjum Nr 3 w 
Nowogardzie (soliści oraz zespoły 
„Tonika” i „Akord”), oraz „Wesoła 
Ferajna”, AK Kameleon i przyjacie-
le  z muzykującej rodziny Zająców  
tj. zespół Bursztyn.

Na koniec tego nastrojowego 
programu, stanowiącego przed-
smak świątecznych chwil, pani 
Mirosława Przybyłek, dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
podziękowała wszystkim wyko-
nawcom oraz złożyła najserdecz-
niejsze życzenia mieszkańcom 
miasta z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i zbliżającego się No-
wego Roku.

marian A. Frydryk

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania składam wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do tego byśmy w sposób szcze-
gólny przy tradycyjnie już w naszym mieście świą-
tecznie udekorowanej szopie mogli wspólnie przeży-
wać nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. 

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz  Ziemba

PODZIĘKOWANIA
Drodzy Państwo bez Waszej pomocy nie byłoby 

tego pięknego nastroju i tych przeżytych wspólnych 
wzruszeń, które towarzyszyły nam w dniu 17 grudnia 
2006 r.

 W sposób szczególny za okazałą pomoc przy pra-
cach do bożonarodzeniowej inscenizacji dziękuję:

• Panu Wiktorowi Smolińskiemu Prezesowi Za-
kładu Usług Komunalnych, a w szczególności jego 
pracownikom – Panom: edmundowi Bula, mariu-
szowi, Lisieckiemu, Józefowi Cydzikowi, Andrzejo-
wi możejko, Andrzejowi Saranowi.

• Panu Arturowi Kawickiemu właścicielowi Firmy 
„ARKA”, oraz pracownikom Panom: Wojciechowi 
Józefiakowi, Łukaszowi Dukaczewskiemu. 

• Komendantowi oraz pracownikom Komendy 
Komisariatu Policji w Nowogardzie

• Komendantowi oraz pracownikom Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowogardzie

• Państwu Wiesławie i Jerzemu Furmańczykom 
właścicielom gospodarstwa agroturystycznego „U 
Furmana” w Ostrzycy oraz ich pracownikowi 

• Panu Piotrowi Balejko właścicielowi stolarni w 
Nowogardzie i jego przyjaciołom 

• Panu Janowi Ciechanowskiemu właścicielowi 
Gospodarstwa Rolnego w Orzechowie 

• Panu  Tadeuszowi Piotrowskiemu Nadleśnicze-
mu Nadleśnictwa Nowogard

• Panu Tadeuszowi Fiejdaszowi kierownikowi 
Wydz. GKMiOŚ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
oraz Panu Wojciechowi Szponarowi 

• Szczególne podziękowania należą się wszystkim 
artystom Nowogardzkiego Domu Kultury

• Pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury
• Dyrektorowi, Pani ewie Sawickiej, uczniom i 

absolwentom Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
• Dyrektorowi, Pani Anecie Drążewskiej  i „ma-

łemu Teatrzykowi pod Chmurką” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Nowogardzie

• Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Szkoły 
muzycznej w Goleniowie Filia w Nowogardzie

• Muzykującej Rodzinie Zająców – Zespołowi 
„Bursztyn” 

• Wszystkim społecznikom pomagającym nam 
przy organizacji tej imprezy

• Księdzu Dziekanowi Grzegorzowi Zaklice za 
przekazanie wigilijnego Słowa Bożego

• Burmistrzowi Nowogardu Panu Kazimierzowi 
Ziembie za  przekazanie Świątecznych  życzeń 

Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
mirosława Przybyłek

Relacja z tegorocznej Nowogardzkiej Szopki 
Bożonarodzeniowej wyemitowana będzie w TVP 
Szczecin (regionalna trójka) w programie „ARKA” 
w dniu 24.12.2006 r. o godz. 16.50. 
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
w

w
.o

kn
o-

lu
x.

co
m



Oferuję: podłączenie przydomowej 
oczyszczalni scieków, transport 

– Iveco, przyczepka VW LT
Tel: 091 39 25 460, 0698 407 177

WykoNyWaNie 
robót koparką oraz 

młotem hydraulicznym
 

cyfrowy 
druk kolorowy 
KSeRO KOLOROWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Pełnych radości Świąt, 
zdrowia i pomyślności 
w Nowym 2007 Roku 
Seniorom rzemiosła, 

Rzemieślnikom 
i Przędsiębiorcom 
oraz ich Rodzinom 
życzy Zarząd Cechu

Danucie i Apoloniuszowi 
Krzywańskim 

w 50 rocznicę ślubu 
z okazji Święta Waszego 

życzenia wszystkiego najlepszego
Niech każdy dzień dostarcza radości 

i uśmiech zawsze w sercach gości, 
niechaj problemy Was omijają, 
a wszyscy bardzo Was kochają, 

Bo jak nikt na świecie 
Wy na to zasługujecie 

życzenia składają siostry z rodzinami

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, 
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Przy tej pięknej sposobności wszystkim mieszkańcom 
Gminy Nowogard  życzymy radości, aby Wam się  

darzyło, z roku na rok lepiej było.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Nowogardu 
w Nowogardzie                                                           Kazimierz Ziemba 
Marek Krzywania   

Jezu na sianku złożony 
Któremu hołd dały bydlęta 
Racz przyjąć nasze ukłony 
Które niesiemy na Święta

Daj odbyć Gwiazdkę wesoło 
Wszystkim co sercu są mili 
Racz by kochani wokoło 

Przyszły Rok w szczęściu spędzili 
Dziękując za ten rok pracy,

wszystkim naszym sympatykom i sponsorom,  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

życzy Andrzej Wasiak – Komendant ZHP

„Wszystko co piękne na tym świecie, 
Wszystko co tylko szczęście wróży, 

Niech się Wam razem w jedno splecie, 
I będzie słońcem w życia podróży” 

Agnieszce i Zbyszkowi 
na nową wspólną 

Drogę Życia 
najserdeczniejsze życzenia 

składają rodzice

Program mszy Św. w czasie Bożego Narodzenia
msze św. w IV Niedzielę Adwentu, Boże Narodzenie i święto św. Szczepana 

Jest taki dzień, kiedy mały kawałek białego chleba 
łączy dwa odmienne światy, 
wieczór dotykania żywego Boga, 
bo nieogarnione stało się bliskie. 
Najwyższe piękno, jedyne dobro, 
nieskończona miłość stały się człowiekiem. 
Niech nie powtarza się chłód Betlejem, 
a tylko Jego miłość. 
Niech delikatna miłość Jezusa, 
która ukrywa swój majestat, 
wciąż na nowo wzrusza, 
pociąga i uczy prawdziwej miłości, 
która przychodzi służyć a nie zasłaniać sobą.
Słowo ciałem się stało, byśmy zajaśnieli Bogiem.
Dlatego życzę Czytelnikom Dziennika Nowogardzkiego 
takiej betlejemskiej bliskości Boga 
na te radosne Święta i na każdy dzień Nowego Roku.

Ksiądz Kazimierz Łukjaniuk
Boże Narodzenie 2006

W parafii Wniebowzięcia 
NmP
IV Niedziela Adwentu – Wigi-
lia Bożego Narodzenia
Msze św. jak w każdą niedzielę 
z jednym wyjątkiem – nie ma 
Mszy św. o godz. 18.00.
Pasterki:
*   w kościele parafialnym o 
godz. 22.30 i 24.00
*   w Dąbrowie, Karsku, Olcho-
wie i Wojcieszynie    o godz. 
21.00
Boże Narodzenie 25 grudnia 
*   Kościół parafialny: Msze św. 

godz. 9. 30; 11.00; 12.30; 14.00 
(chrzty); 17.00 (ślubna) i 18.00
*   Dąbrowa – godz. 12.30 
*   Karsk – godz. 8.30
*   Olchowo - godz. 10.30
*   Wojcieszyn – godz. 11.45

Święto św. Szczepana – 26 
grudnia
*   Kościół parafialny – godz. 
7.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00   
*   Dąbrowa – godz. 12.30 
*   Karsk – godz. 8.30
*   Olchowo - godz. 10.30
*   Wojcieszyn – godz. 11.45

Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego
Msze św. jak w każdą niedzielę 
z jednym wyjątkiem – nie ma 
Mszy św. o godz. 18.00.

Pasterki:
*  godz. 22.00 i 24.00.
Boże Narodzenia 25 grud-

nia
*  Msze św. o godzinie 7.30, 

9.00 11.00, 12.30, 18.00 oraz msza 
chrzcielna o godzinie 15.00.

Święto Św. Szczepana - 26 
grudnia

*  Msze św. o godzinie 7.30, 
9.00 11.00, 12.30, 18.00.

ŻycZeNia
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„Odrobiny ciepła 
dzięki ludzkiej życzliwości, 
odrobiny światła w mroku 

dzięki szczeremu uśmiechowi, 
radości w smutku 

dzięki ludzkiej miłości 
i nadziei na lepsze jutro 
w chwilach niepokoju” 

Wszystkim 
stałym Klientom 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Beata Sierzchała

Koledze 

Pawłowi 
Lembasowi 

z okazji 
18 urodzin 

życzenia wszelkich 
sukcesów w „dorosłości” 

składa Paweł S.

Z okazji 
18 urodzin 

drogiej Koleżance 

Arlecie Bartczak 
pięknego 

dorosłego życia 
życzy Karolina S.

Pani mgr 

Barbarze Szcześnik 
najlepsze życzenia 

z okazji 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

składają 
wdzięczni klienci 

Apteki przy ul. Warszawskiej

Wszyscy mają Święta
Święta Bożego Narodzenia są na tyle ważną tradycją, że są obchodzone wszędzie. W tych instytu-

cjach, których mieszkańcy nie mogą tego szczególnego czasu spędzić w domu wraz z rodziną kadra 
zadbała, aby te dni różniły się od pozostałych, aby każdy poczuł magię Świąt.

W Domu Pomocy Społecznej  
nr 1 przy ul. Piłsudskiego już od 
progu czuć świąteczny nastrój, 
a cały Dom pachnie czystoś-
cią. Piękne ozdoby świąteczne 
przykuwają wzrok na każdym 
kroku. Kucharki od czwartku 
pieką ciasta, w piątek będą przy-
gotowywane dania z kapusty i 
grzybów. Jak nas poinformowała 
dyrektor Domu Maria Mie-
leńczuk część podopiecznych 
wyjeżdża na Święta do swoich 
domów. Pozostałe 50 osób będzie 
uczestniczyło we wspólnej wigi-
lii. Na stole wigilijnym serwo-
wane będą dania 
typowo świątecz-
ne, karp, pstrąg, 
barszcz czerwo-
ny. Do tego będą 
słodycze i owo-
ce. Mieszkańcy 
Domu już od kil-
ku dni dekorują 
i przyozdabiają 
swoje pokoje róż-
nego typu maka-
tami, stroikami 
czy choinkami. 
Wszyscy z nie-
c i e r p l i w o ś c i ą 
czekają na ten 
czas kiedy będzie 
moż na  us i ąś ć 
przy wspólnym 
stole, podzielić się opłatkiem, po-
słuchać kolęd i obdarować pre-
zentami. Jak co roku Dom przy 
ul. Piłsudskiego odwiedzi ksiądz, 
który wprowadzi mieszkańców 
w radosny nastrój z okazji naro-
dzenia Pana Jezusa. „W zeszłym 
roku podczas trwania wieczerzy 
wigilijnej odwiedzili nasz Dom 
także Adwentyści Dnia Siódme-
go. Wspólnie z  mieszkańcami 
odśpiewali piękne kolędy. Mamy 
nadzieję, że i w tym roku również 
nas odwiedzą.” – powiedziała 
pani Maria Mieleńczuk. 

Święta to czas radosny, bar-
dzo rodzinny, a w tym Domu 
atmosfera jest jak najbardziej 
świąteczna.

W Domu Pomocy Społecznej 
nr 2 mieszkańcy od dłuższego 
czasu przygotowywali się pod 
względem duchowym. Poza 
zwyczajnymi mszami świętymi 
podopieczni tej instytucji brali 
udział w roratach odprawianych 
w intencji pracowników i miesz-
kańców tego ośrodka.

„Kultywujemy wszystkie trady-

cje związane z obchodami Świąt 
Bożego Narodzenia. Oczywiście 
tymi związanymi z religią katoli-
cką, bo tutaj większość mieszkań-
ców jest tego właśnie wyznania. 
Sama wigilia odbywa się tak 
jak w każdym domu. Wszyscy 
mieszkańcy wspólnie spożywają 
ten posiłek.” – powiedziała nam 
Teresa Maruszewska.

Na wigilijnym stole pojawią 
się m.in. zupa grzybowa, pie-
rogi z kapustą i grzybami, ryba 
i kompot z suszonych owoców. 
Specjalnym gościem tej wie-
czerzy będzie ksiądz proboszcz 

Grzegorz Zaklika. A później, 
jak każe tradycja, pojawi się Św. 
Mikołaj z prezentami. Każdy 
mieszkaniec dostanie dokładnie 
taki sam podarunek, na który 
złożą się przede wszystkim arty-
kuły spożywcze.

Nie wszyscy mieszkańcy jed-
nak zasiądą do wspólnego stołu. 
Część uda się do swoich rodzin 
a część... do rodzin niektórych 
pracowników. Podczas wspólnej 
pracy między kadrą a mieszkań-
cami nawiązuje się nić sympatii, 
że ludzie ci nie wyobrażają sobie 
wigilii spędzonej oddzielnie.

W pozostałe dni menu będzie 
wypełnione świątecznymi po-
trawami.

Również w Zakładzie Karnym 
kadra zadbała by okres świątecz-
ny różnił się od szarej codzienno-
ści. Z głośników radiowęzła od 
kilku dni płyną dźwięki kolęd. 
Dyrektor zgodził się by w grud-
niu osadzeni mogli otrzymać 
dodatkową paczkę o wadze do 
7 kg, a więc większą o 2 kg od 
paczki regulaminowej. O jedną 

dorosłą osobę poszerzono też 
listę odwiedzających.

Trwa konkurs na najładniej-
szą choinkę, którego zwycięzca 
otrzyma przewidzianą regulami-
nem nagrodę pieniężną. „Cieszy 
się on sporym zainteresowaniem. 
To jest jednak ważny element 
naszej kultury. Nawet najbardziej 
zatwardziali recydywiści chcą się 
w tym okresie poczuć trochę ina-
czej, trochę lepiej. To jest jednak 
specyficzny dzień.” – tłumaczy 
rzecznik nowogardzkiego Zakła-
du Karnego Artur Bojanowicz.

Nie byłoby Bożego Narodzenia 
bez świątecz-
nych potraw. 
W miarę moż-
l iwości  rów-
nież osadzeni 
skosztują dań 
kojarzących się 
z tym okresem. 
Dzięki oszczęd-
nościom staw-
ka żywieniowa, 
k t ó r a  n a  c o 
dzień wynosi 
4,50 zł zostanie 
zwiększona o 30 
% i w wigilię na 
stole skazanych 
pojawią się kro-
kiety z kapustą 
i grzybami oraz 

barszcz czerwony a w dwa pozo-
stałe dni świąt jadłospis zostanie 
wzbogacony o szlachetne gatun-
ki wędlin.

Tyle dla ciała. Dla ducha od-
była się już inscenizacja „Kra-
kowiaków i Górali”, a w święta 
ksiądz proboszcz Grzegorz Za-
klika odprawi trzy msze święte o 
charakterze pasterkowym.

„Ze względu na charakter na-
szej jednostki, która jest typowo 
zamkniętym zakładem wspólna 
kolacja wigilijna jest oczywiście 
niemożliwa. – mówi Artur Boja-
nowicz – Natomiast w zakładzie 
Karnym w Płotach, który jest 
naszym oddziałem zewnętrznym 
są zupełnie inne realia. Są tam 
więźniowie z rygorem maksy-
malnie złagodzonym i tam zo-
stanie zorganizowana wigilia dla 
wszystkich, którzy tam zostaną.”

A zostanie mniej niż połowa 
osadzonych. Na 132 osoby odby-
wające karę na tamtym oddziale 
aż 77 otrzymało przepustkę.

Ag&Kari

Świąteczny wystrój w DPS nr 1
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Przedszkole nr 1

Bożonarodzeniowe Jasełka
Przedszkole nr 3

Jasełka Bożonarodzeniowe

Przedszkole nr 4

Jasełka 
udział 10 placówek oświatowych w 
gminie Nowogard. Organizatorką 
ww. konkursu była nauczycielka 
Małgorzata Bienias.

Po obejrzeniu „Jasełek” odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród, dyplo-
mów i wyróżnień.

Nagrodzone dzieci:
I miejsce – Aleksandra Mańka w 

SP nr 1
Hubert Malarczyk – Przedszkole 

nr 4
II miejsce – Jakub Zubek – SP 

nr 1
Mikołaj Bobrowiski – Przedszkole 

nr 4
III miejsce – Paula Gołdyn – SP 

Długołęka
Aleksandra Bąk – SP Długołęka
Wyróżnienia otrzymali:
1. Ada Leśniewska – Przedszkole 

nr 1
2. Anna Hebda – Przedszkole nr 3
3. Karol Ościłowski – Przedszkole 

nr 4
4. Jakub Krawczyk – Przedszkole 

nr 4
5. Daria Solarska – SP nr 3

6. Natalia Pancewicz – SP Wierz-
bięcin

7. Klaudia Kania – SP Długołęka 
8. Filip Olejnik – SP Długołęka
9. Kamila Kędzierska – SP Orze-

chowo
10. Magdalena Sobczak – SP Ża-

bowo
11. Oliwier Józefiak – SP Żabowo.
Korzystając z okazji chciałabym 

podziękować rodzicom za przygo-
towanie przepięknych strojów, które 
uatrakcyjniły przedstawienie. Słowa 
podziękowania kieruję również w 
stronę koleżanki Anny Mądrowskiej, 
która przygotowała szopkę betle-
jemską. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia życzę, aby magiczna 
atmosfera świątecznych dni na długo 
zagościła w Państwa sercach, dodając 
otuchy, wiary i siły w zmaganiu się z 
codziennością.

Dla dzieci, Rodziców oraz całego 
Personelu Przedszkola nr 4

Nauczycielka Alina Demianiuk

W Przedszkolu Nr 1 w Nowogar-
dzie w dniach 12 i 14 grudnia odbyły 
się Jasełka dla rodziców, dzieci, pra-
cowników i zaproszonych gości.

Okres świąteczny w przedszkolu 
jest szczególnie przyjemny i uroczysty.  
Tę niezwykłą atmosferę stwa-
rza przeżywanie zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Dzie-
ci z Przedszkola nr 1 już od po-
czątku grudnia uczestniczą  
w przygotowaniach do świąt. Naj-
ważniejsza jest mieniąca się wszyst-
kimi kolorami 
choinka, Miko-
łaj i... prezenty. 
Starszaki pod 
kierunkiem He-
leny Zieleśkie-
wicz, przygoto-
wały „Jasełka”. 
Rodzice wycza-
rowali swoim 
pociechom fan-
tastyczne stroje, 
które dodały 
niepowtarzal-
nego uroku przedstawieniu. Dzięki 
pomysłowości Pana Piotra Goliń-
skiego, sala gimnastyczna zamieniła 
się w przepiękną scenerię Betlejem. 

 Dyrektor Przedszkola, Jolan-
ta Jackowiak, przywitała wszyst-
kich gości, złożyła życzenia świą-
teczne i zaprosiła do obejrzenia 

widowiska. Dzieci wcielając się  
w różne postacie bożonarodzeniowe-
go misterium, z wielkim przejęciem 
recytowały swoje role i śpiewały ko-
lędy. Uroczystość była wspaniałym 
przeżyciem dla dzieci, pracowników 
i zaproszonych gości. Za wysoki po-
ziom artystyczny i duchowy przed-
szkolaki otrzymały wielkie brawa. 
Co niektórzy ze wzruszenia uronili 
nawet łezkę. Wszyscy widzowie wy-
soko ocenili występ małych aktorów 
i scenografię przedstawienia.

Bardzo dziękuję Panu Piotrowi 
Golińskiemu za mistrzowskie wyko-
nanie dekoracji do widowiska.

Wszystkiego najlepszego z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia swoim 
przedszkolakom i ich rodzicom, ży-
czy wychowawczyni starszaków.

Helena Zieleśkiewicz 

W naszym przedszkolu kultywo-
wanie tradycji bożonarodzeniowych 
przyświeca działaniom 
p e d a g o g i c z n o -
wychowawczym. 
Uczymy dzieci kul-
tury współżycie w 
gronie przedszkol-
nym i rodzinnym, 
rozbudzając w nich 
chęć poznawania 
kultury regionalnej 
i narodowej.

W i e l o l e t n i ą 
tradycją naszego 
przedszkola są Ja-
sełka w wykonaniu dzieci z najstar-
szej grupy, połączone z kiermaszem 
stroików oraz wypieków świątecz-
nych.

Przygotowania rozpoczęły się już 
w listopadzie, po opracowaniu scena-
riusza nadszedł czas na przydzielenie 
ról wszystkim dzieciom oraz przy-
gotowanie strojów i scenografii. Do 
tego etapu bardzo chętnie włączyli 
się rodzice.

Świąteczne przedstawienie odbyło 
się 20 grudnia 2006 roku o godzinie 
16.00. Zaproszeni rodzice, najbliżsi 
członkowie rodzin dzieci oraz goście 
mieli okazje podziwiać dzieci, które 
wcieliły się w role: Maryi, Józefa, 
trzech króli, pastuszków przynoszą-
cych swe dary do szopki, aniołków 

oraz dzieci z serduszkami w dłoni. 
Wszystkie postacie, mimo, że odegra-

ne przez zaledwie kilkuletnich akto-
rów zachowały cały swój majestat.

Dzieci z ogromnym zaangażowa-
niem odegrały swe role, a wspólnie 
śpiewane kolędy stworzyły prawdzi-
wie świąteczny nastrój.

Występ zakończył się wielkimi bra-
wami dla przedszkolnych artystów.

Zbliżają się najpiękniejsze święta 
w roku, z tej okazji dzieci i pra-
cownicy Przedszkola nr 3 składają 
wszystkim czytelnikom „Dziennika 
Nowogardzkiego” instytucjom 
współpracującym oraz „Przyjacio-
łom naszego Przedszkola” życzenia 
radosnych, spokojnych i rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia.

Nauczycielka grupy Starszaków
Krystyna Borczyk 

W środę 20 grudnia 2006 r. o godz. 
14.00 w Przedszkolu nr 4 przy ul. 
Kościuszki rozpoczęła się insceni-
zacja „Jasełek” w wykonaniu dzieci 
6-letnich „Zuchy”.

Inscenizatorką „Jasełek” była wy-
chowawczyni grupy Alina Demia-
niuk. Piękna dekoracja i prześliczne 
stroje pasują-
ce do każdej 
odgrywanej 
postaci odda-
ły prawdziwy 
obraz naro-
dzin Jezusa.

Do insceni-
zacji „Jasełek” 
był wykorzy-
stany nowo 
z a k u p i o n y 
s p r z ę t  n a -
głaśniający, 
więc dzieci ze 

wzruszeniem i przejęciem wygłaszały 
swoje role do mikrofonu.

W uroczystości wzięli udział rodzi-
ce i laureaci konkursu plastycznego 
wraz z opiekunami. Konkurs został 
zorganizowany w naszym Przedszko-
lu dla dzieci 6-letnich pt. „Kartka 
bożonarodzeniowa”, w którym wzięło 
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UWAGA!!!!        Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…
organizujemy kursy Zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.
Konkurencyjne ceny!!!

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami, 
ogłasza taryfy dla odbiorców usług wodociągowych gminy osina                                                            

z miejscowości Redło i Węgorza 
w następujących wysokościach:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,39 zł/m3 netto + 7% VAT  

dla odbiorców rozliczanych w oparciu o:  
* wskazania wodomierza głównego,

* wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
* wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym,
* przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wo-

domierza głównego – 12,56 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomie-

rza, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – 3,07 zł/odbiorcę/m-c netto + 
7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody – 10,08 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący 

się   w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 16.00.  

 POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne, 
a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczących świadczonych przez nas usług.

   POK obsługuje Specjalista  ds. Obsługi Klienta – Beata Czuchaj.
Kontakt:  tel. 091 39 20 711 w. 35, tel. kom. 0 508 023 988, e-mail: pok@puwis.pl.

Syndyk Masy Upadłości PeBeo 
Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie 
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 

ruchomości wchodzących 
w skład masy upadłości, 

zgodnie z Postanowieniem Sądu Re-
jonowego w Szczecinie z dnia 6 lute-
go 2006 r. 
Szczegółowy wykaz przeznaczonych 
do sprzedaży ruchomości znajduje się 
w siedzibie upadłej spółki w Nowo-
gardzie przy ul. Boh. Warszawy 103. 
Zgłoszenia pisemne na zakup ru-
chomości można składać w siedzibie 
upadłej do dnia 15 stycznia 2007 r. 

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

NIemIeCKA FIRmA OGRODNICZA, 
POSZUKUJe PRACOWNIKóW SeZONOWyCH NA ROK 2007. 

WIeK OD 25 – 50 LAT. 
PRACA POLeGA NA OBRóBCe SADZONeK TRUSKAWKI:

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WY PEŁNIENIE ZAMESZCZONEGO FORMULARZA, 
I PRZESŁANE GO NA ADRES FIRMY (DOŁĄCZAJĄC JEDNO ZBIĘCIE PASZPORTOWE ).

KRAeGe BeeReNOBSTSPeZIALKULTUReN
Z. HD. FRAU WARING
DeLSeNeR HeIDe 36

48291 TeLGTe
DeUTSCHLAND

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZWISKO, IMIĘ ( IMIONA ): .......................................................................................................................................................................................

DATA URODZENIA: .......................................................................................................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

NUMER TELEFONU: ........................................................................................................................................................................................................

PRAWO JAZDY?     TAK  NIE 

KATEGORIE: .................................................................................................

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?  TAK  NIE 

CZYM OBECNIE PAŃSTWO ZAJMUJĄ SIĘ W POLSCE: .....................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net
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aUToDeMoNTaŻ
SaMocHoDoWe
cZĘŚci UŻyWaNe 

i NoWe 
oRaZ oPoNy 

SkUP 
SaMocHoDÓW

 RoZBiTycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁaTNoŚĆ goTÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pltel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet Kosmetyczny 
BIOQUeLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
NZOZ „SANUS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. Kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
UWAGA ABSOLWeNCI!!! 

CeNy PROmOCyJNe!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

WĘGIEL GROSZEK
WĘGIEL ORZECH

- TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
- NISKA CENA, RATY

ul. Boh. Warszawy 34

SKŁAD OPAŁU - NOWOGARD

Najtańszy opał w Nowogardzie
ponadto w sprzedaży ekogroszek, miał
koks, węgiel brunatny, brykiet drzewny,

piece CO na miał i ekogroszek

już od 380 zł brutto
już od 445 zł brutto

Tel. 091 392 08 21

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 

zatrudni 
na korzystnych warunkach płacowych 
dwóch pracowników do pracy w war-
sztacie przyzakładowym w zawodach:

ślusarz - spawacz 
z uprawnieniami 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać osobiście lub telefonicznie w biu-
rze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. 
Bohaterów Warszawy 103, telefon 091 
57 92 641 lub 091 57 92 651.  Eugeniusz 
Niziński - telefon  091 57 92 641 lub Lu-
cyna Warian - telefon  091 57 92 651.

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
CAR-AUDIO & TUNING

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 maja 44 • tel. 660797830

Skład Opałowy w Nowogardzie, 
ul. Nadtorowa 12 (za bramę cmentarną) 

zawiadamia, 
że posiada już na składzie 

WĘgiel BRUNaTNy 
i PiaSek BUDoWlaNy 

Tel. 091 39 22 329
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OG£OSZENIA 
drObNETel. 091 39 20 303, 091 39 25 627

• opony zimowe – nowe
- DĘBICA od 119 zł za 1 szt
- FULDA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top
NieRUcHoMoŚci
• Sprzedam pawilon handlowy z wypo-

sażeniem z możliwością przeniesienia 
– może być domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 
0660 412 121.

• Sprzedam dom 120 m kw. + poddasze 
100 m kw., 5 km od Nowogardu + po-
mieszczenia gospodarcze + 5 ha ziemi. 
Cena 210.000 zł – bez pośredników. 
0691 209 559.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• kupię mieszkanie, ew. strych w no-
wym budownictwie – Nowogard, 2,3 
pokoje, własnościowe. 0660 424 989.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-pokojowe-
go. Wiadomość 0889 688 380.

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu, po remoncie. 0604 787 696.

• odstąpię sklep w Domu Rzemiosła. 
0604 109 931. 

• Wynajmę lokal do zorganizowania Syl-
westra wraz z całą zastawą stołową, 
możliwość przygotowania konsumpcji. 
091 39 20 095.

• Pokoje umeblowane wynajmę. 091 39 
22 988 lub 0698 84 30 40.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, 
własnościowe, 4 pokoje, 77 m kw., wy-
soki standard, ul. Boh. Warszawy. Cena 
140.000 zł + garaż 12.000 zł. Tel. 0605 
686 508.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-pokojowe w 
Nowogardzie. 0660 945 141.

• Do wynajęcia lokal pod działalność 
– przy pizzerii „Fantazja”. 0509 411 788, 
0509 411 799.

• Pilnie poszukuję kawalerki lub samo-
dzielnego pokoju. 091 39 22 017.

• Kupię dom w Nowogardzie do 300.000 
zł. 091 418 06 90.

MoToRyZacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, cena 

do uzgodnienia; kupię 4 felgi stalo-
we 15” do Renault laguna ii z 1999 
roku w bdb stanie. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam 2 fotele do Mercedesa 
Sprintera, 2-osobowe. Tel. 0607 

310 591.
• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1.3 + gaz, 

rok 1991/92. Tel. 0665 440 814.
• Sprzedam silnik diesel 1.6 do VW Passat, 

1981 r. 0886 508 305.
• Kupię przyczepkę samochodową do ło-

dzi. 091 39 104 15.
• Sprzedam Fiat Cinquecento 700, 1996 r. 

0665 335 914.
RolNicTWo
• oddam ziemię – ok. 10 ton. lokaliza-

cja – Nowogard. Tel. 091 39 17 305.
• Uwaga działkowicze! Mechaniczne 

przekopanie działki glebogryzar-
ką wraz z siewem żyta na poplon za 
jedyne 0,40 zł od metra kw. oraz re-
kultywacja wyschniętych trawników. 
inżynier rolnik. 0600 653 124.

• Sprzedam zboże. 0660 010 540.
• Miód z własnej pasieki sprzedam, 18 zł z 

dowozem do klienta. 091 39 22 752.
• Obornik bydlęcy zamienię na słomę lub 

sprzedam. Dębice. 0781 295 846.
• Sprzedam prosiaki. Krasnołęka 13. Tel. 

091 39 18 611.
• Prosieta sprzedam. Korytowo 38. Tel. 

091 419 12 40.

USŁUgi
• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 

091 39 25 969, 0695 518 581.
•	 Profesjonalne strony internetowe na 

indywidualne zamówienie – szybki czas 
realizacji, faktury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• DyWaNoPRaNie – 0604 373 143.
• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.
• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 

703 843.
• Remonty – 0508 920 135.
• Transport, przeprowadzki. 0604 

516 451.
• NaPRaWa SPRZĘTU RTV, ul. Ponia-

towskiego 7. tel. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie, meb-
le na wymiar. 0606 883 936.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na do-

brych warunkach przyjmę, tel. 0605 
276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEKTORA JĘZY-
KA ANGIELSKIEGO W GODZINACH PO-
POŁUDNIOWYCH, TEL. 091 384 22 02, 
0602 401 331.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 091 39 20 303.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. 0603 366 286.

• Poszukuję pracownika – ślusarz – spa-
wacz. 0662 046 807.

• Zaopiekuję się dziećmi w noc sylwe-
strową. 0880 690 330.

• Poszukuję korepetytorki z fizyki i che-
mii – klasa I Gimnazjum. 0608 507 355, 
po 16.00.

• Potrzebne kobiety do pracy w niem-
czech (opiekunka starszych osób) ze 
znajomością j. niemieckiego. 0509 
636 956.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifikacjami. 
Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sieci skle-
pów. Wymagane: prawo jazdy. 0512 
131 567.

iNNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LEXMARK, MO-

DEL Z612, CENA DO UZDODNIENIA, 
TEL. 0605 522 340.

• Mikołaj na święta, tanio! 0660 
634 337.

• ZgUBioNo kSiĄŻki Z BiBlioTeki 
PUBlicZNeJ (W cZaRNeJ Rekla-
MÓWce). UcZciWy ZNalaZca PRo-
SZoNy JeST o ZWRoT Do ReDakcJi 
„DN”.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Tel. 0506 
988 956.

• Sprzedam wózek dziecinny głęboki ze 
spacerówką. 091 39 25 593.

• Sprzedam sofę – skóra + drewno, ho-
lenderska. 0607 934 481.

• Zaginął piec rasy labrador maści białej, 
na pachwinie tatuaż P378. Znalazcę 
prosimy o kontakt – 0886 64 44 22.

• kupię – sprzedam pilarki spalinowe 
firmy Husqvarna (na części). Tel. 091 
39 268 57 – od 9.00 do 17.00, 0608 
328 095.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami, 
ogłasza taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

z gminy Nowogard
w następujących wysokościach:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,00 zł/m3 netto + 7% VAT  

dla odbiorców rozliczanych w oparciu o:  
* wskazania wodomierza głównego,

* wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
* wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym,
* przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wo-

domierza głównego – 7,47 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomie-

rza, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – 3,06 zł/odbiorcę/m-c netto + 
7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody – 5,72 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 2,43 zł/m3 netto + 7% VAT  
dla odbiorców rozliczanych w oparciu o:

 * wskazania urządzenia pomiarowego,
 * wskazania wodomierza głównego,
 * wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym,
 * przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonych ście-

ków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza główne-
go lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 4,75 zł/od-
biorcę/        m-c netto + 7% VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący 

się   w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 16.00. POK prowadzi sprawy: 
umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wy-
wóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i 
reklamacji dotyczących świadczonych przez nas usług.

   POK obsługuje Specjalista  ds. Obsługi Klienta – Beata Czuchaj.
Kontakt:  tel. 091 39 20 711 w. 35, tel. kom. 0 508 023 988, e-mail: pok@puwis.pl.

SYLWESTER 
PUB 

„PASADeNA” 

Gra zespół 
Zbyszka Jarycha 

Cena 120 zł od osoby 
Tel. 0606 612 367

Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty Zawodowej EURODY-
DAKTYKA w Szczecinie informuje, że prowadzi nabór do 
dwóch ostatnich grup szkoleniowych w projekcie:

„Technologie iT w kreowaniu 
skutecznego nauczania”.

Projekt obejmuje 120 godzinne szkolenie nauczycieli przed-
miotów informatycznych w zakresie: planowanie procesu 
dydaktycznego w zakresie technologii informatycznej – 8 
godz., metodyka skutecznego nauczania – 8 godz., nowo-
czesne technologie i usługi IT – 40 godz., konfiguracja oto-
czenia użytkowników – 16 godz., wykorzystanie usług infor-
matycznych do sortowania i przetwarzania informacji – 40 
godz., organizacja szkoleń Rad Pedagogicznych – 8 godz. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują 
darmowe pakiety edukacyjne, a dla osób spoza Szczecina 
zapewniamy darmowe zakwaterowanie i noclegi. Szczegóły 
dostępne są na stornie internetowej: www.eurodydaktyka.
pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kilińskiego 3, pok. 
119 w Szczecinie, tel. 0 – 91 450 12 01 wew. 352.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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cyfrowy 
druk kolorowy 
KSeRO KOLOROWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P r A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   
9 STycZNia 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

W Bożego Narodzenia dni urocze, Niechaj szczęściem serce gra, 
Niech zdrowie dobre was otoczy, I na dni przyszłości trwa. 

Niech te święta przyniosą Wam Boże łaski, spokój, radość i dostatek wszelki, 
A Nowy Rok niech spełni marzenia ukryte na samym dnie serca. 

Serdeczne życzenia 
wszystkim mieszkańcom gminy Nowogard 

składa 
„PRAXIS” Krzysztof  Kosiński

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów na bezpłatne 
badania okulistyczne, bez limitu, tel. 091 39 20 787

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO 

KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A
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Krzyżówka nr 51kupon nr 51 Humor 
Henia Szczupaka

STÓŁ WigiliJNy
Rybna zupa z grzankami,
Grzyby w cieście smażone,
Dwie ryby z przystawkami,
Gęsto wódką skropione.
Mak z miodem, torty, ciasta,
Owoce, wino, kremy –
Brzuch nam wzrasta i wzrasta,
A my jemy i jemy…
W ten uroczysty sposób,
Pchania w kołdun przez usta,
Większość nabożnych osób
Narodzenia czci bóstwa.

Na oSieDlU
W gąsiorach kipi zacier, 
Mężczyznom cierpnie skóra.
Drożdże robią co mogą,
A resztę – aparatura.

PUSTe kRZeSŁo
Puste krzesło czeka przy stole,
Bowiem tatusia brakuje w zespole.
A gdzie jest tatuś? Co z jego stołkiem?
Jak twierdzi mama – uciekł z aniołkiem!

RZekŁ kaRP…
Rzekł karp na talerzu, leżąc przy bigosie:
Proszę mi wybaczyć, nie jestem dziś 

w sosie.

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 

czytelnikom Humoru
życzy Henryk

JAKI ByŁ TeN ROK ? – 
brzmiało rozwiązanie krzyżów-
ki nr 50. 

Nadesłali je: Jerzy Zawadzki 
z Orzechowa, Jan Nikicin z 
Włodzisławia, Krystyna Tretiak 
z Maszkowa, Agata Kochelska 
z Błotna, Maria Gortat z Czer-
mnicy, Edyta Domagalska ze 
Strzelewa, Krystyna Wielowska 
ze Starych Wyszomierek, Bo-
gumiła Urtnowska z Kulic oraz 
z Nowogardu: Maryla Piątek, 
Bogdana Walewska, Grażyna 

Baran, Stanisława Pokorska, 
Zdzisława Chorążyczewska, Ja-
nina Zamorska, Irena Przybyłek, 
Władysława Kubisz, Halina Ste-
fańska, Bogumiła Czupryńska, 
Przemysław Sońtka, Janina Jar-
czewska, Andrzej Leszczyński, 
Józef Górzyński, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Szczepan Fa-
laciński, Marzena Ustyjańczuk, 
Teresa Powalska, Anna Husarz, 
Alicja Wypych(także 49), Regina 
Orłowska, Teresa Mikłaszewicz, 
Franciszek Palenica, Krysty-

na Młynarska, Jerzy Siedlecki, 
Lucyna Andrzejczak, Ryszard 
Gutowski.

Prenumeraty „DN” na sty-
czeń 2007 wylosowali:

- Krystyna Wielowska ze Sta-
rych Wyszomierek,

- Zdzisława Chorążyczewska z 
Nowogardu,

- Ryszard Gutowski z Nowo-
gardu.

Gratulujemy!   
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

ZGONY

PRZeWÓZ oSÓB - RoMaN BiŃcZyk - liNia RegUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
aTM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty:
Nowogard – goleniów – Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.40, 6.50, 7.05, 7.10, 7.30, 8.00, 8.10, 8.20, 9.05, 
9.50, 10.05, 10.20, 10.30, 10.50, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 
13.25, 13.50, 14.05, 14.20, 14.50, 15.10, 15.15, 15.30, 16.15, 16.20, 
16.35, 17.30, 17.50, 18.10, 18.35, 20.00
Szczecin – goleniów – Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.10, 13.35, 14.00, 14.20, 14.40, 14.55, 
15.30, 15.50, 16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.45,  18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.21.40
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

RegUlaRNa liNia MikRoBUSoWa SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

rOZK£Ad JAZdY PKP 

rOZK£Ad JAZdY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy druk 
kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Od 10.12.2006 r.
Szczecin 5.21, 6.54, 11.01, 15.24 (1), 16.59 (2), 19.21 (3), 20.01
kołobrzeg 7.51, 8.42 (4), 11.58 (2), 14.43, 17.52 (1), 20.54
gryfice 22.54
Legenda: 1) – kursuje codziennie oprócz 25.12, 1.01, 8.04.  
2) – Pomerania 3) – do Bielska Białej kursuje 23.06 – 2.09 (pociąg 
pośpieszny) 4) – z Bielska Białej Głównej kursuje 23.06 – 2.09  
(pociąg pośpieszny)

Nowogard 21.12.2006r.
oFeRTy PRacy 

PUP goleNiÓW, 
Filia NoWogaRD

1. Mechanik samochodów oso-
bowych

2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Magazynier
5. Robotnik rolny
6. Ochroniarz 
7. pomoc kuchenna
8. kelner/barman
9. Pracownik działu sprzedaży

oFeRTy PRacy 
SPoZa ReJoNU

1. Wychowawca (Mosty)
2. Mechanik maszyn i urządzeń 

(Płoty)
3. Szwaczka (stegnówka prze-

mysłowa), pomocnik szwacz-
k i ,  mechanik masz yn do 
szycia(Goleniów)

4. sprzedawca (Goleniów)
5. pomocnik biurowy ( orze-

czenie o niepełnosprawności 
– umiarkowane (Gryfice)

6. Kierowca C+E (Barlinek),(Gryfi
ce)(Mieszewo)

7. Przedstawiciel handlowy(zach
odniopomorskie)

8. Pracownik Produkcji (Kliniska 
Wielkie) 

9. Kierowca z kat. D (Maszewo)
10. Pracownik biurowy (Gryfice)
11. Doradca klienta (Goleniów)
12. Kierowca autobusu (Szczecin)

*********
13. Elektroenergetyk z uprawnie-

niami SEP (Warszawa)
14. elektromonter, elektromon-

ter układów pomiarowych i 
automatyki(Katowice)

15. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)

16. Pomocnik w gospodarstwie  
(Wyszków)

17. Kierowca Autobusu z kat. D 
(Grodzisk Mazowiecki  )

18. K i e r o w n i k  r o b ó t  –  i n ż . 
Elektryk,(Rzeszów)

19. Opiekunka do osób starszych 
(Kraków)

Rozkład Jazdy Busów
„aTM” s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki

Tel. 502026999, 601 784 200, 091 3926925

17 grudnia 2006 r., Helena krzak, ur. 1916 r., Kościuszki
17 grudnia 2006 r., Mirosława Plewka, ur. 1946 r., Nowogard
21 grudnia 2006 r., Janusz kociołczyk, ur. 1950 r., Nowogard
20 grudnia 2006 r., Ryszard Łydziński, ur. 1931 r., Nowogard
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Członkom Koła PZW Tęczak 

i Przyjaciołom zdrowia, radości, 
spokoju i wszelkiej obfitości. 

A na Nowy Rok spełnienia marzeń 
składa 

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

LZS wybrał zarząd
Nowogardzki LZS podsumował rok swojej działalności i wybrał swój zarząd, który w ciągu najbliższej 

kadencji będzie sprawował władzę w tej organizacji.

Halowa liga LZS

Ostatnia kolejka w tym roku
W minioną środę w hali sportowej Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych po raz ostatni w tym roku 

spotkali się zawodnicy grający w halowej lidze piłkarskiej zorganizowanej przez nowogardzki LZS.

Turniej 
Piłki Siatkowej

 W piątak 15.12.2006r. w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 78, odbył się turniej piłki siat-
kowej szkół ponadgimnazjalnych, w którym 
wystartowały wszystkie, z sześciu szkół naszego 
powiatu. W wyniku rywalizacji zespołem 
najlepszym, zdobywającym puchar Starosty, 
okazali sie gospodarze turnieju, czyli zespół II 
Liceum Ogólnokształcącego w Nowopgardzie- 
opiekun Andrzej Nowak, miejsce drugie 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Nowogardzie- 
opiekun Łukasz Podemski, trzeci był zespół z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie- opiekun Marcin Wolny, czwartą lokatę 
wywalczył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Maszewie- opiekun Andrzej Dudziak, miejsce 
piąte zajęły szkoły, Zespół Szkół Zawodowych 
w Goleniowie- opiekun Jadwiga Wojtyło oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Golenio-
wie- opiekun Ewa Maria Rokita. Organizatorzy 
dziękują piekarni Karsk za smaczne pączusie. 
Dziękujemy także panu Jerzemu Kusiakowi, za 
sprawne przeprowadzenie turnieju. Organiza-
torem i gospodarzem turnieju, było II Lioceum 
Ogólnokształcące w Nowogardzie.

Z tenisowych stołów

Świąteczne 
prezenty tenisistów

Tenisiści i tenisistki stołowe z Wierzbięcina 
przyzwyczaili nas do swoich sukcesów. Dziś 
prezentujemy garść kolejnych, które dla kibi-
ców tej dyscypliny sportowej będą z pewnością 
miłymi świątecznymi prezentami.

W dniach 7-10 grudnia w Rzeszowie odbyły 
się Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie 
stołowym. Zawodniczka Pomorzanina Nowo-
gard Magdalena Gargulińska wywalczyła w 
tym turnieju drugie miejsce a tym samym tytuł 
wicemistrzyni naszego kraju.

Nowogardzki klub mający swoją siedzibę w 
Wierzbięcinie rozegrał również kolejne spot-
kanie ligowe. Pomorzanin rozgormił SALOS 
szczecin 10:0, a grające w tym meczu Anna 
Przybylska, Monika Buczma, Magdalena Gar-
gulińska i Grażyna Rumińska zdobyły solidar-
nie po 2,5 punktu.

Również praca z młodzieżą przynosi zado-
walające efekty. 15 grudnia w Wierzbięcinie 
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Goleniowskie-
go szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajęli 
oczywiście podopieczni Józefa Korkosza, uczeń 
V klasy Bartosz i chodzący zaledwie do klasy 
III Sebastian Jemilianowicz (rezerwowym był 
Michał Jemilainowicz). Drugie miejsce zajęła SP 
w Dębicach a trzecie SP Komarowo. Tuż za po-
dium znalazła się SP Osina. Na miejscach V-VI 
sklasyfikowano SP 4 Goleniów i SP Orzechowo 
a na miejscach VII-VIII SP Budzieszewice i SP 
Żarnowo.

Ag

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła M-G PZW informuje, że opłaty na rok 

2007 są przyjmowane codziennie w sklepie „Wędkarz” 
przy ul. 15 Lutego.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się 
w miniony piątek w Restauracji „Kamena”. Przy 
tej okazji okolicznościowymi odznakami uhono-
rowano zasłużonych działaczy. Brązowe odznaki 
LZS otrzymali Rafał Kłys i Andrzej Paszkiewicz. 
Srebrną odznakę odebrał Robert Kaleta a złotą 
przyznano Stanisławowi Rutkowskiemu, Leszkowi 
Jurgielańcowi, Tomaszowi Kuliniczowi, Rafałowi 
Trzasce, Januszowi Kaweckiemu i Pawłowi Ta-
berskiemu. Andrzej Kania i Edward Paszkiewicz 
otrzymali tytuł zasłużonego działacza LZS.

Najważniejszym punktem spotkania był wy-
bór nowych władz. Przewodniczącym Miejsko 

– Gminnego Koła LZS został po raz kolejny Jan 
Tandecki. Jego zastępcami zaś Jerzy Stolf, Roman 
Zając i Tadeusz Łukaszewicz. Funkcję sekretarza 
powierzono świeżo upieczonemu wicestaroście To-
maszowi Kuliniczowi. Członkami Zarządu zostali 
Franciszek Palenica, Zbigniew Herka, Rafał Kłys, 
Andrzej Kania, Jan Kukuła, Kazimierz Lembas, 
Jerzy Wolny, Grzegorz Skowroński, Adam Milewski 
oraz Daniel Kubski. Wybrano również komisję re-
wizyjną. Przewodniczyć jej będzie Marek Kouhan, 
jej sekretarzem został Roman Saniuk a członkiem 
Mieczysław Laskowski.

Ag

Fotel lidera straciła Ostrzyca, która nieoczekiwa-
nie uległa Karskowi 0:1. Ich potknięcie wykorzy-
stało Olchowo, i pokonując Dąbrowę 3:1 przeczeka 
okres Świąt na szczycie tabeli. Spore zmiany zaszły 
na dole tabeli. Wzmocnione kilkoma doświad-
czonymi zawodnikami Miętno odbiło się od dna 
pewnie wygrywając z Boguszycami 4:1.

Wyniki ostatniej kolejki:
Wołowiec - Słajsino 0:1,
Miętno – Boguszyca 4:1,
Karsk – Ostrzyca 1:0,
Długołęka – Wyszomierz 1:1,
Nowogard – Oldboje 1:0,
Olchowo – Dąbrowa 3:1,
Jarchlino – Wojcieszyn 0:0.
Aktualna tabela:
1. Olchowo 14 8-2,
2. Ostrzyca 12 14-4,
3. Wojcieszyn 12 11-1,
4. Długołęka 12 7-2,
5. Karsk 12 6-3,
6. Oldboje 11 11-2,
7. Nowogard 10 7-5,
8. Wyszomierz 8 7-3,

9. Słajsino 8 7-3,
10. Jarchlino 6 4-9,
11. Miętno 4 6-16,
12. Dąbrowa 3 3-17,
13. Boguszyce 2 2-8,
14. Wołowiec 2 4-9.

Andrzej Garguliński

Drużyna Ostrzycy nieoczekiwanie 
przegrała z Karskiem

Uwaga wędkarze!
Koło M-G PZW Nowogard organizuje w dniu 7 
stycznia 2007 r. ZAWODY WĘDKARSKIE SPI-
NINGOWE p.n. „Troć - 2007” w Nowielicach na 
rzece Rega. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00, 
startowe - 10 zł. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dn. 05.01.2007 r.

Zarząd

Opiekun Szkolnego Koła PCK 
wraz z uczniami 

serdecznie dziękują nauczycielom 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 

paniom Elżbiecie Kwiatkowskiej 
i Marzennie Czapczyk 

za przekazania zabawek 
i słodyczy uczniom naszej szkoły.
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SPRZEDAŻ CHOINEK 
 ŚWIERK 
 SREBRNY         
- różne wielkości - drzewka rosnące -
 091 39 104 16 
 0661 957 625            Długołęka

Szanowni Klienci 
z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia 
zdrowia, szczęścia, 

pomyślności, 
Bożego błogosławieństwa 

oraz dużo radości, 
uśmiechu, pogody ducha 

w Nowym Roku 
życzy 

Zakład Fryzjerski, 
ul. Boh. Warszawy 100

W obiektywie Jana korneluka

Zdrowych i Wesołych Świąt Czytenikom Dziennika
                                                                                                       życzy autor

Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty 
Zawodowej EURODYDAKTYKA  i WZDZ 

w Szczecinie zapraszają rolników i ich 
domowników na BEZPŁATNE szkolenie
FIRMA AGROTURYSTYCZNA

W programie 200 godzin szkolenia: ABC 
biznesu, kursy językowe i komputerowy 
oraz doradztwo. Dodatkowo dodatek szko-
leniowy, wyżywienie, zwrot kosztów po-
dróży oraz dla grup w Szczecinie zakwate-
rowanie. Termin szkolenia: grudzień 2006 
– maj 2007 r. Informacje i zgłoszenia:
• 70-695 Szczecin, pl. Kilińskiego 3, Budynek 
WZDZ pok.119, tel. 0-91 45 01 201 wew.352, 
kom. 0508 057 017
• 72-320 Trzebiatów, ul. Torowa 1, budynek 
CKZ, parter pok. 1, tel. 0-91 38 72 412, kom. 0 
502 244 554, www.f-agro.pl, 0 504 159 386
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„ROBI – TRANS” 
przejazdy zagraniczne docelowe 

pod wskazany adres 
na terenie całych NieMiec 

oraz tanie przejazdy Berlin – lotnisko
Więcej informacji 

tel. 091 39 27 017  •  0510 704 292

MAGAZYN

czytaj na str. 4

BTiP TRAVEL
Przejazdy zagraniczne

PIELGRZYMKI: Sanktuaria

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

Maryjne Europy 19-04. do 04.05.2007
Lwów-Kamieniec 28.04-5.05.2007

ReklaMa ReklaMa

Telefoniczny dyżuR RedAkcyjNy
091 392 21 65 do 16.00
po 16.00 091 392 50 87

czytaj na str. 5

Z kolędą w Nowy Rok

ReklaMa

Z okazji Nowego Roku 2007
samych słonecznych dni,

pięknych wzruszeń i pomyślności
życzy Redakcja DN

Kto nam zgotował 
takie Święta!?

Zimny 
blok przy 
kowalskiej

Kalendarz 

Dzie
nnika
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kaleNDaRiUM
29 gRUDNia 
imieniny: Aspazja, Dawid, Domaradz, Domawit, 
Dominik, Dominika, Ebrulf, Gerard, Gerarda, Gosław, 
Honorat, Jonatan, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, 
Marceli, Marcin, Prymian, Radowit, Saturnin, Tomasz, 
Trofim i Wiktor

30 gRUDNia
imieniny: Anizja, Anizjusz, Dawid, Dawida, Dionizy, 
Egwin, Eksuperancjusz, Eugeniusz, Liberiusz, Łazarz, 
Małgorzata, Marceli, Rajner, Sabin, Sewer i Uniedrog

31 gRUDNia
imieniny: Barbacjan, Donata, Katarzyna, Kolumba, 
Korneliusz, Mariusz, Melania, Paulina, Saturnina, 
Sebastian, Sylwester, Tworzysław i Zotyk.
Noc Sylwestrowa 

1 StyczNia
imieniny: Fulgencjusz, Fulgenty, Józef, Konkordiusz, 
Maria, Martyna, Masław, Miecisław, Mieczysław, 
Mieczysława, Mieszko, Odylon, Odyseusz, Walenty, 
Walentyn, Wilhelm i Wincenty
Nowy Rok
kościół katolicki - Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi 

2 StyczNia
imieniny: Abel, Achacy, Achacjusz, Adelard, Aspazja, 
Argea, Argeus, Aspazjusz, Aspazy, Bazyla, Bazyli, Ba-
zyliusz, Dobiemir, Grzegorz, Izydor, Makary, Marcelin, 
Martynian, Narcyz, Stefania, Strzeżysław i Teodor

3 StyczNia
imieniny: Anter, Anterus, Arleta, Cyriak, Cyryn, Cyryna, 
Daniel, Danuta, Enoch, Florencjusz, Genowefa, Gor-
diusz, Piotr, Pryma, Prymus, Teogenes, Teona, Teonas, 
Włościsława i Zdzisława

4 StyczNia
imieniny: Aggeusz, Angelika, Aniela, Benedykta, 
Dafroza, Doroteusz, Elżbieta, Eugeniusz, Gajusz, Grze-
gorz, Kajus, Leonia, Rygobert, Tytus i Suligost

ReklaMa

POmóżmy SOBIe
Informujemy, że zamieszczanie ogłoszeń w 

tej rubryce jest bezpłatne. 091 392 21 65 do 
16.00, po 16.00 - 091 392 50 87.

Tutaj mogą Państwo za pośrednictwem ga-
zety lub osobiście zaoferować swoją pomoc, 
np.: odzież, meble, żywność, opał.

W związku ze zbliżającą się zimą nie bądź-
my obojętni wobec ludzi znajdujących się w 
trudnej sytuacji.

• Rodzina potrzebuje pilnie pralki i lodówki, 
meblościanki oraz odzieży dla dzieci w wieku 
od 12 do 16 lat (2 dziewczynki, 1 chłopiec - lat 
12). Długołęka 18.

• Redakcja dysponuje odzieżą dla dorosłych. 
Potrzebujących zapraszamy do redakcji.

• Potrzebne łóżeczko i ubrania dla 4 letniej 
dziewczynki. Tel. 0696 239 954.

Z góry dziękujemy.  Redakcja

Nowogard w statystykach

Rok Policji

Rok Straży Pożarnej

Grudzień to czas podsumo-
wań. Minione dwanaście mie-
sięcy podsumowali nowogardz-
cy policjanci.

Wykrywalność przestępczo-
ści na terenie naszego miasta i 
gminy wyniosła 67,5 %. W mi-
nionym roku odnotowano 1920 
interwencji i wylegitymowano 

8106 osób zatrzymując 88 osób 
poszukiwanych listami gończymi 
czy nakazami do odbycia kary. 
Wystawiono 1395 mandatów na 
łączną sumę 188 325 zł.

Jak co roku prawdziwą plagą 
byli pijani kierowcy. Policjanci 
zatrzymali 103 osoby jadące 
pojazdem mechanicznym i 124 

rowerzystów, których alkomat 
wykazał wynik przekraczający 
0,5 promila.

Wszystko to było robione 
niepełną kadrą, gdyż w nowo-
gardzkim komisariacie jest aż 
osiem wolnych etatów.

Ag

Mijający rok był dla nowo-
gardzkich strażaków bardziej 
pracowity niż poprzednie dwa-
naście miesięcy. Odnotowano 
więcej zdarzeń i, niestety, ofiar 
śmiertelnych.

Z oczywistych względów pub-
likowane poniżej zestawienie 
nieobejmuje pełnego roku 2006 
a jedynie okres od 1 stycznia 
do 27 grudnia. W tym czasie 
odnotowano 404 zdarzenia, z 
czego 168 to pożary a 232 inne 
wypadki, określane w języku 
strażaków mianem miejsco-
wych zagrożeń. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym jest to istotny 
wzrost. Wówczas odnotowano 
336 zdarzeń, w tym 135 pożarów 
i 197 miejscowych zagrożeń.

W tym roku zdecydowana 
większość to były pożary małe 
– 152 i średnie – 14. Tylko jeden 
został zakwalifikowany jako duży 
i jeden jako bardzo duży. Podob-
nie było w zeszłym roku, kiedy 
to gaszono 112 pożarów małych, 
19 średnich, 4 duże i ani jednego 
bardzo dużego.

Na tym samym poziomie 
utrzymała się liczba głupich 
dowcipów. Zarówno w 2005 jak 
i w 2006 roku strażacy przyjęli po 
cztery fałszywe alarmy. 

Dwukrotnie wzrosła natomiast 
liczba ofiar śmiertelnych, z pięciu 
w roku ubiegłym do dziesięciu 
w roku bieżącym. W roku 2006 
przy zdarzeniach z udziałem 

strażaków było 42 rannych, 
podczas gdy w roku 2005 liczba 
ta wyniosła 51.

Ze statystyk wynika, że no-
wogardzcy strażacy są skutecz-
niejsi pod względem ratowania 
mienia. Straty materialne pod-
czas wydarzeń odnotowanych 
w czasie ostatnich dwunastu 
miesięcy wyniosły 1 266 400 zł 
podczas gdy w roku ubiegłym 
było to 1 843 000 zł. Jednak to 
w roku ubiegłym spłonęła wieża 
kościoła pw. WNMP co poza 
stratami duchowymi skończyło 
się ogromnymi stratami mate-
rialnymi.

„Jak wynika ze statystyk w po-
równaniu z rokiem ubiegłym mie-
liśmy wiecej pracy. Te największe 
wydarzenia to z pewnością pożar 
domu mieszkalnego w Żabówku 
i pożar kurnika w Strzelewie.” 
– powiedział nam zastępca do-
wódcy Jednostki ratowniczo 
– gaśniczej w Nowogardzie asp. 
sztab. Andrzej Husarz.

Nam nie pozostaje nic innego 
jak życzyć by nadchodzący rok 
był okresem znacznie spokoj-
niejszym.

Ag

kończy się rok 2006. jest to 
czas wszelkich podsumowań i 
podliczeń. 

my również pokusiliśmy się 
o drobne podsumowanie roku 
w liczbach. 

I tak:
w gminie Nowogard wg da-

nych Urzędu Stanu Cywilnego 
urodziło się 361 dzieci, zmarło 
213 osób, a 170 zawarło związek 

małżeński (stan na 28.12.). W 
parafii pw. WNMP udzielono 55 
ślubów, 98 chrztów, na wieczny 
odpoczynek odprowadzono 127 
osób. Natomiast w parafii św. 
Rafała Kalinowskiego udzielono 
79 chrztów, do I Komunii św. 
przystąpiło 74 dzieci, zawarto 
29 małżeństw, na wieczny od-
poczynek odprowadzono 49 
zmarłych.

Z Biblioteki Publicznej skorzy-
stało ponad 4 500 czytelników, 
natomiast w Nowogardzkim 
Domu Kultury uczestniczy 457 
osób (dzieci, młodzież, dorośli) 
w 30 różnych formach zajęć 
organizowanych przez ten ośro-
dek.

kari
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TO ByŁ ROk

Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok są zawsze czasem podsumowań, co 
udało się zrealizować z dotychczasowych 
zamierzeń, czego nie, są również okresem 
szacowania zysków i poniesionych strat.  
Dziś właśnie postaram się przedstawić 
czytelnikom mój bilans zrobiony spe-
cjalnie dla Nowogardu, nie będzie to 
typowy zbiór tabel z danymi liczbowymi, 
ale ogólny opis rzeczy, wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym mieście przez 
ostatni rok.

Do porażek trzeba niewątpliwie zali-
czyć jeszcze większą niż w roku ubiegłym 
emigrację już nie tylko młodych osób, ale 
i całych rodzin z Nowogardu. 

Na palcach jednej ręki można policzyć 
młode osoby wracające po studiach i 
pracujące w swoim zawodzie. Ogrom-
nym problemem stało się znalezienie w 
mieście dobrego murarza, hydraulika 
czy stolarza, większość wyjechała, ci, 
co zostali mają zazwyczaj napięty czas 
pracy. Do bardziej codziennych spraw 
trzeba zaliczyć mocno zakorkowane 
miasto w ciągu ostatniego roku. Duża 
liczba samochodów oraz częstsze niż 
dotychczas odwiedziny obcokrajowców 
sprawiły, iż jeszcze trudniej jest nam się 
sprawnie poruszać po ulicach, zwłaszcza 
w sezonie letnim. Nie uporano się niestety 
z problemem piratów drogowych budzą-
cych strach wśród rodziców wysyłających 
swoje pociechy do szkoły, bezpieczeństwo 
przy szkołach nadal pozostawia wiele do 
życzenia

Do negatywów chciałbym jeszcze do-
rzucić czas kampanii wyborczej, a szcze-
gólnie kilka wydarzeń, jakich mieszkańcy 
jeszcze nigdy nie obserwowali. Po raz 
pierwszy mieliśmy publiczne wywlekanie 
wyroków sądowych, ustawianie na trasie 
przejazdu byłego premiera żebrzącej 
Rumunki przywiezionej specjalnie na 

tę okoliczność z innego miasta. Były to 
rzeczy niesmaczne przeniesione z wielkiej 
polityki do małego miasta, gdzie wszyscy 
cenią sobie przede wszystkim święty 
spokój. O nich należy jak najszybciej 
zapomnieć i dopilnować w przyszłości, 
aby się nigdy więcej nie powtórzyły. 

Jeśli chodzi o plusy związane z ostatnim 
rokiem, to można zaliczyć do nich wybu-
dowanie nowej fabryki w Nowogardzie, 
choć wielu narzeka tam na niskie zarobki, 
to trzeba przyznać, że przybyło nowych 
miejsc pracy. Wyremontowano i prze-
budowano w mieście wiele metrów ulic i 
chodników, można oczywiście łączyć to 
z wyborami, ale już dawno po wyborach 
a nowe drogi i chodniki zostały i można 
z nich korzystać. Zbudowano ścieżkę 
rowerową, która posiada tyle samo 
zwolenników, jak i przeciwników - naj-
ważniejsze, że jest. W oczach rosła odbu-
dowa spalonego przed rokiem kościoła, 
wielkie słowa uznania należą się księdzu 
proboszczowi Zaklice oraz mieszkańcom 
biorącym udział w odbudowie. 

Miejmy nadzieję, że na stałe poradzono 
sobie z problemem naszej niechlubnej 
wizytówki Pani Jadzi i był to jej ostatni 
rok przesiadywania na swoich śmieciach 
przy głównej trasie. Odbyły się kolejne 
zawody motocrossowe, po których po-
zostały pozytywne wrażenia, ten sport 
zdobywa coraz więcej zwolenników w 
naszym mieście.

Pojawiło się nowe udane święto wody, 
podobno na stałe zagości w harmono-
gramie nowogardzkich imprez. Tak jak 
wyżej i teraz podsumowanie zakończę na-
wiązaniem do wyborów samorządowych 
a właściwie ich wyników. Cieszy fakt, że 
radnymi wybrano kilka nowych, młodych 
wykształconych osób mających ogromny 
zapał do działania. Dzięki temu możemy 
spokojniej patrzeć w przyszłość.

Na koniec pragnę życzyć wszystkim 
moim wiernym czytelnikom, jak i prze-
ciwnikom zdrowia i pomyślności w 
nadchodzącym 2007 roku. 

Optymistycznie patrzcie na świat, 
niech porażki was nie załamują, a sukcesy 
nie zepsują.

Wszystkiego Dobrego m.wiatr

Z ostatniej chwili 

Radni wyrazili zgodę 
na zwolnienie Roberta czapli

Wczoraj odbyła się trzecia sesja Rady Miejskiej, podczas której ważyły się losy 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Roberta Czapli, pełniącego jednocześnie 
funkcję radnego.

Nowy starosta goleniowski Tomasz Stanisławski stracił zaufanie do Roberta 
Czapli i postanowił zwolnić go z pełnienia funkcji dyrektora PUP. By to jednak 
uczynić musiał uzyskać zgodę nowogardzkiej Rady Miejskiej. Podczas trzeciej sesji 
głosowano ten właśnie wniosek. Za zgodą głosowało czternastu radnych, dwóch 
było przeciw a czterech się wstrzymało. Robert Czapla nie był obecny na sesji.

W tej sytuacji jego los wydaje się być przesądzony i wkrótce poznamy nowego 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie.

Ag

Wkrótce kolejne losowanie do Otwartych Funduszy emerytalnych.  
Zdecyduj sam i przyjdź do najlepszych. 

OFe „dOm” od wielu lat plasuje się w czołówce, 
osiągając najlepsze wyniki a tym samym zarabiając najwięcej na Twoją przyszłą emeryturę. 

Sprawdź nas: emerytury.onet.pl lub na ekonomicznych stronach „Rzeczpospolitej”. Nie daj się wylosować. 

Zadzwoń 694 281 784
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Kolędnicy w Strzelewie 

Z kolędą w Nowy Rok
W drugi dzień świat Bożego Narodzenia do domów mieszkańców Strzelewa zawitali kolędnicy. I 

byli to chyba pierwsi przebierańcy w tej wsi od końca wojny. 

Jasełka w innych regionach 
Polski, szczególnie u Górali i 
Kaszubów obchodzone są nie-
przerwanie od niepamiętnych 
czasów. Na tych ziemiach trady-
cja ta nie została przeniesiona. 
Być może z uwagi na wielokul-
turowość jej mieszkańców. 

Aktorzy teatrów Kana i Bra-
ma ze Szczecina oraz Ośrodek 
Poszukiwań Twórczych w Strze-
lewie w drugi dzień świąt przy-
gotowali koncert starych kolęd, 
jedna z nich nawet z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. 
A wcześniej śpiewali do mszy 
świętej znane wszystkim popu-
larne kolędy. 

Po mszy do domów zawita-
li gwiżdże: Melchior, Baltazar, 
Kacper, anioł, diabełek, turoń, 

wróżba, pasterz, owca i śmierć, 
jako symbol przemiany. 

Na zaśpiew kolędników „Przy-
szli my tu chwalić Pana Jezu 
Krysta w tym domu, żeby Pan 
Gospodarz z Panią Gospodynią 
sto lat żył, a po śmierci z anio-
łami w niebie był. Macie nam co 
dać, to nie żałować, beczkę piwa, 
gar kiełbasy, wiadro wódki...”

Gospodarze otwierali drzwi 
swoich domów i częstowali tym, 
co kto miał. Nie zabrakło chle-
ba, wina, kiełbasy, wódki, ciasta, 
owoców, wielu też nie poskąpiło 
pastuszkowi talara. 

Życzeń dla domu, dla gospo-
darzy, dzieci, zagrody, zwierząt 
przy domu, pola i wszystkiego, 
co tworzy dom bezpiecznym 
była cała litania. 

Na szczęście, na zdrowie
Na te Boże święta 
Co by się chowały 
Chłopcy i dziewczęta 
Byczki i cielęta 
Co by wam się darzyło 
W oborze komorze 
Co daj Panie Boże. 
Można uznać, że tradycja 

kolędowania jest wszystkim 
bardzo dobrze znana lecz nie 
praktykowana. A, że jest ważna 
i potrzebna świadczy fakt, że w 
wielu domach po kolędnikach 
został dobry duch świąt Bożego 
Narodzenia. 

Król Melchior, czyli 
Zygmunt Heland 

Nocna modlitwa 
włamywacza?

W nocy ze środy na czwartek nieznany sprawca 
włamał się do kościoła pw. WNMP. Nic nie zostało 
jednak ukradzione.

Włamywacz wybił jedno z okien po czym wyszedł 
drzwiami bocznymi. Gdy rano zorientowano się, że 
miało miejsce włamanie wezwano policjantów, którzy 
wraz z księdzem proboszczem Grzegorzem Zakliką 
obejrzeli kościół. Jak się okazało nic nie zostało skra-
dzione ani zniszczone. Trudno więc znaleźć przyczy-
ny włamania. Może włamywacz miał nagłą potrzebę 
pomodlenia się. Pewne jest, że był to wyjątkowo 
porządny przestępca, gdyż przed ucieczką zabez-
pieczył zrobio-
ną przez siebie 
dziurę w oknie 
kawałkiem płyty 
drewnianej.

Ag

Włamywacz 
z ab e z p i e c z y ł 
dziurę w oknie 
kawałkiem pyty 
drewnianej.

kto otrzyma 
Laur cisowy

Już wkrótce po raz kolejny przyznane zostaną 
Laury Cisowe – nagrody przyznawane przez powo-
łaną przez burmistrza kapitułę. Kandydatów do tej 
nagrody można zgłaszać do 8 stycznia.

Jak czytamy w regulaminie „„Laur Cisowy” przy-
znawany jest osobom indywidualnym, zespołom, sto-
warzyszeniom, firmom i instytucjom z terenu miasta i 
gminy Nowogard za osiągnięcia w różnych dziedzinach 
życia społeczno-gospodarczego (gospodarka, oświata, 
kultura, sport, opieka społeczna i zdrowotna, ochrona 
środowiska, działalność społeczna) oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej w kraju i za granicą.” 

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 8 
stycznia w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Wyma-
gane jest uzasadnienie kandydatury. 

W latach 2001 – 2006 Laur Cisowy otrzymały aż 
72 osoby i instytucje.

Ag

Program kolęd
Kolęda w parafii pw. WNMP
czwartek 28 grudnia:
ul. 5 Marca 1, 2 oraz 7-11, ul. Kościuszki 1-15 

oraz ul. Sikorskiego
Piątek 29 grudnia:
ul. 5 Marca 3, 4, 5 oraz ul. Kościuszki 18-34
Sobota 30 grudnia:
Karsk i Ogorzele
Wizyta duszpasterska rozpoczyna się o 

godz. 16.00, w Karsku o godz. 10.00.
Kolęda w parafii św. Rafała Kalinowskiego 

rozpocznie się po nowym roku.Red.

Ostatnia droga Stanisława Nowackiego
W dniu 27 grudnia przy dźwiękach strażackich syren najbliższa rodzina pożegnała seniora rodu Stanisława 

Nowackiego z Wyszomierza. Towarzyszyli jej strażacy z gminnych jednostek OSP i wielka rzesza tych, którzy 
popularnego Kostka znali osobiście i wspominają Go jako niezwykle serdecznego i życzliwego człowieka.

Po ciężkiej chorobie zmarł w dniu 22 grudnia przeżywszy lat 73.

Przemawiając nad otwartą mogiłą 
Burmistrz Kazimierz Ziemba przy-
pomniał sylwetkę Kostka:  Urodził 
się w miejscowości Sendłowo w 
województwie łódzkim. W 1940 roku 
został wraz z rodzicami przywieziony 
na roboty do Redła. W 1945 roku 
wraz z uciekającymi Niemcami 
znalazł się na wyspie Rugia, ale w 
krótkim czasie powrócił do Wyszo-
mierza gdzie  rodzice zaczęli gospo-
darzyć. W latach 1953 – 1956 odbył 
zasadniczą służbę wojskową pracując 
w kopalniach węgla kamiennego w 
Wałbrzychu. Z wojska powrócił do 
Wyszomierza i założył rodzinę.

Mimo ciężkiej pracy na roli zawsze 
znalazł czas na działalność społecz-
nikowską. To On założył Ochotniczą 
Straż Pożarną i był jej komendantem. 

Rekomendowany przez ZSL był w 
latach 1980 – 88 radnym w Nowo-
gardzie. Zawsze życzliwy ludziom, 
swoim dzieciom wpajał zasady rze-
telnej, dobrze wykonywanej pracy i 
uczciwości wobec ludzi. Był za to 

doceniony – odznaczono Go Krzyżem 
Kawalerskim Odrodzenia Polski i 
najwyższym odznaczeniem jakie 
może otrzymać strażak–ochotnik.
Cześć Jego Pamięci!

Tekst i foto Lmm 
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Sprzedaż ratalna, bezpłatne doradztwo i transport do klienta

•
•
•
• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwi zewnętrze i wewnętrzne

Okna PCV i drewniane
Rolety materiałowe i zewnętrzne
Żaluzje, markizy

Własna grupa montażowa

Promocje przez cały rok. Do końca roku 10% rabatu z tym kuponem

Biura:

ul. 3 Maja 3

• Dziwnowska 5

NOWOGARD
• • tel. 091 392 08 58

fax 091 392 07 09
ul. 3 Maja 5a

Węgorzyno
• • tel. 091 39 764 88
Kamień Pomorski

• tel. 091 382 08 05w
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Oferuję: podłączenie przydomowej 
oczyszczalni scieków, transport 

– Iveco, przyczepka VW LT
tel: 091 39 25 460, 0698 407 177

WykoNyWaNie 
robót koparką oraz 

młotem hydraulicznym  

cyfrowy 
druk kolorowy 
kSeRO kOLOROWe

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   
9 StyczNia 2007 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Kto nam zgotował takie Święta!?

Zimny blok przy kowalskiej
Skandal grzewczy w Nowogardzie! Trudno o mniej dosadne słowa dla opisa-

nia sytuacji w jakiej znaleźli się mieszkańcy bloku przy ul. Kowalskiej 1. Od kilku 
tygodni trwa tam remony centralnego ogrzewania, w efekcie którego mieszka-
nia są nieogrzewane. Nietrudno sobie wyobrazić co to oznacza dla lokatorów w 
tym okresie roku, zwłaszcza tych z małymi dziećmi czy ludzi starszych. Rozma-
wialiśmy z ludźmi zamieszkującymi ten feralny budynek, wszyscy są oburzeni 
a zarazem bezsilni. Budynkiem administruje dwóch zarządców, ZBK - lokalami 
komunalnymi, a Wspólnota Mieszkaniowa Jerzego Furmańczyka - lokalami wy-
kupionymi przez mieszkańców. Obydwaj zarządcy byli nieuchwytni dzisiaj dla 
naszej redakcji. 

Życzymy zarządcom ciepłego Sylwestra. I obiecujemy, że po 1.01.2007 r. od-
najdziemy ich, aby mieli okazję wytłumaczyć zaistniałą sytuację (jeśli jest tutaj 
co tłumaczyć).  Red.

Podziękowanie
W imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej filia w Nowogardzie chcielibyśmy 

podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się do zorganizowanej przez nas akcji „Dary 
dla ubogich” – zarówno kierownictwu sklepu NETTO oraz sklepów sieci Biedronki, jak 
i ofiarodawcom.

W wystawionych w trzech sklepach koszach znalazły się towary o wartości ponad 700 zł. 
Zebrano wiele produktów spożywczych, m.in. cukier, mąkę, ryż, oleje, makarony, konserwy 
mięsne i rybne, wędliny, słodycze, owoce, itp. Nektórzy wsparli naszą akcję przekazując 
również pieniądze. Dzięki temu można było przygotować paczki dla 9 rodzin, będących 
w trudnych warunkach finansowych, niewynikających jednak z patologii. Tym samym 
pomocą objęto ponad 50 dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Paczki, które zostały dostarczone w sobotę, 23 grudnia, były niewątpliwie, dzięki ludziom 
dobrej woli, nie tylko miłym, ale i bardzo potrzebnym prezentem.

(ChSCh)
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Mieszkańcom 
gminy Nowogard 

szczęśliwego 
Nowego Roku 2007 

życzy 
Zarząd SLD w Nowogardzie

 Podziękowania

M i e s z k a ń c y 
Olchowa prag-
ną podziękować 
Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Au-
tostrad za zgodę 
na postawienie 
pr z yd roż ne go 
krzyża na terenie 
należącym do tej 
instytucji.

jasełka w żabowie
W przedświąteczny piątek w Szkole Podstawowej w Żabowie uczniowie i nauczyciele wspólnie 

przygotowali przedstawienie opowiadające o narodzinach Chrystusa.

Scenarzysta jasełek zaadap-
tował na potrzeby opowiadanej 
historii osiągnięcia techniki 
dostępne powszechnie od kilku 
lat. Diabeł kontaktował się ze 
swoim ziemskim agentem za 
pomocą sms-a, dzięki czemu 
przedstawienie nabrało chwi-
lami bardzo humorystycznego 
charakteru. Spora w tym zasługa 
młodych aktorów, którzy mocno 
wczuwali się w swoje role, za co 
publiczność odwzajemniła się 
gromkimi brawami.

Przed jasełkami w szkole 
odbyły się bożonarodzeniowe 
konkursy. Najmłodsi ucznio-
wie rywalizowali w konkursie 
plastycznym „Choinka moich 
marzeń”. Grand Prix przyznano 
Angelice Świrgoń. Pierwsza 
nagroda przypadła w udziale 
Marcinowi Stańczykowi, druga 
Magdalenie Sobczak, trzecia Oli 
Gibkiej, a czwarta Sebastianowi 

Kolozowi.
Uczniowie klas IV – VI chwa-

lili się swoimi umiejętnościami 
wokalnymi w konkursie kolęd. 
Tu zwyciężyła Klaudia Kouhan. 
Drugie miejsce ex equo wywal-
czyli Małgorzata Maciejewska i 

Dastin Kouhan, a trzecie Ania 
Fedeńczak.

Ag

Jasełka w Szkole Podstawowej 
w Żabowie.

Szczecin Goleniów Airport

magiczna liczba 
200 000 pasażerów przekroczona

199 997, 199 998, 199 999, 200 000! Jest! Udało się!
Tak wyglądało liczenie pasażerów podczas odprawy biletowo – bagażowej rejsu czarterowego do 

Hurghady.
200 000 pasażera lotnisko w Goleniowie obsłużyło 27.12.2006 roku. Była nim pani Irena Hrankowska, 

która otrzymała od lotniska cenne upominki.
Zaskoczona pasażerka pierwszy raz korzystała z usług lotniska w Goleniowie (ale jak zaznaczyła nie 

ostatni). Do tej pory tylko przywoziła i odwoziła córkę na rejs linii Ryanair do Londynu.
W roku 2007 lotnisko w Goleniowie planuje świętować kolejnego „okrągłego” pasażera. Tym razem 

300 tysięcznego.
Obietnica jest do zrealizowania. Między innymi dzieki takim połączeniom lotniczym, jak:
- 4 x dziennie – Warszawa
- Londyn
- Dublin
Czartery: Turcja, Egipt (Hurghada i Sharm El Sheikh), Tunezja, Majorka.
Do wzrostu ilości połączeń oraz pasażerów przyczynił się oddany 22.04.2006 roku w pełni zmoder-

nizowany terminal pasażerski. Jego bogata oferta handlowo – gastronomiczna, tani parking oraz szereg 
innych usług pozwala pozyskiwać coraz to nowych klientów.

Red.

ODLOTY Z PL SZCZECIN - GOLENIÓW 
kierunek odlot przylot nr lotu  dni odlotów  typ samolotu  operator
Warszawa 05:45 06:50 LO 3940  1,-,-,4,-,6,- ERJ 145  LOT
Warszawa 05:50 06:55 LO 3940  -,2,3,-,5-,- ATR 72 LOT
Warszawa 09:20 10:40 LO 3932  1,2,3,4,5,6,7 ATR 72 LOT
Londyn Stansted  15:50 16:55 FR 2467  1,-,3,-,-,-,7 Boeing 737-800  Ryanair
Warszawa 15:35 16:55 LO 3934  1,-,3,4,-,-,7 ATR 42  LOT
Warszawa 16:00 17:20 LO 3934  -,2,-,-,5,-,- ATR 42  LOT
Londyn Stansted  17:15 18:20 FR 2467  -,-,-,-,5-,-,- Boeing 737-800  Ryanair
Warszawa 18:30 19:50 LO 3936  1,2,3,4,5,6,7 ATR 72 LOT

 Testy 
 w Nowogardzie

Kilka dni temu na naszych torowiskach po-
jawiła się nowa maszyna. Pojazd (widoczny na 
zdjęciu), który był testowany w Nowogardzie 
należy do firmy „LINSINGER”  pochodzącej 
z Austrii. Jest to urządzenie do szlifowania i 
strugania torów kolejowych, rozjazdów i skrzy-
żowań. Owy pojazd jest prototypem, poprzez 
który firma Linsiger promuje urządzenia wyko-
rzystywane w przemyśle szynowym. Autriacka 
firma chce zachęcić do kupna lub wynajmu tego 
urządzenia przez koleje państwowe w różnych 
krajach – na razie wiadomo, iż są to Polska oraz 
Niemcy. Po odbyciu próby testowej, zostanie ona 
zbadana przez ekspertów.

Red.
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O czym pisaliśmy w 2006 roku…
Styczeń
„Wyjątkowa sesja” - Ostatnia w 

2005 roku XXXII SesjaRady Miej-
skiej, która odbyła się30 grudnia 
była wyjątkowa z kilku powodów. 
Jednym z najważniejszychpunktów 
tego spotkania byłomianowanie i 
zaprzysiężenie dwóch„nowych” rad-
nych. Jak już informowaliśmywcześ-
niej Czytelników z mandatu radnych 
zrezygnowali:Piotr Tatara i Wiesław 
Krukowski.Na ich miejsce przybyły 
dwie panie:Alina Ochman – radna 
w okręgu wyborczym nr 2 Gminy 
Nowogardz listy nr 3 KKW SLD – UP 
orazHalina Zielińska – radna okręgu 
wyborczego nr 3 Gminy Nowogard z 
listy nr 6 KW PSL.

„Po raz pierwszy w nowym roku” - 
W niedzielę w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Bohaterów Warszawy po świątecznej 
przerwie swoje rozgrywki wznowi 
Nowogardzka Amatorska Liga Pił-
karska.

 „Porta Agra sprzedana” - Na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się w grudniu 2005 roku bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
poinformował zgromadzonych, że 
„inwestor polski” w drodze przetargu 
za kwotę ok. 22 mln zł wykupił tereny 
od Porta Agry sp. z o.o. Burmistrz nie 
chciał zdradzić szczegółów dotyczą-
cych nowego inwestora.

„Tragedia w chorzowie” - Tragedia 
jaka w sobotę wydarzyła się w Chorzo-
wie wstrząsnęła całym krajem. W hali 
Międzynarodowych Targów Katowi-
ckich zginęło 67 osób, które pojechały 
tam prowadzone swoją pasją.

Luty
„Znikają aleje” - Od jakiegoś 

czasu jadąc w kierunku Dobrej No-
wogardzkiej z okien samochodu 
można dostrzec niezwykle ponury 
widok. Wycinane są dorodne, kilku-
dziesięcioletnie drzewa a wraz z nimi 
znikają piękne aleje na stałe wpisane 
w krajobraz naszej okolicy.

„Z wizytą w drukarni” -  13 lutego 
2006 roku klasa III „d” z Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie w ramach lekcji 
poświęconej orientacji zawodowej 
odwiedziła nowogardzką drukarnię.

„chrońmy ofiary przestępstw, nie 
przestępców” - W środę 22 lutego już 
po raz czwarty obchodziliśmy Dzień 
Ofiar Przestępstw. W państwach 
członkowskich Rady Europy oraz Unii 
Europejskiej dzień 22 lutego został 
ogłoszony Dniem Ofiar Przestępstw 
już w 1988 r. W Polsce został uchwa-
lony przez Senat dopiero 19 lutego 
2003 roku. Z założenia ma służyć 
przypominaniu o sytuacji ofiar prze-
stępstw oraz wyznaczaniu kierunków 

działań niezbędnych do poprawy ich 
położenia.

marzec
„Park gminny” - Na ostatniej sesji 

Rady Miejskiej został utworzony 
Park Gminny w Błotnie, teren leśny o 
powierzchni 3,66 ha. Podjęta uchwała 
ma na celu zachowanie drzewostanu 
o dużych wartościach przyrodniczych, 
krajobrazowych i historycznych.

„OdS – koniec milczenia” - O ODS 
przy ul. Sienkiewicza było głośno 
od dość dawna. nie były to jednak 
oficjalne stanowiska pracowników 
zatrudnionych w firmie. Temat ten 
był poruszany podczas towarzyskich 
spotkań (nieoficjalnych), rodzinnych 
imprez, itd.

„Bobry w miętnie” - Mimo tego, 
że bobry są gatunkiem od lat zamiesz-
kującym Polskę, dla wielu kojarzą się 
jako zwierzęta niezwykle rzadkie. 
Mało kto widział na żywo przedsta-
wiciela tego gatunku. Z tym większym 
zdziwieniem odebraliśmy informację, 
że mogą one żerować w Miętnie.

„Niefrasobliwość radnych powia-
towych” - Zaplanowana na dzień 30 
marca sesja Rady Powiatu Goleniow-
skiego zapowiada się ciekawie. Radny 
Jerzy Mędrek zapowiedział, że rozpo-
cznie dykcję na temat diet, jakie radni 
otrzymują nawet za nieobecność na 
sesjach i posiedzeniach komisji oraz 
wynagrodzenia starosty, skarbnika i 
sekretarza powiatu.

„Z jakim przestajesz takim się 
stajesz” - ...żartował Jan Paweł II 
do młodzieży, żartował, gdy jeszcze 
mógł mówić, potem z tych ostatnich 
dni dotarły do nas tylko zanotowane 
myśli papieża.

kwiecień
„Nowy właściciel mleczarni” 

- Bardzo dużo mówiono i pisano 

(również na naszych łamach) na 
temat byłej mleczarni. Zwłaszcza po 
ostatnich pożarach, kiedy budynki 
te zagrażały zdrowiu, a nawet życiu 
przechodniów.

„czarny dzień służby zdrowia” 
-  W piątek (7 kwietnia) placówki 
służby zdrowia w naszym wojewódz-
twie ogłosiły protest. Szpitale praco-
wały jak w święta, a lekarze rodzinni 
przerwali pracę na dwie godziny, od 
godziny 12.00 do 14.00.

„Skok Biedronki na Stokrotkę” -  
Jak grom z jasnego nieba na mieszkań-
ców Nowogardu spadła wiadomość 
o likwidacji Centrum Handlowego 
„Stokrotka”.

„10 lat współpracy” - 31 maja 1996 
roku Nowogard i Heide podpisały 
umowę o przyjaźni i współpracy stając 
się miastami partnerskimi. Wkrótce 
przypada okrągła dziesiąta rocznica 
tego wydarzenia. W miniony piątek 
odbyły się uroczystości z tym zwią-
zane.

„konkurs na dyrektorów szkół z 
cenzurą” - W dniu 24.04.2006 r. w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
odbył się konkurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących. Dy-
rektorami SP 3 i ZSO zostali ponownie 
Piotr Kazuba i Leszek Becela.

maj
„Biegi majowe – znowu pojawiły 

się tłumy” - Odbywające się już po raz 
czwarty Biegi Majowe stają się powoli 
największą masową imprezą sportową 
w naszym mieście. Frekwencja w tym 
roku znowu była imponująca.

„Pożar w żabówku” - W niedzielę 
(7 maja) około godziny 23.00 zapalił 
się jeden z domów w Żabówku. Ogień 
szybko się rozprzestrzenił, a łuna po-
żaru widoczna była z daleka.

„Punkt urzędu Skarbowego zli-

kwidowany” - I stało się. Teraz już z 
każdą, nawet najdrobniejszą sprawą, 
nowogardzcy podatnicy będą musieli 
jechać do Goleniowa. Po likwidacji 
nowogardzkiej filii Urzędu Skarbo-
wego na osłodę pozostawiono nam 
dyżurujących kilka dni w miesiącu 
urzędników. Teraz już i tego nie 
będzie.

„Rusza ekofilm”  - Już w najbliższą 
środę (17 maja) rozpoczyna się IX 
Ogólnopolski i V Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Ekologicznych im. 
Macieja Łukowskiego. Patronem 
medialnym imprezy jest „Dziennik 
Nowogardzki”.

„Free Street Theater w Strzelewie” 
- chicagowski Free Street Theater 
w strzelewskiej stodole Zygmunta i 
Kkasi Heland zaprezentował spek-
takl pt. „Wieczny powrót” w reżyserii 
Rrona Biegańskiego. Spektakl był 
finałem warsztatów teatralnych, jakie 
odbywały się w Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych w Strzelewie, w których 
uczestniczyło oprócz 10 Aameryka-
nów, 16 członków z niemieckiego 
ośrodka Schlesische 27, pięć osób z 
Zabrza i tyle samo aktorów z teatru 
Brama.

czerwiec
„charytatywny koncert” - W sobo-

tę (3 czerwca) mija dokładnie pół roku 
od dramatycznego pożaru naszego 
kościoła. Wydarzenia te wstrząsnęły 
społeczeństwem Nowogardu. Rzesza 
osób ofiarowała i wciąż ofiaruje swoją 
modlitwę i pomoc w odbudowie spa-
lonego kościoła.

„uroczystość Najświętszego ciała 
i krwi chrystusa” - Procesja w uro-
czystość Bożego ciała już od wielu 
wieków wpisana jest w krajobraz 
miast i wsi, a także w serca wielu 
pokoleń Polaków. Nikogo nie dziwi 
widok tłumów wiernych klęczących i 
pochylających głowy przed Najświęt-
szą Hostią.

„cmentarne hieny za kratkami” 
– W marcu ub.r. ograbiono kilka-
dziesiąt nagrobków znajdujących 
się na nowogardzkim cmentarzu. 
Hieny cmentarne znajdują się już za 
kratkami.

„Sezon truskawkowy trwa” – Se-
zon truskawkowy trwa. Pogoda sprzy-
ja. Przy drogach i w okolicach marke-
tów pojawili się sprzedawcy owoców. 
Dzięki nim mamy świeże owoce 
prosto z działek. Ceny kształtują się w 
granicach 2 zł. Dla wielu sprzedawców 
jest to dodatkowy zarobek.

„czy to koniec sortowni śmieci w 
Słajsinie? – gmina Goleniów wystą-
piła ze Związku R-XXI” – Radni Go-
leniowa podjęli decyzję o wystąpieniu 
ze Związku R- XXI.

W Żabówku błyskawicznie spłonął dom mieszkalny
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całej Rodzinie 
z powodu śmierci 

Anny Grobelskiej 
najszczersze 

wyrazy współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Rynku

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś.p. 

Wielisława 
Irzymskiego 

podziękowanie 
składa rodzina

Z głębokim 
smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość 
o odejściu do Pana 

śp. 

Arkadiusza 
Narkiewicza 

przeżył lat 76
prawego człowieka, 

zaangażowanego w latach 
dla nas wszystkich trudnych 

w walkę o wolną Polskę, 
członka Solidarności 

i Komitetów Obywatelskich.
Łączymy się w bólu z rodziną 

zmarłego Arkadiusza.
Michał Piórko 

i koledzy z Klubu Ochrony 
Środowiska

Pogrzeb odbędzie się 
w sobotę 30.12.br. o godz. 12.00 

na Cmentarzu Komunalnym

Gmina Osina

Złote gody
W piątkowe popołudnie 15 

grudnia 2006 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Osinie odbyła 
się uroczystość, jakiej dawno 
tu nie było. Dwie pary, z Wę-
gorzyc i Węgorzy obchodziły 
swoje jubileusze 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego pani Krystyna 
Pasikowska zaprosiła na obchody 
Złotych Godów Państwa Marię 
i Franciszka Sygów z Węgorzyc, 
Leokadię i Ryszarda Laszkiewi-
czów z Węgorzy, ich rodziny oraz 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Sylwestra Gryszówkę, Wójta 
Gminy Wiesława Tomkowskiego 
i Sekretarza Gminy Urszulę Wit-
kowską. Po uroczystym powitaniu 
i chwili wspomnień Wójt Wiesław 
Tomkowski wręczył szanownym 
Jubilatom „Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznane 
przez Prezydenta RP. Były oczy-
wiście gorące życzenia i kwiaty; 
można było poczuć się jak przed 
pięćdziesięcioma laty, kiedy jubi-

laci składali przysięgi małżeńskie 
po raz pierwszy.

Po części oficjalnej wszyscy 
zostali poczęstowani jubileuszo-
wym tortem oraz wzniesiono toast 
lampką szampana za zdrowie i 
pomyślność Jubilatów.

Państwo Leokadia i Ryszard Lasz-
kiewiczowie pochodzą z wileńszczy-
zny a w Węgorzy mieszkają od 1946 
roku.Pracowali w gospodarstwie ro-
dziców, które potem przejęli a teraz 
pracuje na nim już trzecie pokolenie 
Laszkiewiczów. Mają dwoje dzieci 
i czterech wnuków oraz prawnuka 
w drodze.

 Państwo Maria i Franciszek 
Syga przybyli na ziemie zachod-
nie z dawnego zielonogórskiego z 
miejscowości Bytnica. Pracowali 
na gospodarstwach rodzin w Krzy-
wicach, na kolei oraz w różnych 
Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych. W Węgorzycach miesz-
kają od 1967 roku, pracowali w 
tamtejszym PGR. Dochowali się 
trójki dzieci, ośmioro wnuków i 
jednego prawnuka.

Szanownym Jubilatom życzymy 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

K.G.

Posiedzenie PZRk

Olchowo

doczekali się chodnika
W lipcu w Olchowie doszło do wypadku, w którym 

zginął kilkuletni chłopiec. Pisaliśmy wówczas o tym, 
jak niebezpieczna jest to okolica. Teraz sytuacja uległa 
niewielkiej poprawie.

Podczas remontu krajowej szóstki w kolonii 
Olchowo (tam gdzie stoją ekrany dźwiękochłonne) 
wybudowano chodnik. Niestety kończył się on 100 
– 200 metrów od drugiej części tej miejscowości. 
Piesi musieli iść poboczem bardzo ruchliwej drogi, 
co wiązało się z ogromnym niebezpieczeństwem. 
Mieszkańcy Olchowa próbowali coś z tym zrobić, 
zapukali do różnych drzwi i... udało się. Nie-
dawno wybudowano brakujące kilkaset metrów 

chodnika dzięki czemu nie trzeba już chodzić w 
bezpośrednim sąsiedztwie rozpędzonych tirów. 
Za naszym pośrednictwem mieszkańcy chcieliby 
podziękować inwestorowi i wykonawcy chodnika, 
który znacznie ułatwi ich życie.

Ag

W dniu 15.12.br. w siedzibie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Goleniowie odbyło się 
pod przewodnictwem starosty goleniowskiego Toma-
sza Stanisławskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Reagowania kryzysowego. Tematem posiedzenića była 
ocena stanu przygotowania powiatu do okresu zimowego 
2006/2007. Na obrady przybyli szefowie służb, inspekcji i 
straży z terenu powiatu goleniowskiego, obecni byli także 
burmistrzowie z terenu powiatu i wójt gminy Stepnica.

Podczas posiedzenia poszczególne osoby funkcyjne 
przedstawiły stan gotowości sił i środków będących w 
ich dyspozycji oraz podejmowane przez nich działania, 
które minimalizować będą niebezpieczeństwa związane 
z zimą. Omówiono m.in.: możliwości niesienia pomocy 
w czasie silnych mrozów osobom samotnym i bezdom-

nym, problematykę odśnieżania i przeciwdziałania 
oblodzeniu dróg powiatowych i gminnych, stan wałów 
przeciwpowodziowych oraz możliwości zapobieżenia 
ewentualnej powodzi zimowo-wiosennej, podkreślono 
wagę systematycznego odśnieżania dachów budowli 
wielkopowierzchniowych oraz odpowiedzialność 
zarządców tych budowli. Rozważono ewentualność 
pojawienia się wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu 
i sposoby przeciwdziałania temu zagrożeniu.
Starosta ocenił, że powiat do tegorocznej zimy jest 
przygotowany dobrze, mierząc to możliwościami, 
jakimi powiat goleniowski dysponuje. Na zakończenie 
posiedzenia złożył życzenia świąteczne i noworoczne 
przybyłym i ich rodzinom.

Szef PZRk Wicestarosta Goleniowski
mgr Tomasz kulinicz
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z okazji 50 urodzin 
Markowi Słomskiemu 

oby dobry Bóg dał Ci zdrowia 
i trochę szczęścia, 

to z resztą sobie jakoś poradzisz 
                                            Zygmunt Heland

  Listy Czytelników

NIemIeckA FIRmA OGROdNIcZA, 
POSZukuje PRAcOWNIkóW SeZONOWycH NA ROk 2007. 

WIek Od 25 – 50 LAT. 
PRAcA POLeGA NA OBRóBce SAdZONek TRuSkAWkI:

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WY PEŁNIENIE ZAMESZCZONEGO FORMULARZA, 
I PRZESŁANE GO NA ADRES FIRMY (DOŁĄCZAJĄC JEDNO ZBIĘCIE PASZPORTOWE ).

kRAeGe BeeReNOBSTSPeZIALkuLTuReN
Z. Hd. FRAu WARING
deLSeNeR HeIde 36

48291 TeLGTe
deuTScHLANd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAZWISKO, IMIĘ ( IMIONA ): .......................................................................................................................................................................................

DATA URODZENIA: .......................................................................................................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

NUMER TELEFONU: ........................................................................................................................................................................................................

PRAWO JAZDY?     TAK  NIE 

KATEGORIE: .................................................................................................

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?  TAK  NIE 

CZYM OBECNIE PAŃSTWO ZAJMUJĄ SIĘ W POLSCE: .....................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panie Redaktorze  w związku z 
błędną informacją w DN z wtorku 
proszę o zamieszczenie sprostowania 
co do nazwy organizacji jaką repre-
zentuję.

Myślę, poczułby się Pan dotknięty 
gdybym, zamiast do Dziennika No-
wogardzkiego zwrócił się do Dzien-
nika Lesława Marka? Obaj reprezen-
tujemy pewne instytucje, co jednak w 
najmniejszym stopniu nie czyni nas 
ich właścicielami. Myślę że najłatwiej 
jest w przypadku jakichkolwiek nie-
jasności zadzwonić i zapytać, na co w 
przyszłości liczę.

Mam nadzieję,  że nazwanie 

Chrześcijanie Cezarego Komisarza 
było jedynie błędem zaniedbania, a 
nie celowym  złośliwym działaniem 
z Pańskiej strony. Dotychczasowa 
nasza współpraca układała się bardzo 
dobrze i myślę że ten incydent nie 
wpłynie na jej pogorszenie.

Liczę, że w ramach współpracy za-
mieści Pan poniższy tekst w wydaniu 
świątecznym 

C.Komisarz

Chrześcjianskie Centrum Pomocy 
Agenda Zboru Kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan w Nowogar-
dzie w roku 2006 udzieliło pomocy 

żywnościowej w ilości 33 952 kg o 
łącznej wartości 82 896, 82 złotych. 
Z tej pomocy korzysta w sposób 
regularny ok. 750 osób z terenów po 
PGR-owskich w całej Gminie . Żyw-
ność pozyskaliśmy z Koszalińskiego 
Banku Żywności w ramach programu 
„Pomocy dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej PEAD”

Wydaliśmy ok. 10 000 kg odzieży 
używanej o  wartości ok. 50 000 zło-
tych,  ponad 1200 osobom z terenu 
zarówno miasta i gminy Nowogard. 

Łączna wartość pomocy udzielo-
nej w roku 2006 to  ok. 132 895,82 
złotych.

Jesteśmy organizacją bez jakichkol-
wiek kosztów personalnych, nikt nie 
otrzymuje wynagrodzenia, używamy 
prywatnych telefonów i samochodów. 
Jedyne koszty ponoszone przez nas to 
utrzymanie siedziby przy ul 3 Maja 7 
oraz transport darów.

ChCP wydało w 2006 roku ponad 
3000 złotych na transport darów, a 
środki te pochodziły głównie z dat-
ków wiernych Zboru KECh w Nowo-
gardzie. Wielu naszych darczyńców 
z Niemiec, Norwegii czy Holandii 
przywoziło dary na własny koszt

Pragnę w tym miejscu podzięko-
wać Pani Sabinie Wróblewskiej za jej 
poświęcenie i ciężką fizyczną pracę 
w ChCP, Panom Jerzemu Dąbkow-

skiemu, Markowi Jeziorkowskiemu 
i Piotrowi Wróblewskiemu za po-
moc w załadunkach i rozładunkach 
darów, Państwu Edycie i Piotrowi 
Gwiazdowskim za transport darów,  
Pani kierownik OPS Teresie Skib-
skiej i wszystkim jej pracownicom 
za współpracę, Pani Aleksandrze 
Pisarek za obsługę księgową, Panu 
Burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie 
za wsparcie naszych inicjatyw, mojej 
żonie Andrei i dzieciom za ich zaan-
gażowanie, Zborowi KECh za pomoc 
i modlitwę, ale najbardziej dziękuję 
Panu Bogu za Jego błogosławieństwo, 
ochronę i opiekę, jaką darzył dzieło 
ChCP w roku 2006.

Dyrektor Agendy 
Pastor Cezary Komisarz

Od przywołanego na wstępie 
autora:

Przyznaję, że użyłem niewłaściwe-
go określenia – kierowałem się jedy-
nie dobrem Czytelników. Określenie 
pozwoliło zidentyfikować organizację 
o której wspomniałem. Nie miałem 
najmniejszej intencji kogokolwiek 
znieważać. Pana, Panie Pastorze i 
wszystkich wiernych Zboru Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan, którzy 
poczuli się dotknięci serdecznie 
przepraszam.

Lesław M. Marek
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aUtoDeMoNtaŻ
SaMocHoDoWe
czĘŚci UŻyWaNe 

i NoWe 
oRaz oPoNy 

SkUP 
SaMocHoDÓW

 RozBitycH 
i iNNycH 

o wartości od 0 do 1500 zł 
PŁatNoŚĆ gotÓWkĄ 

tel. 091 39 25 460 • kom. 0698 407 177 

kol. kościuszki 1 
(na trasie Goleniów - Nowogard 

przy stacji CPN w Olchowie) 
e-mail: autodemontaz@gazeta.pltel. 091 39 22 687 • 0662 315 339

Rolety tkaninowe - system (Uni, Nowa, T)
Rolety do okien połaciowych

System - VISION • Żaluzje • Moskitiery
Sprawdź nasze możliwości!

Pomoc i doradztwo u Klienta gratis!

NAJTANIEJ

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIcA od 119 zł za 1 szt
- FuLdA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

Gabinet kosmetyczny 
BIOQueLL & SPA

• Tipsy (parafina gratis)
• zabiegi wyszczuplające
• zabiegi redukujące cellulit
• sauna
tel. 0663 593 998, ul. 3 Maja 55 

(wejście od ul. Zielonej, vis a vis „La Laterna”)

Poradnia medycyny Pracy 
NZOZ „SANuS” 

pokój. 210 w Przychodni 
(ul. kościuszki) 

zaprasza na:
- badania profilaktyczne, wstępne, okre-

sowe i kontrolne pracowników
- badania do książeczek zdrowia
- badania kierowców wszystkich kate-

gorii
- badania dla młodzieży szkół ponad-

gimnazjalnych, kandydatów na studia
uWAGA ABSOLWeNcI!!! 

ceNy PROmOcyjNe!
Rejestracja telefoniczna i oso-

bista tel. 091 39 26 960

hydraulika olejowa, naprawa w y
Us ugi:ł

ęż

KSM Trading - Gie da Maszynł
NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 392 69 43 • 091 39 27 113

Rozdrabniacze do ga zi własnej produkcjiłę

Cz ci do maszyn rolniczych - niskie ceny, rabatyęś

Oferujemy również: oleje Statoil, Fuchs oraz filtry do traktorów

Sprzeda :ż
U ywanych maszyn rolniczychż

Promocja płynu
do

chłodnic

Jesień..., słotna jesień... mroźna zima...
Czy przygotowałeś do niej swoje auto?

Zapraszamy wszystkich kierowców do bezpłatnego:

- przeglądu instalacji rozruchowej
- wymiany zakupionego akumulatora
- wymiany zakupionego filtra i oleju

Masz Citroëna,
Peugota, Renault?

czeka na Ciebie
Nasz serwis czynny

Pon. do Pt. od Sobota od8.00-15.30 8.00-13.30

091 392 25 68

ZAP Piastów, PZL-Sędziszów
i AGROMA Koszalin

NOWOGARD
UL. BOH. WARSZAWY

ARTYKUŁY DO SAMOOBRONY
gaz, wiatrówki do 17J, 

materiały eksploatacyjne
cAR-AudIO & TuNING

montaż, serwis alarmów 
i centralnych zamków

ul. 3 maja 44 • tel. 660797830

Skład Opałowy w Nowogardzie, 
ul. Nadtorowa 12 (za bramę cmentarną) 

zawiadamia, 
że posiada już na składzie 

WĘgiel BRUNatNy 
i PiaSek BUDoWlaNy 

Tel. 091 39 22 329
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OG£OSZENIA 
DRObNE

Tel. 091 39 20 303, 091 39 25 627
• opony zimowe – nowe
- dĘBIcA od 119 zł za 1 szt
- FuLdA od 159 zł za 1 szt
• wymiana gratis!!!
• opony zimowe używane
- cena od 50 zł za 1 szt

ZAPRASZAMY 
na przeglądy okresowe

Auto-Top

NieRUcHoMoŚci
• Sprzedam pawilon handlowy 

z wyposażeniem z możliwoś-
cią przeniesienia – może być 
domkiem letniskowym (płyta 
obornicka). 0693 850 197.

• Szukam kawalerki do wynaję-
cia. tel. 0660 412 121.

• Sprzedam dom 120 m kw. + 
poddasze 100 m kw., 5 km od 
Nowogardu + pomieszczenia 
gospodarcze + 5 ha ziemi. Cena 
210.000 zł – bez pośredników. 
0691 209 559.

• Sprzedam działkę 30 arów. 0510 
043 371.

• Szukam mieszkania 2 lub 1-
pokojowego. Wiadomość 0889 
688 380.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, po remoncie. 0604 
787 696.

• odstąpię sklep w Domu Rze-
miosła. 0604 109 931. 

• Pokoje umeblowane wynajmę. 
091 39 22 988 lub 0698 84 30 
40.

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze, własnościowe, 4 pokoje, 77 
m kw., wysoki standard, ul. Boh. 
Warszawy. Cena 140.000 zł + ga-
raż 12.000 zł. Tel. 0605 686 508.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-po-
kojowe w Nowogardzie. 0660 
945 141.

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność – przy pizzerii „Fantazja”. 
0509 411 788, 0509 411 799.

• Kupię dom w Nowogardzie do 
300.000 zł. 091 418 06 90.

• Do wynajęcia kawalerka – Pl. 
Wolności 2/2. Tel. 091 39 22 896, 
0668 137 234.

• Kupię lub wynajmę garaż – Os. 
Bema. 091 39 23 675, 0888 
704 357.

• Odstąpię mieszkanie lokatorskie 
M-5 (72 m kw.) – ogrzewanie in-
dywidualne. 0606 703 451.

MotoRyzacJa
• Sprzedam 4 felgi stalowe 14”, 

cena do uzgodnienia; kupię 4 
felgi stalowe 15” do Renault 
laguna ii z 1999 roku w bdb 
stanie. tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 
1.3 + gaz, rok 1991/92. Tel. 0665 
440 814.

• Sprzedam Fiat 126p, 1997 r., 
stan b. dobry. 091 39 27 052, 
0516 144 018.

• Sprzedam Renault Laguna 1.8 + 

gaz, 1994 r. 0609 307 351.
• Sprzedam Opel Astra, rok prod. 

1992 r., poj. 1600 cm3, cena 
3.000 zł – do negocjacji. Tel. 
0661 195 978.

• Kupię koła, silnik do motorynki. 
091 39 222 73.

• Sprzedam Opel Kadett kombi, 
1989/97 r., poj. 2.0 benzyna + 
gaz. 091 39 22 514 lub 0502 
026 949. 

RolNictWo
• oddam ziemię – ok. 10 ton. 

lokalizacja – Nowogard. tel. 
091 39 17 305.

• Uwaga działkowicze! Mecha-
niczne przekopanie działki 
glebogryzarką wraz z siewem 
żyta na poplon za jedyne 0,40 
zł od metra kw. oraz rekul-
tywacja wyschniętych traw-
ników. inżynier rolnik. 0600 
653 124.

• Miód z własnej pasieki sprze-
dam, 18 zł z dowozem do klien-
ta. 091 39 22 752.

• Obornik bydlęcy zamienię na 
słomę lub sprzedam. Dębice. 
0781 295 846.

• Sprzedam prosiaki. Krasnołęka 
13. Tel. 091 39 18 611.

• Prosięta sprzedam. Korytowo 
38. Tel. 091 419 12 40.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 
17 960, 091 39 17 908.

• Sprzedam jałówkę wysokociel-
ną. 091 39 21 719.

• Kupię ziemię koło Nowogardu, 
przy trasie A-6. 0512 131 444.

• Sprzedaż karpia na Rynku 
w dn. 29.12.2006 r. (dzisiaj) 
od 9.00 – 16.00, dostawa do 
domu. tel. 091 39 20 106.

• Sprzedam prosięta. 091 39 
17 909.

USŁUgi
• Józef Durkowski – usługi ko-

miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 Profesjonalne strony interneto-
we na indywidualne zamówie-
nie – szybki czas realizacji, fak-
tury VAT.	0605	522	340.

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851.

• DyWaNoPRaNie – 0604 
373 143.

• Transport do 1,5 t. 0609 574 542.

• CYKLINOWANIE PODŁÓG. 0691 
703 843.

• Remonty – 0508 920 135.
• transport, przeprowadzki. 

0604 516 451.
• NaPRaWa SPRzĘtU RtV, ul. 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 0603 584 553.

• Remonty mieszkań wykonam 
– tanio. 0608 364 330, 0600 
347 308.

PRaca
•  Lakiernika samochodowego na 

dobrych warunkach przyjmę, 
tel. 0605 276 271. 

• ZATRUDNIĘ OD ZARAZ LEK-
TORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W GODZINACH POPOŁUDNIO-
WYCH, TEL. 091 384 22 02, 0602 
401 331.

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. 091 39 20 303.

• Poszukuję korepetytorki z fizyki 
i chemii – klasa I Gimnazjum. 
0608 507 355, po 16.00.

• Potrzebne kobiety do pracy w 
Niemczech (opiekunka star-
szych osób) ze znajomością j. 
niemieckiego. 0509 636 956.

• Zatrudnię kierowcę z kwalifika-
cjami. Tel. 0605 276 271.

• Poszukuję kierowniczki do sie-
ci sklepów. Wymagania: prawo 
jazdy. 0512 131 567.

• Praca za granicą (Dania), prace 
budowlane, znajomość j. an-
gielskiego. 091 39 25 096.

iNNe
• SPRZEDAM DRUKARKĘ LE-

XMARK, MODEL Z612, CENA DO 
UZDODNIENIA, TEL. 0605 522 
340.

• zgUBioNo kSiĄŻki z BiBlio-
teki PUBliczNeJ (W czaR-
NeJ ReklaMÓWce). UczciWy 
zNalazca PRoSzoNy JeSt o 
zWRot Do ReDakcJi „DN”.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. 
tel. 0506 988 956.

• Sprzedam sofę – skóra + drew-
no, holenderska. 0607 934 481.

• kupię – sprzedam pilarki spa-
linowe firmy Husqvarna (na 
części). tel. 091 39 268 57 – od 
9.00 do 17.00, 0608 328 095.

• Sprzedam 2 ławy składane i 
stolik pod telewizor. 091 39 
23 675.

uWAGA!!!!        Teraz już nie musisz jechać do Szczecina…
organizujemy kursy zawodowe 

na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób w Nowogardzie.
Konkurencyjne ceny!!!

Szczegółowe informację pod nr telefonu: 509910772 oraz 091 392 74 67

Sprzedam 
DREWNO 

KOMINKOWE 
Tel. 0601 409 869

TUNING CAR-AUDIO
&

ALARMY
DO SAMOCHODU

M

od 299 z z monta em !

ul. 3 aja 44
660797830 091-3921155

ł ż

CAR-AUDIO i TUNING

www.el-car.net

dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
im. B. malinowskiego w OSINIe 

zatrudni 
od 01.01.2007 roku 

nauczyciela języka polskiego 
w pełnym wymiarze czasy pracy. 

Wymagane pełne kwalifikacje. 
Tel. 091 39 103 80.
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w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ
pełen zakres badań diagnostycznych

dla zadeklarowanych pacjentów

W obiektywie Jana korneluka

Szczęśliwego Nowego Roku życzy autor

Gimnazjum nr 3 dziękuje
Obecny rok szkolny obfituje w wiele ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Między innymi po 10 latach 

użytkowania pawilonu zaczęliśmy wymianę starych wykładzin podłogowych. Zakładamy  również 
nowe rolety w oknach. Wprawdzie obecnie tylko w trzech klasach, ale już wkrótce tak samo zostaną 
odnowione kolejne pomieszczenia. Koszty przedsięwzięcia częściowo pokryto ze „środków własnych” 
(budżet szkoły i sprzedaż gazetki szkolnej „Orlik” – praca naszych uczniów) lecz przede wszystkim 
– sfinansowano je dzięki dobrej woli osób, zasługujących na miano Przyjaciół naszej szkoły. 

Mamy zatem przyjemność złożyć podziękowanie sponsorom, tak życzliwie uczestniczącym w 
staraniach dyrekcji szkoły o estetykę i podniesienie warunków nauki w naszej placówce. 

Słowa wdzięczności kierujemy więc pod adresem: - F.H Chemia – studio – dekoral;  - Firma Lux 
– Okno; - P. Angelika Flak – operator firmy Masterfoods Polska sp. z o.o.;  - Firma Usługowo-Handlowa 
Jerzy Furmańczyk;  oraz sponsorowi, który za kwotę około 2 000 zł zakupił wykładzinę, pragnie jednak 
pozostać anonimowym.

Dzięki hojności mieszkańców Nowogardu powiększa się również księgozbiór naszej biblioteki. 
Znaczące sumy na zakup nowych książek przekazali: Tomasz Szafran, Robert Augustynek oraz Gerard 
de La Salle. Pełna lista osób, które wzięły udział w Książkowym Maratonie Fundatorów znajduje się na 
stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas 
przekazali nam książki oraz fanty na loterię, którą będziemy organizować w bibliotece.

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 3
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krzyżówka nr 51kupon nr 51 Humor 
Henia Szczupaka

ŚWIĘTA NOc – to rozwiąza-
nie krzyżówki nr 51 - nadesłali 
je: Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Maria Gortat z Czermnicy, Edyta 
Domagalska ze Strzelewa, Bogu-
miła Urtnowska z Kulic oraz z 
Nowogardu: Andrzej Leszczyń-
ski, Helena Skobyranda, Teresa 

Powalska,Szczepan Falaciński, 
Aniela Włodek, Grażyna Jur-
czyk (także poprzednie), Maryla 
Piątek, Krystyna Młynarska, 
Władysława Kubisz, Teresa Mi-
kłaszewicz, Regina Orłowska, 
Ryszard Gutowski, Patryk Sko-
wron, Franciszek Palenica.

Prenumeraty „dN” na sty-
czeń wylosowali:

- Bogumiła Urtnowska,
- Grażyna Jurczyk,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy!  

NoWy Rok – StaRe PRoBleMy
Skoro rozliczać – to rozliczę,
Nie tylko dach, lecz i piwnicę.
Dziś pytam o nich was i siebie:
Kto w trawie piszczy, co tkwi w glebie?
Pytam rodziców, pedagogów,
Nauczycieli, socjologów, 
Pytam kapłanów i poetów,
Młodych i starych, w średnim wieku,
Pytam ministrów, dygnitarzy, 
Twórców kultury, luminarzy –
Wszyscy (O Łado! O Kupało!)
Dziwią się: co się nagle stało?
Wszyscy jednakowo (z różną troską),
Pytają: jak do tego doszło?
Skąd nagle tylu chuliganów?
Skąd pół miliona narkomanów?
Skąd tylu z forsą nastolatków –
Skoczków na sklepy i domokradł-ków,
Tylu, na „utrzymaniu mamy”,
Trzydziestoletnich trutniów schlanych,
Powracających nocą synków
Po ćwiartce, piwku i po winku?
Gdzie są mamusie i tatusie,
Strojnych córeczek żądnych uciech,
Tańczących w mrocznych dyskotekach,
We włoskich „klubach” i „baletach”?
Skąd po hotelach dziewcząt tyle,
(Tyle a tyle zet „za chwilę”),
Nieletnich w szkołach co prze-skrobały,
Niejedno. Nawet nie płakały. 
Skąd tylu oszustów i cyników,
Tumiwisiarzy, hipokrytów.
Skąd tylu zżartych znieczulicą,
Co nic nie widzą, nic nie słyszą?
Skąd tylu durniów z dyplomami,
Docentów z siedmiu oddziałami,
Uczonych, co za grosze tanie,
Z dnia na dzień zdolni zmieniać zdanie,
Posłów, tych którym od oklasków, 
Popuchły dłonie? (Dziś też klaszczą).
Skąd tylu gnojków i debilów,
Kacykujących od lat tylu.
Skąd ci co płyty i cmentarze,
Poległych tu za naszą sprawę
Bezczeszczą? Kto im za to płaci?
Pytam skąd rodem ci „rodacy”?
Wy co władacie Pospolitą,
Przesiejcie szybciej ich przez sito,
Bo nas rozdziobią i rozkradną,
W zastaw oddadzą, obezwładnią.
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PRzeWÓz oSÓB - RoMaN BiŃczyk - liNia RegUlaRNa
TEL. 0607 310 591 

od poniedziałku do piątku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 14.35, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 16.20, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30 (odjazd ul. św. Ducha)
Piątek: 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 
5.45, 8.55, 11.55, 16.00, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 
7.05, 11.25, 13.45, 20.50 (odjazd PKS stanowisko nr 11)
17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.30, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 17.00, 20.50
(Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)
20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Goleniów-Szczecin 6.05, 9.20, 15.05, 16.14, 19.25
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

rozkŁad jazdy busów
atM  s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki 

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kursy od poniedziałku do soboty:
Nowogard – goleniów – Szczecin
5.05, 5.50, 6.10, 6.40, 6.50, 7.05, 7.10, 7.30, 8.00, 8.10, 8.20, 9.05, 
9.50, 10.05, 10.20, 10.30, 10.50, 11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 
13.25, 13.50, 14.05, 14.20, 14.50, 15.10, 15.15, 15.30, 16.15, 16.20, 
16.35, 17.30, 17.50, 18.10, 18.35, 20.00
Szczecin – goleniów – Nowogard
6.30, 7.35, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.20, 10.35, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 13.10, 13.35, 14.00, 14.20, 14.40, 14.55, 
15.30, 15.50, 16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.45,  18.05, 18.30, 19.00, 
19.25, 19.40, 20.15.21.40
Niedziela
Nowogard-Goleniów-Szczecin
6.40, 7.30, 9.05, 9.50, 10.30, 11.15, 11.40, 12.40, 13.25, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.10, 16.35, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40.
Szczecin-Goleniów-Nowogard
8.20, 9.00, 10.35, 11.20, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.15, 15.35, 
16.00, 16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.25, 19.40, 20.15.
Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15      Niedziela    15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard  
kursy od poniedziałku do soboty   7.10      Niedziela    11.20

RegUlaRNa liNia MikRoBUSoWa SeRocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20    9.40   13.40  17.15  20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25    11.05   15.40  18.45  22.00

ROZK£AD JAZDY PKP 

ROZK£AD JAZDY PKS
Nowogard – Szczecin 6.00 L, 6.35 Fh, 7.05 a, 7.15 BL, 7.45 

U, 8.15 Ah, 9.15 N, 10.15 F, 11.00 L, 12.25 L, 14.45 S, 16.10 N, 
16.50 7L, 16.55 zLh, 17.45 7L, 17.55 7L, 18.40 Lh, 19.20 a, 19.30 
w, 20.10 U, 21.40 U

Szczecin – Nowogard 5.45 y, 6.25 Uh, 7.45 Fh, 7.45 a, 10.10 
U, 11.20 Ah, 11.20 a, 13.00 U, 14.00 L, 14.45 F, 15.15 BL, 16.00 U, 
16.35 S, 18.15 L, 18.35 7L, 19.10 zLh, 19.15 U, 19.35 7Lh, 20.40 
Lh, 21.10 7Lh, 21.10 a, 23.15 U
Oznaczenia: 7 – kursuje w niedziele; A – kursuje od poniedziałku do soboty; 
a – kursuje w wakacje; B – kursuje codziennie oprócz sobót; F – kursuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku; h – nie kursuje w wakacje; L – nie kursuje w 
święta Wielkiej Nocy; N – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Świąt 
Wielkiej Nocy; S – kursuje w dni nauki szkolnej; U – nie kursuje w I dzień Wielkiej 
Nocy; y – kursuje w poniedziałki (odjazd przy Dworcu PKP); w – kursuje w piątki; 
z – kursuje w piątki i niedziele

cyfrowy druk 
kolorowy 

KOLOROWE 
KSERO

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Bezpłatne LO dla Dorosłych - 091 392 62 74 
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Od 10.12.2006 r.
Szczecin 5.21, 6.54, 11.01, 15.24 (1), 16.59 (2), 19.21 (3), 20.01
kołobrzeg 7.51, 8.42 (4), 11.58 (2), 14.43, 17.52 (1), 20.54
gryfice 22.54
Legenda: 1) – kursuje codziennie oprócz 25.12, 1.01, 8.04.  
2) – Pomerania 3) – do Bielska Białej kursuje 23.06 – 2.09 (pociąg 
pośpieszny) 4) – z Bielska Białej Głównej kursuje 23.06 – 2.09  
(pociąg pośpieszny)

Rozkład Jazdy Busów
„atM” s.c. Przewozy szkolne, pracownicze i wycieczki

Tel. 502026999, 601 784 200, 091 3926925

Nowogard 28.12.2006r.

oFeRty PRacy 
PUP goleNiÓW, 

Filia NoWogaRD
1. Mechanik samochodów oso-

bowych
2. Sprzedawca
3. Sprzątaczka
4. Magazynier
5. Robotnik rolny
6. Ochroniarz 
7. kelner/barman
8. Pracownik działu sprzedaży
9. Palacz OC 

oFeRty PRacy 
SPoza ReJoNU

1. Szwaczka (stegnówka prze-
mysłowa), pomocnik szwacz-
ki,  mechanik maszyn do 
szycia(Goleniów)

2. sprzedawca (Goleniów)
3. pomocnik biurowy ( orze-

czenie o niepełnosprawności 
– umiarkowane (Gryfice)

4. Kierowca C+E (Barlinek),(Gryf
ice)(Mieszewo)

5. Przedstawiciel handlowy(zac
hodniopomorskie)

6. Pracownik Produkcji (Kliniska 
Wielkie) 

7. Kierowca z kat. D (Maszewo)
8. Pracownik biurowy (Gryfice)
9. Doradca klienta (Goleniów)
10. Kierowca autobusu (Szcze-

cin)
11. Kierowca- operator wózka 

widłowego, pracownik do 
rozładunku (Szczecin)

*********
12. elektromonter, elektromon-

ter układów pomiarowych i 
automatyki(Katowice)

13. Spawacz 111,135,136,141,ABS, 
monter kadłubów okrętowych 
(Gdynia)

14. Pomocnik w gospodarstwie  
(Wyszków)

15. Kierowca Autobusu z kat. D 
(Grodzisk Mazowiecki )

16. K i e ro w n i k  ro b ó t  –  i n ż . 
Elektryk,(Rzeszów)

17. Opiekunka do osób starszych 
(Kraków)

24 grudnia 2006 r., Weronika tomasikiewicz, ur. 1925 r., Nowogard
26 grudnia 2006 r., alina Wojdalska, ur. 1956 r., Nowogard
22 grudnia 2006 r., Stanisław Nowacki, ur. 1933 r., Wyszomierz
26 grudnia 2006 r., aleksander Szafrański, ur. 1916 r., Ostrzyca
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Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
dla wszystkich wędkarzy 

i Przyjaciół Koła 
w Nowym 2007 Roku 

taaakiej ryby 
życzy zarząd Koła PZW Tęczak

Koszykówka to przypadek
 Rozmowa z trenerem ukS Trójka – Niebieska Team Nowogard Rafałem Rożkiem

Drużyna koszykówki dziewcząt 
UKS Trójka – Niebieska Team for-
malnie powstała w 2000 roku, 
choć treningi rozpoczęły się już w 
połowie lat dziewięćdziesiątych. 
Pomysłodawcą byli Jacek Jackowski 
i Rafał Rożek, nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie, który jest 
ciągle trenerem zespołu. Prezesem 
jest Ilona Głębocka, kierownikiem 
drużyny Czesław Kamizelich, a 
kierownikiem klubu i menadżerem 
Andrzej Nowak.

Przez drużynę przewinęło się 
dziesiątki dziewcząt, wiele z nich 
ma nadal kontakt z tą dyscypliną 
sportu trenując w innych, liczących 
się drużynach. Ich następczynie 
aktualnie tworzą mocny zespół, z 
którym muszą się liczyć inne ekipy 
z naszego regionu i nie tylko.

„dziennik Nowogardzki”: jak 
to się stało, że nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie został 
trenerem koszykówki?

Rafał Rożek: To, że zostałem 
nauczycielem historii i WOS to 
przypadek. Jest taki film Kieślow-
skiego „Przypadek” z Lindą w roli 
głównej i tak było ze mną. Zdawa-
łem na AWF, ale nie dostałem się ze 
względu na okulary. Przełożyłem, 
więc dokumenty, skończyłem nauki 
polityczne. Ten wf jednak zawsze we 
mnie tkwił. Ja lubię sport, bo jest to 
niesamowita sprawa, niesie ze sobą 
wiele pozytywnych rzeczy. To jest 
wszechstronny rozwój dziecka, daje 

możliwości rywalizacji z innymi, 
zarówno pod względem organiza-
cyjnym, jak i sportowym. Wyjazdy 
na turnieje uczą młodych ludzi wielu 
rzeczy. Uczą życia w grupie i wielu 
cennych umiejętności, choćby taką, 
że nagle trzeba zrobić sobie śniadanie 
czy kolację.

dlaczego koszykówka?
Chłopcy byli zajęci, mogą grać w 

piłkę nożną w Pomorzaninie. Zostały 
więc dziewczynki. Siatkówkę robił 
Goleniów i miał w tym sukcesy, więc 
ciężko byłoby się przebić. Została 
więc piłka ręczna i koszykówka. Piłka 
ręczna to fajny sport, ale wydaje mi 
się, że dla dziewcząt jest zbyt brutal-
na. Koszykówka też staje się sportem 
siłowym, atletycznym, ale mimo to 

w piłce ręcznej jest więcej kontuzji 
i dlatego wybraliśmy koszykówkę. 
Tak więc odrzucając inne dyscypliny 
zdecydowaliśmy się właśnie na tę.

jak się buduje liczący się zespół 
młodzieżowy?

Pracą, pracą i jeszcze raz pracą oraz 
cierpliwością w doborze dzieci. 

Chciałbym przy okazji podkreślić, 
że my się nazywamy Trójka, gdyż 
kiedyś trzeba było podczepić ten UKS 
pod jakąś instytucję. Jeżeli mamy pie-

niądze z gminy to jesteśmy rozliczani 
przez szkołę, ale tak jak klub kolarski 
„Chrabąszcze” ma nazwę z nikim 
nie związaną tak jest i w naszym wy-
padku. Nazwa „Trójka” poszła już w 
Polskę i ciężko już to zmienić. W rze-
czywistości klub zrzesza dziewczynki 
z terenu miasta i gminy Nowogard. 
Mieliśmy dziewczynki z SP 1 i SP 4 
teraz trenują zawodniczki chodzące 
do SP 3 i SP 2. Ale gdyby trafiła się 
dziewczynka ze Strzelewa ucząca się 
u Waldka Kondraciuka mająca 170 
cm wzrostu to też nie będzie proble-
mu. Na zajęciach jest Klaudia Ponicka 
z Ostrzycy, którą gdy trzeba odwieźć 
11 km po treningu to się ją odwozi. 
To nie są jakieś kosmiczne koszty, a 
dziecko ma predyspozycje i chce. My 

mamy dzieci z Sąpolnicy i Ostrzycy 
więc gdyby była utalentowana za-
wodniczka z innej miejscowości to 
dlaczego nie? Mamy dzieci z terenu 
całego miasta i gminy.

efekty pana pracy już są. kilka 
zawodniczek gdzieś się wybiło, 
trenują w starszych, liczących się 
zespołach.

Chciałbym, aby ciągłość treningów 
była do samej góry. Ale w tym nowo-
gardzkim sporcie jest tak, że gdy tra-
fia się dobra jednostka w piłce nożnej 
jak Karol Kucharewicz to przechodzi 
do Pogoni. U nas jest pewien poziom 
i ci utalentowani nie są w stanie tu 
zwiększać swoich umiejętności. W 
koszykówce ciągniemy do kadetek, 
które kończą się na poziomie gim-
nazjum. Najlepsze, gdy chcą dalej 
grać to próbują. Karolina Kubicka i 
Natalia Duda z rocznika 1987 grały 
w Szczecinie. Paula Głębocka gra w 

tej chwili w AZS Gorzów w kadet-
kach i w roczniku starszym, czyli 
juniorkach. Jest to zawodniczka z 
predyspozycjami nawet do ekstraligi 
tylko, że to jest praca. Trzeba przepra-
cować jeszcze cztery – pięć lat i może 
się okazać, że się do czegoś dojdzie. 
Ja prowadziłem kadrę wojewódzką 
juniorek, w której swego czasu było 
siedem dziewczynek z Nowogardu. 
Reszta to było uzupełnienie. 

A jak wygląda obecny zespół?
Moje podopieczne od września 

nie przegrały jeszcze meczu, co nie 
znaczy, ze są najlepsze. Znaczy to, że 
mają szansę zaistnieć. Ten rocznik nie 
ma jeszcze oficjalnych rozgrywek w 
swoim roczniku. Najniższy poziom 
rozgrywek to młodziczki, czyli szósta 
klasa szkoły podstawowej i pierw-
sza gimnazjum. Moje zawodniczki 
chodzą do piątej klasy podstawówki, 
więc nie było sensu zgłaszać ich, bo 
to nie przynosiłoby korzyści szkole-
niowych. My gramy turnieje towa-
rzyskie i w ten sposób ćwiczymy, bo 
w przyszłym roku zgłaszamy się do 
rozgrywek zachodniopomorskiej ligi 
koszykówki. 

jakie są plany na przyszłość?
Po pierwsze to praca. W tej chwili 

obóz zimowy w Malechowie za 
Koszalinem. Zaplanowany jest też 
obóz letni w Karkonoszach. Do tego 
rozegramy ze trzy turnieje w Polsce 
i od września zaczynamy grę w lidze 
młodziczek. Nie wiadomo ile zgłosi 
się zespołów, ale celem są jak najlep-
sze występy ligowe.

Chciałbym jeszcze powiedzieć, że 
świetnie układa się nam współpraca 
z rodzicami oraz współpraca klubu z 
dyrekcjami szkół SP 2 i SP 3. Nauczy-
ciele z „Dwójki” rozumieją , że mimo, 
iż w nazwie mamy „Trójkę” jest to 
coś więcej niż poziom szkół. Nasza 
drużyna jest reprezentacją miasta, a 
w przyszłości pójdą za tym być może 
jakieś większe sukcesy. Chciałbym, 
więc podziękować wychowawcom i 
nauczycielom ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2. 

dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Rafał Rożek

Mimo świątecznej przerwy na treningu zjawiło się ponad dwadzieścia 
dziewczynek.

Uwaga wędkarze
Znaczki wędkarskie na rok 

2007 można kupić w sklepie 
wędkarskim na pl. Wolności.

Zarząd PZW Tęczak
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Wymieniając opłatki serc...

10. wigilia szkolna w ZSO 
A grudzień w tym roku jakiś nie-

zbyt świąteczny. Bez bałwanów i płat-
ków śniegu tańczących beztrosko na 
zmarzniętym nosie. Nawet wszystkie 
światełka kolorowe w oknach nienatu-
ralnie migają. A grudzień w tym roku 
wyjątkowy. Bo znów cie-
płem spojrzeń otuleni dzielą 
się miłością dobrzy ludzie...

20 grudnia br. już po raz 
dziesiąty uczniowie i na-
uczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w 
Nowogardzie z inicjatywy 
niestrudzonej pani peda-
gog Romy Kołodziejskiej 
zorganizowali niesamowi-
te spotkanie wigilijne, w 
którym uczestniczyli także 

wychowankowie warsztatów terapii 
zajęciowej oraz ośrodka szkolno-wy-
chowawczego. Jak co roku organiza-
torzy spisali się na medal. Uczniowie, 
nauczyciele i jak zwykle niezastąpieni 
rodzice z zapałem przygotowywali 

paczki oraz różnorodne potrawy, któ-
re obficie zapełniły stoły ustawione 
na forum szkoły. Licznie zgromadze-
ni ludzie, ciepłe światło, zastawione 
stoły i ta niepowtarzalna, wyjątkowa 
atmosfera... Atmosfera pełna dobroci, 
uśmiechu, miłości... Spotkanie rozpo-
częła grupa licealistów, która wraz z ks. 
Markiem Gajowieckim wyrapowała 
przypowieść o synu marnotrawnym, 
co zgromadzeni nagrodzili ogromnym 
aplauzem. A potem już radość, śmieją-
ce się oczy i wymienianie między sobą 
opłatków serc... Powietrze pełne było 
dobrych życzeń... Wspólne śpiewanie 
kolęd... Bez barier, bez skrępowania. 
Równoczesne bicie wielu serc. I radują 
się anioły...

Wigilie w ZSO są wyjątkowe. Dla-
tego, że łączą – we wspólnym trudzie 
przygotowań, w radości toczącego się 
spotkania. Ważne jest to, że idea tych 
spotkań trwa, że z roku na rok jest jesz-
cze piękniej i magiczniej. Że są ludzie, 
którzy chcą się spotkać. I to jest chyba 
największa siła tych wigilii, powód, 
który sprawia, że wszystko toczy się 
już dziesięć lat – potrzeba spotkania. 
Potrzeba miłości. Bo miłość – istota 
Świąt Bożego Narodzenia – jest na 
tych wigiliach tak bardzo obecna, tak 
bardzo widoczna...

Wojtek K.
sześciokrotny uczestnik wigilii w 

ZSO

ReklaMa
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